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Resumo 

Na presente dissertação pretendemos estudar as inquirições gerais de 1258 que foram, sem 

dúvida, uma das principais medidas do governo de D. Afonso III. Com efeito, serviram o 

monarca na centralização régia dos poderes, na recuperação económica e no restabelecimento 

da ordem social. 

Vindo, pois, de uma guerra civil intensa e desgastante, chega ao poder em 1248 e, desde 

aí, enceta o caminho das recuperações. A conjuntura era difícil. Nas palavras de Leontina 

Ventura: “Concluida a guerra, não estava edificada a paz”. Porém, firmemente, D. Afonso III 

deu estabilidade ao reino, destacando-se para esse efeito o papel fundamental das referidas 

inquirições.  

Foram lançadas cinco alçadas, praticamente por todo o “Norte Senhorial” e aqui 

estudaremos a segunda. Levado a cabo pelos seus delegados, este foi um inquérito rigoroso e 

ambicioso. Meio milhar de freguesias e vilas depois e os inquiridores levavam ao rei uma 

“radiografia” das propriedades do Clero e da Nobreza. Também um cadastro dos reguengos e, 

não menos importante, uma listagem extensa dos direitos, foros e serviços aos quais o monarca 

tinha direito ou devia de ter. 

Quanto a nós, é nosso objectivo focar-nos em determinados dados relativamente aos 

direitos, foros e serviços do rei. Também quanto aos reguengos e os diversos conflitos, 

violências e abusos perpetrados pelos mais diversos senhores. A partir deles, foi-nos possível 

destacar que o rei pretendeu especialmente apurar a legalidade dos bens do Clero. 

Fundamentalmente, acompanhar o crescimento das bases patrimoniais dos mosteiros, sés e das 

ordens monástico-militares.  

Os nobres tampouco escaparam à “inspecção” régia, essencialmente aqueles que se 

aproveitaram das sucessivas instabilidades do reino. Se quanto àqueles, assistimos ao 

sistemático “quando e como obteve a sua propriedade?”, em relação a estes, importou saber a 

legalidade das suas honras e traçar as origens patrimoniais das “novas” famílias nobres que 

começavam a surgir. 

 

Palavras-chave: D. Afonso III; Inquirições gerais de 1258; Entre Douro e Ave; 

Centralização régia;   

 



 

9 

 

Abstract 

This dissertation focus in the Royal Inquiries of 1258 as they were, undoubtedly, one of 

the most important measures of D. Afonso III’s reign. An important instrument, it helped the 

king in the process of power centralization, also to recover economically and establish social 

peace in the kingdom. 

In the years that preceded his coming to power in 1248 an intense civil war ravaged the 

country leading to a hard conjuncture and recovery was very needed. In the words of Leontina 

Ventura: “Concluida a guerra, não estava edificada a paz”. Firmly, D. Afonso III, gave the 

stability the reign craved for and the inquiries proove to be crucial along that path. 

We shall study the second of five groups of inquirers that were sent to a vast region 

known as “Norte Senhorial”. Nominated by the king, those man brought a strict and ambitious 

questionnare applied in half thousand parishes and villae. When they were done, the king had a 

“radiography” of all the property of the clergy and nobles. Also, they brought a cadastre of the 

crown’s property as well a list of all the taxes that belonged or should belong to the king. 

It is our aim to select the informations about those taxes, the crown’s property, conflicts, 

violence and abuse that the clergy, nobles and other social agents undertook. This data shows 

that the king intended to audit the property of clergyman, fundamentally to understand the 

patrimonial assets of monasteries, dioceses and millitary orders. Specially when approaching 

their property they asked: “when and how was the property obtained?”. 

The nobles too were “inspected”, essentially the ones that took advantage during the 

crisis. As to them, it was important to understand if their privileged properties were legal and to 

accompany the emergence of the “new” noble families. 

 

Keywords: Afonso III; Royal Inquiries of 1258; Between Douro and Ave region; 

Power centralization 
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Introdução 

A dissertação que agora iniciamos intitula-se “Usurpação de direitos, foros e outras 

formas de conflitualidade na segunda alçada das Inquirições Gerais de 1258”. Sabemos 

que um título deve ser claro e indicar a abrangência dos assuntos, a cronologia e o 

espaço. Algo que nem sempre é possível como foi o caso embora tentemos nele 

sintetizar dois planos distintos, de um lado o objectivo das Inquirições Gerais 

enunciadas e, do outro lado, as categorias que desenvolvemos. 

Com efeito, era missão das dezenas de inquiridores de 1258 verificarem os “direitos 

e foros que o rei tem ou deve ter”, ou assim pelo menos nos contou o prólogo1. Aliás, 

deviam apurar a existência ou inexistência daqueles nos reguengos, nos coutos, nas 

honras e nas herdades, pertencessem a nobres ou a clérigos. Em boa verdade, D. Afonso 

III pretendia ainda, algo ambiciosamente, um cadastro dos bens reguengos e senhoriais 

num espaço central no “Norte senhorial”. 

E, quanto a nós, percorremos os vários depoimentos recolhidos pelos seus delegados 

e daí retiramos os mais variados dados. Identificamos os diferentes episódios e 

agrupámo-los em 7 categorias. As principais dizem respeito, precisamente, aos direitos 

 
1 P.M.H. Inq. 1258, p. 293. Apud. GONÇALVES, Iria (Coord.) — “O entre Cávado e Minho, cenário de 

expansão senhorial no século XIII” In Revista da faculdade de Letras. IV série, nº 2 (1978). P. 403: “No 

prólogo aos inquéritos de 1258, explicaram-se os seus objectivos: procurar conhecer «todos aqueles 

dereytos que y El Rey ha et deve aver, novos et velios, assi de Regaengos, quoma d foros, quoma de 

foreiros, quoma de padroadigus d Egrejas, quoma d onras novas et velias, quoma de coutos, quoma d 

erdades de cavaleiros et d Ordiis, in que El Rey ha dereito ou deve aver; et quanto gaanarom ou 

compararom in cada uno logar as Ordiis des tenpo d el Rey don Affonso seu padre deste Rey aca». Dois 

apontamentos se impõem acerca do conteúdo deste prólogo, por um lado relativamente à referência final 

“desde o tempo de D. Afonso II para cá” e, pelo outro, quanto à palavra “herdades de cavaleiros e 

ordens”. A primeira é evidentemente uma forma do rei tentar saber se a lei da desamortização foi violada. 
A outra pode dizer respeito a “heranças” e consequentemente às “propriedades”. Sobre os significados da 

palavra “herdade” na documentação medieval, v. MARQUES, André Evangelista — Da representação 

documental à materialidade do espaço. Território da diocese de Braga (séculos IX-XI). Porto: CITCEM 

[etc.], 2013. (Teses Universitárias, 6). Pp. 336-341; No entanto, pelo conteúdo da inquirição, sabemos que 

por “herdades” o sentido devia ser, muitas das vezes, o de “propriedades”, v., a título de exemplo, P.M.H. 

Inq. 1258, p. 458: “Interrogatus si Ordines habent ibi aliquam hereditatem, dixit quod habent ibi xiiij.or 

casalia et tres cabanarii (…)”. Muito embora textualmente não tenhamos optado por problematizar a 

questão dos prólogos, lancemos neste momento duas achegas que julgamos serem capitais: primeiro, 

chame-se à atenção para o facto de nem todas as alçadas partilharem prólogos semelhantes e, segundo, 

destaque-se a ausência de um texto introdutório na 4ª alçada. Embora os textos sejam diferentes, os 

objectivos mantêm-se no entanto idênticos. Para a segunda alçada, v. P.M.H. Inq. 1258, p. 457: “(…) 

mandavit inquirere inter Dorium et Avem, quomodo dividit per Tamegam, omnia juria regalia, que 
pertinente ad coronam regni Portugalie (…)”. 
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e foros do monarca e aos reguengos. Quanto às “outras formas de conflitualidade”, 

temos a categoria homónima do conflito, bem como as violências e os abusos. Depois 

disso, compete-nos cartografar os mesmos. De facto, os mapas demonstram bem o que 

tem sido dito sobre as inquirições enquanto uma fonte inesgotável e diversificada. 

Através destes instrumentos torna-se visível confirmar que os espaços do entre Douro e 

Vouga medieval eram riquíssimos. Isto, sobretudo, económica e demograficamente. 

Nesta dissertação, abordamos aspectos que embora se relacionem com os dados 

normalmente mais trabalhados, como os sociais e os económicos, nem sempre, todavia, 

ocuparam um lugar central na maioria das obras. 

No ano de 1258 cinco comissões de inquérito percorreram a região do entre Douro e 

Minho, sendo que os inquéritos se desdobraram em cinco alçadas. De todas, escolhemos 

abordar a segunda. Influenciou a nossa escolha o facto de a primeira alçada já se 

encontrar estudada, no mesmo nível temático2. Além de dar continuidade ao trabalho 

que citamos, seria ainda relevante o nosso primeiro contacto com estas temáticas. 

Abordamos anteriormente a inquirição de 1284 e a região compreendida entre o Douro 

e o Vouga3. Portanto, poder agora abordar os mesmos dados no espaço relativo ao entre 

Douro e Ave permitia-nos, embora com grandes reservas4, dar um certo encadeamento 

territorial e estabelecer comparações. 

A nossa dissertação estrutura-se em 3 capítulos que pretendem responder a questões 

elementares da História. O primeiro trata das categorias e seus episódios (“o quê e 

como”), o segundo os agentes (“quem”) e o terceiro o território (“onde”). O quando, já 

enunciamos: em 1258. Mas não só. Importará, como deixaremos evidente, abordar o 

período antecedente e consequente a este ano. 

 
2 GONÇALVES, Iria (coord.) — O entre Cávado e Minho…, pp. 399-440. 
3 MARQUES, Daniel Filipe da Costa — “Conflito e Violência nas Inquirições Gerais de 1284” In Omni 

Tempore. Atas dos Encontros da Primavera 2017. Vol. 3 (2018). Pp. 8-51. 
4 Embora o Entre Douro e Vouga seja, igualmente, uma região englobada no “Norte senhorial”, a 

expressão patrimonial e senhorial nobre e eclesiástica aqui era menor. Pesa, principalmente, o factor 

cronológico e de reinado, pois tornam-se muito difíceis de comprar duas inquirições promovidas em dois 

reinados diferentes. Em última instância, todos os dados que sejam comparados necessitam de ser 

seriamente relativizados considerando os dois questionários e os agentes sociais de cada um dos espaços. 

Convidamos o leitor a ver esses dados, patrimoniais e relativos ao questionário, na obra citada na nota 
anterior. 
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No primeiro capítulo começamos por enunciar as categorias, situar e quantificar os 

seus episódios. Além das tipologias vamos abordar aquilo que consideramos serem 

“razões”5 e demonstrar a utilidade do cruzamento destes dados. No segundo capítulo, 

caracterizamos e desenvolvemos um perfil dos diferentes agentes, que denominamos 

por sujeito “activo” e “passivo”. E, no que diz respeito ao terceiro capítulo, propomos 

uma análise de todos estes dados em torno do espaço. Depois de confrontar todas estas 

informações conseguimos atingir as conclusões que permitem analisar o desempenho 

dos agentes nos respectivos episódios e espaço. 

1. Crítica de fontes e contexto histórico das Inquirições Gerais 

de 1258. 

Na presente dissertação temos como fonte principal as inquirições régias de 

12586. No entanto, recorremos a outras fontes para nos auxiliarmos acerca de certas 

matérias. Tais como o Livro de Linhagens que auxiliou na identificação dos membros 

 
5 Na nossa metodologia e no nosso estado da arte estabelecemos a diferenciação entre o que é para nós a 

“categoria” e a “razão” e os motivos pelos quais nós os separamos. Retenha-se a ideia, por agora, que 
entendemos pelo segundo os dados avançados pelos jurados que contextualizam cada episódio. Para 

destrinçar esta linguagem enunciemos um exemplo genérico de um episódio de usurpação de direitos 

régios. Uma testemunha indica a existência de um bem foreiro que foi comprado tendo o novo 

proprietário negado ao rei os direitos e foros que a Coroa ali detivera. Neste caso, consideramos a compra 

como a razão. 
6 Portvgaliae Monvmenta Historica. A Saecvlo Octavo Post Christvm Vsqve Ad Qvintvmdecimvm Ivssv 

Academiae Scientiarvm Olisiponensis Edita. Inquisitiones, Vol. I. Fasc. IV e V. Lisboa: Academia das 

Ciências, 1897. (P.M.H. Inq. 1258) De um modo abrangente, as inquirições são um procedimento jurídico 

para a averiguação de um evento ou realidade. Podiam ser de pequena ou larga escala e serem 

promovidas aquando de diversas situações, criminosas, patrimoniais, relacionada com direitos, etc. O 

facto de se particularizarem as inquirições de 1220, 1258, 1284, 1288-90, entre outras, deve-se 

principalmente por estas terem sido “gerais”, muito abrangentes e aplicadas de uma forma mais ou menos 
sistemática e com propósitos esquematicamente semelhantes entre si. 
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da nobreza7. E, também, ao livro das Leis e Posturas para um enquadramento jurídico 

do reinado de D. Afonso III8. 

Neste momento pretendemos debruçar sobre a nossa fonte principal, para que 

seja possível entender os dados e até mesmo enquadrá-los. Seguidamente abordaremos 

três aspectos que consideramos essenciais, sendo estes: o conteúdo, a produção e a 

utilidade das inquirições para a Coroa. Quanto à sua produção, as inquirições eram 

planeadas em cortes e tinham, normalmente, como motivação queixas ali registadas9. 

Tornava-se, pois, necessário nomear os inquiridores, bem como os escrivães e elaborar 

um questionário para que estes recolhessem os depoimentos nos diversos julgados ou 

terras designadas. Estes agentes percorriam, depois, o espaço consignado a cada alçada 

e compilaram as actas de cada freguesia. Esta tarefa exigia dos inquiridores 

meticulosidade e os percursos só poderiam sofrer desvios em casos muito 

excepcionais10. Seguidamente, competiu à chancelaria régia transformar as actas 

recolhidas em vastos róis. No entanto, apenas chegaram até nós cópias elaboradas entre 

o final do séc. XIII e o início do XIV, havendo dúvidas sobre eventuais alterações ao 

 
7 Portugaliae Monvmenta Historica. Livros de linhagens do Conde D. Pedro. Ed. crítica MATTOSO, 

José; PIEL, Joseph. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1980. Vols. 1 e 2. No âmbito da 
identificação dos agentes da nobreza, importa ainda referir a consulta de duas teses de doutoramento 

fundamentais para a cronologia e espaço em análise. Veja-se: SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto 

de — Linhagens medievais portuguesas. Genealogias e Estratégias (1279-1325). Porto: CEGHHF, 1999. 

Tese de doutoramento em História da Idade Média, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto. 3 vols.; VENTURA, Leontina — A nobreza de corte de Afonso III. Coimbra: [edição de autor], 

1992. Tese de doutoramento em História apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

2vols. 
8 Livro de Leis e Posturas (Ed. por Nuno Espinosa Gomes da Silva). Lisboa: Universidade de Lisboa, 

Faculdade de Direito, 1971. Sobre o enquadramento jurídico, v. MAURÍCIO, Maria Fernanda — “As 

Leis de 1211 – alguns «princípios» sociológicos” In Actas das II Jornadas Luso-Espanholas da História 

Medieval (1989); VILAR, Hermínia Vasconcelos — D. Afonso II. Um rei sem tempo. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 2005. (Reis de Portugal, 3) Pp. 64-85 e 150-179; relativamente a um enquadramento jurídico 

directamente ligado ao âmbito da inquirição de 1258, importa-nos citar duas das leis promovidas em 

1211, a primeira relativa à proibição da compra de posses da parte das “ordens” do reino e a outra “en 

como devem fazer foro as herdades” (v. Leis e Posturas, pp. 13-14). Ao confrontarmos estas leis com o 

nosso prólogo já enunciado (nt. 1), verificamos como estes dois eixos se unem e o rei se mune, e aos seus 

inquiridores, juridicamente, para o levantamento que irá empreender. 
9 Para o caso concreto das inquirições gerais de 1258, veja-se: VENTURA, Leontina — D. Afonso III. 

Lisboa: Círculo de Leitores, 2006. ISBN: 972-42-3726-5. Pp. 96-98. 
10 KRUS, Luís — “Escrita e Poder: as Inquirições de Afonso III” In A Construção do Passado Medieval. 

Textos Inéditos e Publicados. Pref. por MATTOSO, José. Lisboa: IEM- Instituto de Estudos Medievais, 

2011. Originalmente publicado na revista Estudos Medievais, nº1 (1981). Sobre as excepcionalidades 

referidas, ver p. 45. Também no âmbito do nosso levantamento identificamos dois episódios, ambos 
situados no julgado de Gondomar, v. P.M.H. Inq. 1258, p. 524. 
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conteúdo original11. Em suma, as inquirições do séc. XIII percorreram as áreas onde se 

concentravam, tradicionalmente, os patrimónios senhoriais do entre Vouga e Minho12. 

As diversas etapas que compunham a produção desta fonte levaram-nos a 

questionar os seus aspectos burocráticos. Foi um processo complexo que envolveu 

milhares de pessoas e freguesias. Bem como dispendioso só se justificando pelas 

necessidades régias em inteirar-se do estado dos seus direitos, foros e dos seus 

reguengos. Cada rei teve, certamente, preocupações diferentes, e no reinado de D. 

Afonso III verificava-se o desejo em reconstruir o reino após o ambiente conflituoso 

vivido durante o reinado do seu irmão, especialmente ao longo da guerra civil. Era 

ainda objectivo basilar reorganizar economicamente o território. Deparando-se com uma 

crise económica, o Bolonhês precisava de identificar a motivação do decréscimo dos 

seus réditos, o que, em parte, fora causado pelas sucessivas instabilidades mencionadas. 

Igualmente, deveriam ser crescentes e até mesmo gritantes as queixas dos seus oficiais, 

uma vez que, frequentemente, seriam alvos de violências e impedidos de levar a cabo as 

suas tarefas13. 

Identificamos três argumentos que demonstram o quão recompensadores seriam 

os referidos esforços burocráticos. Em primeiro lugar, temos de enfatizar o valor da 

terra, tanto económico como social, sobretudo num dos períodos de maior expansão no 

conjunto do Ocidente europeu. Sendo o entre Douro e Minho um território de 

minifúndio14, alguns proprietários estariam mais pressionados para a manutenção dos 

seus bens, enquanto outros direccionavam as suas estratégias para o alargamento das 

 
11 Sobre o carácter destas dúvidas, consulte-se o texto de José Mattoso e colaboradores acerca do julgado 

de Aguiar de Sousa. V. MATTOSO, José; KRUS, Luís; BETTENCOURT, Olga — “As inquirições de 
1258 como fonte da história da nobreza – o julgado de Aguiar de Sousa” In Revista de História 

Económica e Social. Nº9 (1982). Pp. 21-24. 
12 Actualmente, admite-se o prolongamento do espaço denominado “Norte senhorial” até ao rio Vouga, 

ainda que a região do entre Douro e Vouga fosse expressivamente menos senhorial. Veja-se, entre outras 

obras: SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — “A Coroa e a Aristocracia em Portugal (sécs. 

XII-XV). Uma relação de serviço?” In XLII SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2015. ISBN: 978-

84-235-3412-8. Pp. 141-176. Máxime, pp. 149-150. 
13 Existem disso relatos nas chancelarias régias. A título de exemplo, v. PORTUGAL, João— Violência 

em contexto senhorial…, pp. 65-66. 
14 Embora estes sejam dados mais ou menos consensuais, v., sobre o minifundismo do entre Douro e 

Minho: COELHO, Maria Helena da Cruz — A população e propriedade na região de Guimarães…, p. 

146: “No entanto é de frisar bem que a sua enumeração nos demonstra à saciedade o parcelamento do 
terreno, num quadro vivo do minifundismo nortenho”. 
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bases patrimoniais15. Era necessário saber o que pertencia a cada um e a razão pela qual 

o mesmo ocupava a sua terra. Nesta constante luta pelo equilíbrio dos poderes no campo 

do material, o rei desempenhava um papel importante. No simbólico também, isto é, 

hierarquia do poder senhorial16. O “Senhor Rei” (Dominus Rex) era senhor entre os 

senhores — também primus inter pares — e, portanto, tinha de demonstrar nas duas 

vertentes enunciadas, ou seja, de maneira simbólica e material o seu poder e o alcance 

do mesmo17.  

Em segundo lugar, os extensos róis das inquirições serviam enquanto suporte 

jurídico essencial para a Coroa num momento de afirmação da memória escrita sobre a 

oralidade18. Dados que davam ao rei a primazia na decisão sobre os mais diversos casos. 

Fossem desavenças entre senhorios, suspeitas de usurpações, oficiais régios intimidados 

ou foreiros subjugados. Estes eram registos de tudo isso, mas também das propriedades, 

régias e de outros senhores. A propósito, o terceiro aspecto relaciona-se com o 

reconhecimento destas bases patrimoniais, principalmente os dados levantados em 

1258. Desafiamos o leitor a pensar connosco: se os mapas de que actualmente 

dispomos, permitem aos historiadores verificar estratégias patrimoniais de uma maneira 

aprofundada, cabe-nos apenas imaginar de que forma a Coroa poderia ver estas 

“imagens” (dispondo do conhecimento sobre os padroados, coutos, honras, etc)19! Ao 

 
15 Acerca dos crescimentos demográficos nacionais, das intensas comunicações e concentrações das 

gentes no Entre Douro e Minho, v. MATTOSO, José — “Dois séculos de vicissitudes políticas” In 

História de Portugal. Vol2, A monarquia feudal (1096-1480). MATTOSO, José (Coord.). Lisboa: 

Editorial Estampa, 1997. ISBN: 972-33-1263-8. Pp. 143-144; Idem, A sociedade feudal e senhorial, pp. 

199-201; embora relativamente a uma geografia diferente e não se centrando nas inquirições, veja-se a 

contextualização e conclusões de Maria Helena da Cruz Coelho, v. COELHO, Maria Helena da Cruz — 

O Baixo Mondego nos finais da Idade Média. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1989. (Estudos 

gerais. Série Universitária) 2vols. (Ed. da tese de doutoramento em História) 
16 MATTOSO, José — A nobreza medieval portuguesa. A família e o poder. Lisboa: Círculo de Leitores, 

2001. (Obras completas) Vol. 7. Pp. 15-17, “Ao falarmos do rei, pensámos nele sobretudo como fonte de 

poder, de que o nobre participa” (p. 17). 
17 Relembremos, muito embora em nota, que as relações entre o rei e os restantes grupos sociais nem 

sempre eram inteiramente verticais. Também subsistiam episódios necessários de solidariedade entre a 

família régia e a nobreza e clero, aliás, tanto indispensáveis quanto naturais. Nesse sentido, relembre-se os 

inúmeros filhos régios, infantes que seriam monarcas, criados no seio das mais importantes famílias como 

os Riba Douro. Além disso, e sobre esta inquirição, vejam-se acerca desta temática as diversas 

“aproximações” registadas entre reis e nobres: KRUS, Luís — Escrita e Poder…, pp. 49-50. 
18 MATTOSO, José — Identificação de um País. Vol. 3 – Composição. Lisboa: Círculo de Leitores, 

2001. Pp. 48-51. 
19 São diversos os mapas essencialmente baseados em dados retiradas a partir das inquirições. Apontemos 
alguns exemplos. V. VENTURA, Leontina — D. Afonso III, “Mapa nº5” (p. 277); GONÇALVES, Iria 
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longo dos sucessivos inquéritos, acompanhavam-se de perto os alargamentos 

patrimoniais, para logo se saber se os mesmos seriam, potencialmente, legais ou 

ilegais20. 

Relativamente ao conteúdo e à natureza, as inquirições pertencem ao poder 

central. Esta é a sua principal limitação, demonstrando uma visão unilateral dos eventos 

retratados e condicionada a um questionário desenvolvido na corte régia. Estes são 

textos jurídicos, que visavam fundamentalmente abordar questões ligadas aos direitos e 

foros do monarca e dos restantes senhorios21. No que diz respeito ao aproveitamento 

coevo dado às inquirições, subsistem aqui as principais dúvidas. Desconhecemos 

grandemente as medidas avançadas quer em contexto da inquirição quer posteriormente 

aos inquéritos. Exceptuam-se deste cenário as inquirições de 1288, complementadas 

pelas importantíssimas Sentenças22. Igualmente, José Mattoso admite a hipótese de as 

actas serem entregues e avaliadas pelo mordomo-mor que, por sua vez, incumbiria os 

diversos oficiais régios de restabelecer a ordem e cobrar os diversos direitos régios23. 

Chega o momento de abordar o contexto histórico e social no qual se inserem as 

inquirições, e particularmente o inquérito de 1258. Como muitos dos nossos episódios 

vão ter como pano de fundo assuntos ligados ao poder senhorial, comecemos por 

abordar estes aspectos.  

 
(coord.) — O entre Cávado e Minho..., onde os autores disponibilizam 9 mapas entre as pp. 432-433; e, 

principalmente, SOTTOMAYOR-PIZARRO — “A propriedade senhorial nas inquirições dos finais do 

século XIII, coutos e honras, quintães, paços e torres (II parte), Douro litoral/Trás-os-montes/Alto Douro 

e Beiras” In Casa Nobre – um património para o futuro: atas do 4º Congresso Internacional. Vol. 1 

(2017), Pp. 54-77.  
20 A propósito deste assunto, v. CAMPOS, Amélia Álvaro de — “Aspectos da presença eclesiástica em 

Terras de Seia na Idade Média. (Inquirições Gerais de 1258)” In Revista de História da Sociedade e da 
Cultura, Nº7 (2007). Pp. 21-67. Constate-se o Mapa nº5 (p. 65) onde a autora acompanha a evolução dos 

limites de um couto ao longo de sensivelmente 125 anos. 
21 Tenha-se em atenção que as inquirições de 1220 não previam o levantamento das questões ligadas aos 

direitos e foros devidos a estes “senhorios” (leia-se, da nobreza e clero).  
22 Portvgaliae Monvmenta Historica. A Saecvlo Octavo Post Christvm Vvsqve Ad Qvintvdecimvm Ivssv 

Academiae Scientarivm Olisiponensis Edita. InquisitionesInquirições Gerais de D. Dinis de 1288. 

Sentenças de 1290 e Execuções de 1291. Introd. de José Augusto de Sotto-Mayor Pizarro. Lisboa: 

Academia das Ciências de Lisboa, 2012. Nova Série. Vol. IV/1; a segunda parte foi publicada em 2015. 
23 MATTOSO, José- “O triunfo da monarquia portuguesa: 1258-1264. Ensaio de história política” In 

Análise Social. Vol. XXXV (157), 2001, p. 909. Apud. ROLDÃO, Filipa- “Vidimus Cartam: os 

documentos apresentados aos delegados régios nas Inquirições de 1258” In Inquirir na Idade Média: 

Espaços, protagonistas e poderes (sécs. XII-XIV). Tributo a Luís Krus. ANDRADE, Amélia Aguiar; 
FONTES, João Luís Inglês (Eds.). 1ºed. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, 2015. Pp. 165-181 
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Ainda no período condal, os governantes precisavam dos senhores para levarem 

a bom porto as suas medidas políticas, assim como a guerra contra os sarracenos. 

Principalmente no âmbito militar e na fixação de pontos estratégicos fronteiriços. Em 

troca do serviço prestado pelos grandes senhores, os condes e posteriormente os 

monarcas recompensavam a fidelidade destes com privilégios, terras e cargos na cúria 

ou nas tenências. Depois de dirigir os esforços para o sul, a corte régia deixou de 

acompanhar de perto o desenvolvimento dos inúmeros senhorios, e acontecia que, por 

vias legais ou ilegais, os mesmos foram crescendo. Na ausência do poder do rei 

governavam os senhores, muitas das vezes a proveito próprio. Com D. Afonso III 

fechava-se o ciclo da Reconquista e tornava-se indispensável conduzir 

administrativamente o reino, incluir os novos espaços conquistados, assim como 

reorganizar e chamar a si prerrogativas perdidas ou esquecidas. 

As inquirições que vamos estudar tiveram lugar num período de charneira. Com 

efeito, o século XIII foi um momento de muitas transformações e mutações24. Por um 

lado, causadas pelo governo do Bolonhês, por outro, originadas pelas causalidades 

naturais do tempo25. O ano de 1258 situa-se numa década particularmente reformadora 

deste governo26. Os alicerces lançados, ou seja as medidas de D. Afonso III, deram 

estabilidade e alguma riqueza ao reino. Podemos afirmar isto com segurança, uma vez 

que o seu filho, D. Dinis, não só revolucionaria a estrutura do Estado português como o 

deixou bem organizado e excepcionalmente rico.  

 
24 GONÇALVES, Iria (Coord.) — O entre Cávado e Minho…, pp. 400-403.  
25 Importam enunciar alguns aspectos. Primeiramente, denotar os períodos avançados por José Mattoso: 

V. MATTOSO, José — A nobreza medieval portuguesa…, pp. 22-23: “1) a formação da nobreza de Entre 
Douro e Minho e a eclosão do seu espírito comum de independência (1037-1150) 2) A diversificação em 

grupos e estratos de características e origens diversas (1150-1210) 3) A reestruturação linhagística e as 

rivalidades em torno do poder político (1210-1250) 4) A criação da nobreza de corte e a nova 

estratificação em torno da monarquia (1250-1315) (…)”. Quanto a nós importar-nos ia, 

fundamentalmente, o terceiro e o quarto destes períodos aliás adjectivados como períodos de 

“reestruturação” e de “criação”. A nosso ver são adjectivos que caracterizam com enorme precisão os 

períodos e, quanto a nós, cumpre-nos essencialmente destacar que a nobreza da segunda alçada passou 

por ambos de uma forma bastante dura. Sobre esse assunto, v. VENTURA, Leontina — A nobreza de 

corte de Afonso III; sobre o desaparecimento ou extinção biológica dos principais representantes de 

grandes casas senhoriais portuguesas, V. SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — “D. Dinis e a 

nobreza nos finais do século XIII” In Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Série II, 

Vol. 10 (1993). Pp. 91-102, maxime pp. 95-98. 
26 VENTURA, Leontina — D. Afonso III, pp. 95-116. 



 

21 

Chegado ao poder após um período marcado pela conflictividade e a fragilidade da 

autoridade régia, D. Afonso III precisava de renovar os quadros e reorganizar social e 

economicamente o seu reino. A herança do seu irmão não era particularmente rica, 

contudo o seu pai, D. Afonso II, havia dado os primeiros passos, insuficientes mas 

firmes, em direcção à centralização dos poderes nas mãos da Coroa e na luta “anti-

senhorial”27.  

Indiscutivelmente, o séc. XIII foi de afrontamentos e tensões. Opôs as figuras 

régias, que pretendiam ser a principal figura do senhorialismo, aos diversos senhores 

leigos e eclesiásticos que resistiam àquelas pretensões. Esta era sobretudo uma “luta” 

travada entre a memória e o direito, entre o consagrado e o que passava a ser colocado 

em causa. 

Tanto a construção do cenário que antecedeu como aquele que sucedeu à 

inquirição, são caracterizados por um conjunto de factores que vamos passar a enunciar. 

Começando, portanto, por D. Afonso II, alguns autores destacaram que as suas 

incapacidades ou limitações no campo militar o levaram a desenvolver as mais diversas 

questões administrativas do reino28. Independentemente do motivo, este monarca 

apercebeu-se que determinados senhorios do entre Douro e Minho haviam sido 

deixados à sua mercê e crescido desmesuradamente29. Por isso mesmo desenvolveu com 

a sua cúria as primeiras leis do reino em 1211 as quais, de forma inédita, tentavam 

conter o crescimento patrimonial das instituições eclesiásticas30.  

De facto, este rei terá evidenciado que certas instituições, como a Sé de Braga e as 

ordens monástico-militares, começavam a formar vastas bases patrimoniais. É notório 

que a sua inquirição, realizada no ano de 1220, remeta para os espaços do senhorio 

daquela Sé e que dedique uma secção aos bens das ordens. Por aqui se deverá notar a 

 
27 GONÇALVES, Iria (coord.) — O entre Cávado e Minho…, pp. 401-403. Sobre a centralização levada 

a cabo por D. Afonso III, v. VENTURA, Leontina — D. Afonso III, pp. 117-137. 
28 VILAR, Hermínia Vasconcelos — D. Afonso II, pp. 130-131; sobre as medidas centralizadoras, v. 

MATTOSO, José — Dois séculos de vicissitudes políticas, pp. 97-99.  
29 No capítulo das razões que teriam levado o rei a inquirir o seu reino, considere-se a perspectiva 

avançada por Iria Gonçalves e orientandos: GONÇALVES, Iria (coord.) — O entre Cávado e Minho…, p. 

402, “Tendo-se as confirmações revelado, pelo menos em certa medida, inoperantes, (…) surgiu o 

processo das inquirições, como complemento necessário daquelas”. Portanto, o rei recorria ao jurídico e 

aos juristas para fazer valer a sua condição superior e submeter a nobreza mais “resistente”. 
30 GONÇALVES, Iria (coord.) — O entre Cávado e Minho…, p. 401-402. 
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necessidade régia em reconhecer as proporções daqueles senhorios, cujas ampliações 

advinham grandemente dos legados pios e doações, onde, em determinada parte, a coroa 

detinha direitos que consequentemente perdeu31. 

Alguns autores destacaram os aspectos “geracionais”, por outras palavras, o 

continuum existente entre as diversas inquirições dos sécs. XIII e XIV32. Efectivamente, 

realizados na centúria de duzentos em 1220, 1258, 1284 e 1288-90, estão grosso modo 

afastados entre si por intervalos de 30 anos. O aspecto “geracional” era muito evidente 

quanto aos reis e aos nobres. No entanto, era menos premente em relação às instituições 

do clero, embora elas conhecessem, igualmente, as investiduras de diferentes lideranças, 

fossem bispos, abades ou párocos. Quanto a estes, importariam grandemente as 

questões ligadas aos padroados e a regra instituída33. 

Refira-se, ainda, o peso do tempo sobre os inquiridores e as testemunhas. Luís Krus 

afirmou que os inquiridores levariam consigo um novo espírito que simbolizava a 

autoridade dos reis. A nomeação destes homens respeitava também objectivos 

diferentes, de inquirição para inquirição. De todas as funções, tentava-se também que 

servissem de exemplo para os oficiais régios de cada julgado, para que aqueles não se 

sentissem inferiores aos senhores34. Os jurados também variavam entre os inquéritos, 

embora se privilegiasse, regra geral, o estatuto social e o ofício, bem como a idade. Em 

conjugação com os inquiridores, existiram elementos pedagógicos, potencialmente 

ideológicos incutidos nestes homens. Esses aspectos ligavam os jurados a uma nova 

visão do reino e dos eventos relatados35. 

 
31 Ibidem, pp. 431-432. Na segunda alçada, como veremos, as instituições eclesiásticas adquirem outro 

peso relativamente aos casos levados a cabo. Sobre o conceito de geração no período em estudo, v. 

SOUSA, Armindo de — “Condicionamentos básicos” In História de Portugal. MATTOSO, José 
(coord.). Vol.2, A Monarquia Feudal (1096-1480). Lisboa: Editorial Estampa, 1997. P. 299-301; 

FREITAS, Judite Antonieta Gonçalves de — “A idade dos homens do poder: novos e velhos na 

burocracia de D. Afonso V (1439-1460)”, Biblos, vol. LXXVI (2000). Pp. 99-117. 
32 KRUS, Luís — Escrita e Poder…, p. 43. 
33 Ibidem, p. 44. Através do exemplo citado do mosteiro de Pedroso, este autor evidencia um crescimento 

exponencial a partir da adopção da regra beneditina. Quanto a nós, pretendemos destacar uma maior 

estabilidade na manutenção das bases patrimoniais, ao longo do tempo, da parte das instituições 

eclesiásticas. 
34 Ibidem, pp. 45 e 48. 
35 Ibidem, p. 46-47; quanto a nós, embora tudo não passe de uma hipótese, parece-nos evidente que os 

inquiridores podiam “instruir”, de determinada forma, os jurados a questionarem realidades que até ali 

não o faziam. Nomeadamente quanto a direitos consagrados, como em relação aos bens privilegiados. 
Dizemos isto, considerando que, após a constante ou sistemática procura em saber como as honras e 



 

23 

Quanto à nobreza e ao rei, verificamos que as extinções biológicas e a 

hereditariedade eram factores da mudança geracional. Em relação aos nobres, estes 

indicadores resultavam na dispersão dos bens entre vários filhos ou ramos familiares 

colaterais36. Passavam a formar parte de outra lógica familiar e de outra base 

patrimonial. Moldando-se, assim, novas estratégias. Estes fenómenos ocorreram com 

bastante frequência na centúria de duzentos e as inquirições permitiam aos monarcas 

entender as divisões patrimoniais e acompanhar de perto essas mesmas estratégias. 

Quanto aos reis, cada geração introduziu mudanças significativas, quer no governo do 

reino quer na aplicação da inquirição que promoveu37.  

As inquirições podem ser vistas como uma forma da coroa demonstrar a sua 

superioridade, que não seria facilmente reconhecida pelos restantes senhores. Estes 

colocaram obstáculos e resistiram aos sucessivos avanços do poder régio. Os 

governantes dos reinados entre D. Afonso II e D. Dinis enfrentaram protestos e 

dificuldades. Os primeiros três essencialmente contra o clero e o último destes viu-se 

assolado com violentas guerras entre grupos aristocráticos.  

Os protestos levados a cabo pela nobreza fizeram-se sentir de variadas maneiras, 

nomeadamente por intermédio da redacção dos nobiliários38. Quanto a nós importa, 

fundamentalmente referir o surgimento, no final do séc. XIII, do Livro Velho de 

Linhagens. Elaborado no mosteiro de Santo Tirso e patrocinado pela família dos Riba 

de Vizela39, os principais herdeiros da casa dos da Maia, uma das famílias tidas como 

 
coutos foram instituídos e de que forma, ao que muitas testemunhas respondiam nada saber, levaria a que 

os segundos criassem, em si mesmos, a dúvida acerca da legitimidade daqueles. 
36 Sobre os ramos colaterais das principais linhagens medievais, v. SOTTOMAYOR-PIZARRO, José 
Augusto de — Linhagens medievais portuguesas… 
37 SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — Aristocracia e mosteiros na Rota do Românico. 1ª 

Ed. Lousada: Centro de Estudos do Românico e do Território, 2014. As diferenças entre o que pretendiam 

os monarcas com as suas inquirições, foi brilhantemente sumariada por este autor na seguinte frase: “D. 

Afonso II perguntara “o que tinha”, em 1220; “o que tinham todos” indagou D. Afonso III, em 1258; “o 

que têm os privilegiados” exigiu saber D. Dinis, em 1284, 1288-90, 1301, 1303-1304 e 1307-1311; “se 

dizem que têm, demonstrem-no documentalmente”, impôs D. Afonso IV, pelos anos de 1334-1336”. 
38 Além daquelas que indicamos em texto, tanto clero como nobreza protestavam aquando da realização 

de cortes contras as posturas abusivas dos oficiais régios que violavam imunidades suas. Também nesse 

sentido foram lançadas algumas bases jurídicas por D. Afonso II que previam diminuir os abusos 

promovidos pelos porteiros, alcaides e outros oficiais (denominados ali por ovençais). 
39 MATTOSO, José — A nobreza medieval portuguesa…, p. 35. V., também: KRUS, Luís — “O discurso 
sobre o passado na legitimação do senhorialismo português dos finais do século XIII” In A Construção do 
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fundacional. Embandeirando, certamente, o conjunto de ideais de toda uma “nova” 

nobreza, reclamavam contra o desrespeito de que estariam a ser alvo, naquilo que 

sempre foram prerrogativas transmitidas pelos seus antepassados. Afinal, aqueles 

possuíam igualmente dignidade para governar, pois ajudaram a filhar o reino de 

Portugal aos mouros40. 

A centralização foi, portanto, gradual e os reis tiveram de reconhecer os seus 

limites. A título de exemplo, D. Afonso III quase morrera excomungado e, para evitar 

esse destino, tivera de se mostrar arrependido das suas acções para com o clero41. Do 

mesmo modo tendiam a proceder os nobres, surgindo diversos testamentos onde os 

mesmos devolviam todos os bens usurpados aos mais indefesos. Faziam-no para 

morrerem bem, isto é, sem pecados42. Ainda quanto ao monarca, devemos destacar que 

viveu na corte francesa antes de governar Portugal. Aquela corte era, pelas décadas de 

40 e 50 do séc. XIII, das mais poderosas e bem organizadas da Europa de então, e o 

conde de Bolonha teria vivido no período de afirmação da cúria régia francesa sobre as 

restantes casas senhoriais43. 

Focando agora o percurso geográfico abordado pela segunda alçada, bem como as 

suas particularidades, vamos percorrer o território do entre Douro e Ave até ao 

 
Passado Medieval. Textos Inéditos e Publicados. Pref. por MATTOSO, José. Lisboa: IEM- Instituto de 

Estudos Medievais, 2011. Pp. 171-179. 
40 Ibidem, pp. 172-173: “(…) senhores da Maia, aqueles a quem a fonte considera os mais nobres e mais 

filhos d’algo de toda Espanha, e os pertencentes à mais prestigiada das linhagens dos bons homens filhos 

d’algo que andaram a la guerra a filhar o reino de Portugal”. 
41 VENTURA, Leontina — D. Afonso III, pp. 149-154, máxime p. 153. 
42 Idem — “Norma e transgressão: malfeitorias e usurpações nobiliárquicas na Terra de Faria (séc. XIII)” 
In Inquirir na Idade Média: Espaços, protagonistas e poderes (sécs. XII-XIV). Tributo a Luís Krus. 

ANDRADE, Amélia Aguiar; FONTES, João Luís Inglês (Eds.). 1ºed. Lisboa: Instituto de Estudos 

Medievais, 2015. Pp. 189-209, máxime pp. 198-201; sobre a temática da morte na idade média, consulte-

se: DIAS, Maria Miriam Ramos — “A morte e o além – a incerteza do destino da alma na arte funerária 

medieval” in Secrets and discovery in the middle ages. Fédération Internationale des Instituts d’Études 

Médiévales. Nº 90 (2017), pp. 297-308. 
43 VENTURA, Leontina — D. Afonso III, p. 53; para as inquirições régias francesas, v. PÉCOUT, Thierry 

— “Indagatio Indagatio diligens et solers inquisitio. L’enquête princière, domaniale et de réformation: 

France actuelle, Provence angevine, XIIIe-XIVe siècles” In Inquirir na Idade Média: Espaços, 

protagonistas e poderes (sécs. XII-XIV). Tributo a Luís Krus. ANDRADE, Amélia Aguiar; FONTES, 

João Luís InglÊs (Eds.). 1º ed. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, 2015. Pp. 47-78. Pretendemos 

aqui destacar as ideias das pp. 48-49, fundamentalmente, que as principais inquirições régias francesas se 
realizaram nas décadas de 50 e 90 do séc. XIII. 
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Tâmega44. Neste território, os enviados régios de D. Afonso III observaram uma 

realidade administrativa diferente daquela evidenciada em 1220. Se nessa inquirição 

figuravam as Terras e os julgados, em 1258, já observamos unicamente os judicatos45. 

Estes eram espaços da administração régia que contrastavam com a presença dos 

mais diversos coutos, honras e quintãs honradas46. Diferenciavam-se na medida em que 

eram células administrativas debaixo da competência dos senhores leigos ou 

eclesiásticos. Os coutos pertenciam, maioritariamente, aos mosteiros e às Sés. Podiam 

ser instituídos por via régia ou então por intermédio de um nobre que tivesse sido 

agraciado pelo monarca. Igualmente, as honras foram essencialmente instituídas pelos 

monarcas como forma de recompensar os serviços dos seus vassalos. Ao contrário dos 

coutos, estavam mais ligadas ao seu detentor num sentido pessoal e familiar47. Estas três 

 
44 A comissão da segunda alçada foi composta por Godinho Godins, cidadão conimbricense, João 

Martins, prior do mosteiro de Pedroso, Tomé Fernandes de Cabanões e por Vicente Peres escrivão, 

iniciaram os inquéritos no julgado de Bouças, a 16 de Maio de 1258, e terminaram em Guimarães no dia 

23 de Outubro do mesmo ano. Sobre os julgados, freguesias e testemunhas, v. KRUS, Luís — Escrita e 

poder, p.58, o anexo relativo aos “Julgados, freguesias e jurados da 2ª Alçada das Inquirições de 1258”, 

destacando-se um total de 463 freguesias distribuídas ao longo de 20 julgados.  
45 SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — “Monarquia e aristocracia em Portugal (séculos XII-

XIV): Forais e Inquirições na construção de uma geografia do poder régio” In Los espacios del rey: poder 

y territorio en las monarquias hispânicas (siglos XII-XIV). Nº 79 (2018), p. 174, Fig. 11. 
46 Sobre a presença destes senhorios no contexto das inquirições, V. GONÇALVES, Iria (Coord.) — O 
entre Cávado e Minho…, pp. 411-413; GONÇALVES, Flávio — “A carta de couto concedida por D. 

Afonso Henriques à freguesia da Estela (Póvoa de Varzim)” In Boletim Cultural da Póvoa de Varzim. 

Vol. XII, nº 2 (1973). Pp. 271-279; MARTINS, João Baptista — “O Couto de Dornelas” In Aquae 

Flaviae. Nº21 (1999); SILVA, Filomeno — Os forais do Burgo e de Arouca. As cartas de couto do 

Mosteiro de Arouca. Arouca: Associação para a defesa da cultura arouquense, 1994; e, principalmente: 

MERÊA, Paulo — Estudos de História do Direito. I – Direito Português. Lisboa: Imprensa Nacional – 

Casa da Moeda, 2007, pp. 63-73. P. 65: “Com efeito, pela palavra couto pretende-se designar, ora um 

território imune, ora uma ordenação ou postura (…)”; p. 66: “Segundo o eminente professor alemão (…) 

«a palavra cautum remonta a um frequentativo — cabaré, capitare — derivado de caput, cabo; deve 

considerar-se como um equivalente de cabatum ou capitatum e significa a colocação de um cabo, isto é, 

do símbolo da personalidade (…)”;VITERBO, Joaquim de Santa Rosa de- Elucidário das palavras, 
termos e frases que em Portugal antigamente se usavam e que hoje regularmente se ignoram. 2º ed. Tomo 

I. Lisboa: A. J. Fernandes Lopes, 1855. Definição de Coito (II): “O mesmo que Couto. Certa porção de 

terra demarcada por autoridade do Principe, com certas isenções, e privilegios (…)” (p. 200); BARROS, 

Gama — História da Administração Pública em Portugal nos Séculos XII a XV. 2ª ed., SOARES, 

Torquato de Sousa (Dir). Tomo II. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1945, pp. 430-440, sobre as honras e 

coutos. 
47 VENTURA, Leontina — A nobreza de corte de D. Afonso III…, p. 262; MATTOSO, José — Dois 

séculos de vicissitudes políticas, p. 150: “O vínculo inicial com o poder régio justifica também que o 

espaço do domínio fundiário inicialmente atribuído pelo rei ao seu delegado para recompensar e justificar 

o poder público se chame honor, termo que designa igualmente a própria autoridade pública. Um dos 

fenómenos mais interessantes do regime senhorial português é que este termo passe a indicar o domínio 

principal de uma família nobre, aquele que lhe dá o nome e que é transmitido ao herdeiro principal, e que, 
além disso, está imune das prestações devidas ao rei. Assim, a «honra» não é só um substantivo abstracto 
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células estavam isentas da tributação régia e a sua administração competia, 

exclusivamente, ao senhor que a detinha. No caso da quintã, verificamos que nem todas 

estariam honradas, pelo que o estatuto privilegiado da mesma dependeria do detentor e 

da forma como aquela “honra” foi estabelecida48. 

Durante o governo de D. Afonso III assistiu-se ao progressivo desaparecimento das 

terras que passavam a dar lugar aos espaços da administração régia. Caminhava-se em 

direcção a um modelo da afirmação dos julgados49. As primeiras eram entregues aos 

terratenente (tenens) escolhidos, de acordo com a tenência e o território em questão, 

entre representantes das mais importantes linhagens, que depois de ocuparem o cargo 

passavam a ser considerados como “ricos-homens” ou “senhores da terra”50. O impacto 

das tenências foi elevado, sendo muito frequentes as referências que as testemunhas 

fazem ao longo de toda a inquirição51.  

Contrastando com esse cenário, nos julgados o monarca colocava um juiz e os 

mordomos52. Competia-lhes, respectivamente, representar o poder do rei, assim como, 

cobrar os seus direitos e foros53. Nesse sentido, a coroa pretenderia acabar com os 

 
que significa a qualidade superior (…), mas também o substantivo concreto que se aplica ao domínio 

nobre por excelência”. 
48 Nos nossos episódios, verificamos que quando as quintãs pertenciam a herdadores, faziam foro. 

Contudo, quando pertenciam a nobres, geralmente encontravam-se honradas. Uma ou outra excepção, 

porém, vêm ao de cima. Nesse sentido, v. P.M.H. Inq. 1258, p. 54; na fg. de Aveleda (c. Lousada) João 

Martins de Ataíde comprou um casal a herdadores e fez uma quintã, “que faciunt forum Domino Regi”, 

mas mesmo ali ao lado faz “defesa” de um casal do mosteiro de Freixo de Baixo. 
49 As tenências só seriam efectivamente suprimidas em 1287, já no reinado de D. Dinis, muito embora 

elas se encontrassem em progressivo desuso no reinado de D. Afonso III. Sobre o fim destas, v. 

SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — D. Dinis. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p. 135. 
50 VENTURA, Leontina — A nobreza de corte de Afonso III, pp. 28-29, 262-263, 287-292, entre outras. 
51 A título de exemplo, P.M.H. Inq. 1258, pp. 464, 468, 481, 524, 567 e 629. 
52 Formulava-se, pois, em torno dos julgados uma rede um pouco mais intrincada de oficiais do rei. 
Portanto, ao juiz, competiam funções administrativas e judiciais; ao mordomo ou mordomos, o cobro dos 

direitos e dos foros régios; acrescente-se depois os porteiros, homens que podiam, por ordem régia, 

instituir os bens imunes da nobreza e do clero, entre outras funções. Na presente inquirição, 

mencionaram-se ainda os pretores e os sagiões. Os segundos destes constam terem sido “antigos” oficiais 

subalternos ao juiz e encarregues de executar a justiça. Sobre os mordomos e juízes, v. MATTOSO, José 

— Identificação de um País. Vol.2, Oposição (Obras Completas). Lisboa: Círculo de Leitores, 2001, p. 

217 ; sobre o saião, v. MARQUES, José — Os forais da Póvoa de Varzim e de Rates. Póvoa de Varzim: 

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 1991; LOPES, Eduardo Teixeira — A Terra de Celorico de 

Basto na Idade Média – Inquirições régias. Celorico de Basto: [Edição de autor], 2008. P. 12. 
53 Os julgados eram compostos por diversas freguesias e, uma boa parte delas “sobreviveram” até aos 

nossos dias. Outras caíram na microtoponímia: são lugares ou nomes de vias dentro dos espaços onde 

antigamente se situariam. A título de exemplo, V. KRUS, Luís; AGUIAR, Amélia — Valdevez medieval: 
documentos I. 950-1299. Arcos de Valdevez: Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, 2000, ver mapa 
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relatos de abusos e violências associados aos terratenentes. Se esta foi uma tendência 

verificada durante o reinado de D. Afonso III, competiria a D. Dinis consolidá-la54. 

Além de deterem os seus bens não tributários e as tenências das terras, estes 

senhores estavam munidos de poderes senhoriais, concedidos pela condição social, que 

podiam estar, ou não, assentes nas suas bases dominiais55. Ao lado dos nobres, também 

as instituições eclesiásticas detinham autoridades senhoriais56. 

O contexto social do entre Douro e Ave até ao Tâmega em 1258 

Como contexto aos agentes sociais, destaquemos as principais instituições 

eclesiásticas e linhagens nobres. Começando pelo clero regular, salientem-se os 

 
1; SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — “Inquirições na terra de Felgueiras (sécs. XIII-XIV): 

espaço e senhores” In Felgueiras: 500 anos de concelho: dados e perspectivas. TAVARES, Pedro Vilas 
Boas (Coord.). Vol. 1. Felgueiras: Câmara Municipal de Felgueiras, 2015. Pp. 27-35, consulte-se o Mapa 

1; Sobre a instituição e funções dos oficiais régios nos julgados, v. SILVA, João dos Santos — “As terras 

da Maia na Chancelaria régia (1325-1438)” In Omni Tempore. Encontros da Primavera 2016, nº2 (2017), 

pp. 95-96. 
54 V. nt. 48. 
55 MATTOSO, José — A nobreza medieval portuguesa…, pp. 15-16, “O primeiro grande problema é, a 

meu ver, o das fontes do poder. Porque nobreza significa, antes de mais, exercício efectivo das 

prerrogativas senhoriais, ou pelo menos direito a exercê-las. (…) Os direitos senhoriais só foram 

exercidos, na prática, por quem possuía recursos económicos, protecção do rei ou força militar. (…) 

Mesmo quando o nobre não tem recursos económicos, não conta com o apoio do poder régio ou de outras 

forças sociais e não tem força militar, pode exercer, ao menos teoricamente, poderes senhoriais. Com 

efeito, não são aquelas as únicas fontes de poder. O nobre pode, porventura, exercê-lo ou aproximar-se da 
sua origem, através de processos mentais: cultivando um património simbólico herdado dos antepassados 

ou eventualmente usurpado (…)”. Sobre tudo isto, ver ainda as considerações deste autor e seus 

colaboradores na obra relativa a Paços de Ferreira. V. MATTOSO, José; KRUS, Luís; ANDRADE, 

Amélia — “Paços de Ferreira na Idade Média: Uma sociedade e uma economia agrárias” In Paços de 

Ferreira. Estudos Monográficos. Câmara Municipal de Paços de Ferreira. Paços de Ferreira: 1986. Vol. 

1, p. 213: “Obstinação régia a que não escapavam mesmo os herdeiros locais da velha nobreza. Com 

efeito, os Briteiros, que sucedem aos Maias na honra de Frazão, vêem por várias vezes condenadas as 

suas tentativas de honrarem a freguesia de Arreigada. Em 1308, Aparício Gonçalves, o infatigável 

inquiridor de D. Dinis, denunciava a ocupação como o ilegal, reencontrando a conclusão dos inquiridores 

de 1288, que aliás deixavam expresso que, tanto Mendo de Briteiros como seu irmão João Rodrigues, 

traziam aí um representante, um vigário, sem mesmo terem propriedades na zona. Acusações que 
repetiam, contra os mesmos senhores e a propósito dos lugares de Outeiro e Barro, em Penamaior: os 

Briteiros faziam honras indevidas em povoados onde não detinham qualquer casal. O que, por outro lado, 

não impedia que continuassem e reincidissem. Para a média e pequena nobreza de finais de Duzentos e 

princípios de Trezentos, a formação do senhorio era mais importante que a formação do domínio. 

Sujeitando a população das honras ao se poder jurisdicional, drenavam mais facilmente para si a riqueza 

acumulada pelos camponeses (…)”; MATTOSO, José — “Portugal no Reino Asturiano-Leonês” In 

História de Portugal. MATTOSO, José (Coord.) vol.1 – Antes de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 

1993. Pp. 441-561, principalmente o ponto intitulado “Poderes” (pp. 465-506), máxime pp. 491-506; 

VENTURA, Leontina — A nobreza de Corte de Afonso III, cap. III, pp. 253-301.  
56 Idem, A nobreza medieval portuguesa…, p. 17, “Existem outras forças concorrentes da nobreza: os 

detentores do poder espiritual e as comunidades não nobres que conseguiram autonomia suficiente para 

exercer também alguns poderes públicos ou para resistir à expansão senhorial”; MATTOSO, José — 
Identificação de um País..., Vol.2, ver ponto 2.7 intitulado “Monges e Sacerdotes”, pp. 160-171. 
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mosteiros de Santo Tirso, Pombeiro, Paço de Sousa, Freixo de Baixo, Roriz, Costa, 

Cete, Refojos de Basto, Vila Boa de Quires, Arnóia, Telões e Águas Santas. Não 

desvalorizemos as grandes instituições seculares que foram as sés de Braga e do Porto, 

potentados jurisdicionais e dominiais que chamavam a si um vasto território e rol de 

propriedades57. Tampouco o papel das centenas de paróquias na sacralização e fixação 

das populações58. 

No entanto, o destaque deve recair no clero regular. No mapa que seguidamente 

vamos observar estão espelhados os mosteiros que foram, directamente, alvo de 

inquirição pelos delegados régios da segunda alçada59. Além destes, considerados 

“principais”, muitos outros se situávam no espaço que vamos abordar nesta dissertação. 

Como forma de preparar os nossos dados, alertámos para o facto de existir uma grande 

proximidade entre os lugares das usurpações e conflitualidade e a sede destas 

instituições. Existem áreas que devemos neste momento salientar como forma de 

prepararmos futuras análises. Primeiramente, atente-se no julgado da Maia, a norte do 

julgado de Bouças; e em segundo lugar, a sul, concretamente os territórios dos julgados 

de Gondomar, Penafiel e Aguiar de Sousa. Nestes espaços não encontramos nenhum 

dos principais mosteiros e, como veremos, os dados aí recolhidos demonstram a acção 

de outros agentes sociais, como a Ordem do Hospital, da Sé do Porto e da nobreza. 

 
57 Sobre a diocese bracarense, veja-se a sua área de influência em: MATTOSO, José — Identificação de 

um País…, Vol.3, fig. 11; AMARAL, Luís Carlos — Formação e desenvolvimento do domínio da 

diocese de Braga no período da reconquista (século IX-1137). Porto: [Edição de autor], 2007. 

Dissertação de doutoramento em História da Idade Média. V. Mapas 2-6. 
58 As paróquias e os mosteiros eram centros de fixação primordiais. Sobre isto, consulte-se: MATTOSO, 

José; KRUS, Luís; ANDRADE, Amélia — Paços de Ferreira na Idade Média…; Além das sés de Braga 

e do Porto, dos mosteiros e das paróquias, verificamos ainda, entre outras as leprosarias (ou gafarias?) de 

Alfena (em Baguim, Valongo) e de Guimarães, bem como a «famosa» colegiada de Santa Maria de 

Oliveira (em Guimarães). A gafaria de Valongo ainda se encontra por estudar, e sobre as outras duas 
instituições, veja-se a bibliografia enunciada no nosso estado de arte. Brevemente, se os grandes centros 

como as catedrais das sés e os seus senhorios, os mosteiros e as paróquias auxiliaram na fixação da 

população: as duas gafarias desempenhavam um papel social importante auxiliando os mais 

desfavorecidos de saúde. A propósito deste último assunto, v. ROCHA, Ana Rita Saraiva — A 

institucionalização dos leprosos: o Hospital S. Lázaro de Coimbra nos séculos XIII a XV. Coimbra: 

[Edição de autor], 2011. Dissertação de mestrado em História da Idade Média. 
59 O critério que nos permitiu abordar os “mosteiros directamente inquiridos” passou por apurar as 

paróquias de mosteiros, bem como pelos coutos ou “patrimónios” de mosteiros, como aconteceu em 

alguns casos. No mapa está também indexada a Sé do Porto, que foi efectivamente abordada pela segunda 

alçada: P.M.H. Inq. 1258, p. 471: “Hic incipit inquisitio ville que vocatur Portus et parrochianorum Sedis 

Portuensis”. Por último, o mapa espelhado carece de alguns mosteiros que foram, segundo o nosso 

critério, directamente abordados, sendo estes: 1) S. Cristóvão de Refóios de Riba de Ave; 2) Monte 
Córdova; 3) Torrados; 4) Vandoma; 5) Lordelo; 6) Moreira de Rei. 
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Mapa 1 

Por outro lado, estavam também os nobres, agentes fundamentais na 

senhorialização do espaço. No território em análise, destaque essencial para a acção das 

famílias dos de Sousa, da Maia, de Soverosa, de Lima60, de Riba Douro/Lumiares, de 

Riba de Vizela, de Baguim, de Porto Carreiro e Babilão, entre outros. Algumas destas 

famílias e instituições já se encontravam aqui implantadas ainda antes da origem da 

monarquia portuguesa61. Importa salientar, neste sentido, que os mosteiros foram 

 
60 SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — “Os Limas: da Galiza a Giela (séc. XII a XV)” In 

Casa Nobre: um património para o futuro. Actas do 2ª Congresso Internacional. Arcos de Valdevez: 

Município de Arcos de Valdevez, 2011. Pp.53-73. 
61 MATTOSO, José — Portugal no reino asturiano-leonês. 
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centros de produção cultural essenciais na conservação da memória, quer dos grandes 

senhores quer régia. 

Em termos muito esquemáticos, as comunidades monásticas nasceram com o intuito 

de fixar e de fomentar o povoamento numa época em que este era fulcral para a 

manutenção dos poderes nos espaços fronteiriços ou recém conquistados aos 

sarracenos62. Na Península, desde cedo os poderes leigos se juntaram aos religiosos 

como forma de legitimação e consolidação das suas autoridades. Sendo isso 

característico durante toda a época medieval, rapidamente nasceriam no território 

portucalense dos séculos XII e XIII novos cenóbios, que logo se ligariam, 

umbilicalmente, às famílias patronais63. São paradigmáticos, por exemplo, os casos do 

mosteiro de Pombeiro, com a protecção dos de Sousa e de Barbosa, e ainda do mosteiro 

de Santo Tirso, por intermédio dos da Maia. Provas disto não faltam, e com o tempo 

eles cresceram patrimonialmente, tendo sido alvo de sucessivas doações. Não 

duvidemos que a grande parte dos bens do património destas instituições (algo que é 

válido também para o clero secular) lhes foi legado, e que em alguns casos foram 

atingidas concentrações bem grandes de bens.  

Esta forte ligação, não se fazia notar exclusivamente pela doação e concessão de 

préstamos em vida entre nobres e abades. Algumas famílias, fruto destas ligações 

próximas, colocariam estrategicamente membros familiares nos cargos abaciais de 

instituições bem relevantes, sendo mais reconhecido, embora fora deste território, o caso 

de Arouca64. Contamos, igualmente, com a presença de mosteiros protegidos pela coroa, 

 
62 Efectivamente, as dioceses, mosteiros e paróquias eram símbolos de identidade e de soberania. A 
fundação ou restauração (no caso das dioceses) podiam indicar a presença de “programas” políticos dos 

reinados. Sobre estes assuntos, v., essencialmente: AMARAL, Luís Carlos — Formação e 

desenvolvimento do domínio da diocese de Braga…; sobre o espaço dos cenóbios e as fundações no Entre 

Douro e Minho, v. MATTOSO, José — Identificação de um País…, vol.3, fig. 10. 
63 Sobre estes assuntos, consultem-se as diversas obras já referidas da autoria de José Augusto de 

Sottomayor-Pizarro e de José Mattoso. Todavia, acrescente-se, oportunamente, as seguintes: ROSAS, 

Lúcia Maria Cardoso; FERREIRA-ALVES, Natália Marinho; ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da 

[et.al.] — Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro. Felgueiras: Município de Felgueiras, 2011. ISBN: 978-

989-8221-06-3; ROSAS, Lúcia Maria Cardoso; SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — 

“Território, Senhores e Património na Idade Média” In Marco de Canaveses – perspectivas. Capítulo IV 

(2009), pp. 81-116. 
64 RÊPAS, Luís Miguel — Quando a nobreza traja de branco: a comunidade cisterciense de Arouca 
durante o abadessado de D. Luca Rodrigues (1286-1299). Leiria: Magno, 2003. 
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como é o caso de Santa Cruz de Coimbra, do mosteiro da Costa e do mosteiro de Águas 

Santas. 

Por seu turno, a chegada das ordens-militares no período da Reconquista também já 

foi bem estudada, com a sua introdução oficial por D. Afonso Henriques, governante 

que previu a fixação de linhas de defesa fortes e bem defendidas na guerra contra os 

sarracenos65. Quanto às ordens do Hospital e do Templo, aquelas que surgem referidas 

nos nossos episódios, elas foram desde a sua origem contempladas com sucessivos 

privilégios e inclusive com determinadas imunidades, aspectos que revelavam ser 

vantajosos para que estes freires e suas gentes se fixassem em zonas perigosas de 

guerra. 

Relativamente aos senhorios leigos, situa-se neste território uma fortíssima 

implantação de bens da nobreza. A antiguidade da sua fixação não se diferencia daquela 

que referimos para as instituições clericais. Aliás, chegados ao séc. XIII, directa ou 

indirectamente estamos diante dos herdeiros dos antigos infanções e dos primeiros 

condes-presores66. Tal como o clero, estas famílias foram responsáveis pela 

administração e povoamento deste território, ou seja, pela senhorialização deste espaço. 

Fiéis aos reis seriam agraciados com honras e tenências. Portanto, esta senhorialização 

foi um processo um tanto simbólico, nos actos públicos e militares, como material, 

destacando-se os seus solares, torres, honras e quintãs de prestígio imemorial. 

Antes de concluir, sublinhemos e rematemos considerações finais: a segunda alçada 

abordou um espaço fundamentalmente dos grandes senhores da nobreza. Senhorearam 

aqui os condes (Sousas) e os mais fiéis vassalos de D. Afonso Henriques (Riba Douro). 

Nesta terra, em colaboração ou competição com os grandes cenóbios, estabeleceram as 

suas bases dominiais privilegiadas em números impressionantes, distribuídas em coutos 

e honras, quintãs e paços67. Orgulhosos, ergueram as torres, competiram com a figura 

 
65 Sobre estes aspectos, consultem-se as diversas obras da autoria de Paula Pinto presentes na Bibliografia 

final. 
66 MATTOSO, José — A nobreza medieval portuguesa, caps. III e IV. 
67 A terra do Entre Douro e Minho era, efectivamente, um território dos senhores. Um dos argumentos 

mais fiáveis que podemos avançar leva-nos a citar Luís Krus que, através da identificação dos topónimos 

dos diversos livros de linhagens medievais, conseguiu comprovar quais eram, para os senhores e para a 

memória senhorial, os grandes espaços de actuação e implantação. V. KRUS, Luís — A concepção 
nobiliárquica do espaço ibérico (1280-1380). Geografia dos Livros de Linhagens medievais portugueses. 



 

32 

do monarca. Tinham legitimidade para criar e armar. Afinal, no seu modo de ver, eles 

eram igualmente descendentes de reis e filharam, tanto ou mais, o reino de Portugal68. 

2.  Metodologia, conceptualização e cartografia 

Considerando a nossa primeira experiência, decidimos manter, amplamente, as 

bases metodológicas registando apenas algumas diferenças. Como “guia” para a 

selecção dos casos, iniciamos pela identificação das terminologias ou expressões 

essenciais, como “filhar”, “ganhar”, “fazer força”, “ocupar”, “destruir”, “proibir”, 

“deitar” e “soía”69, entre outras. Destacou-se o último, um verbo que evocava o 

“costume” e que foi quase sempre conjugado no pretérito perfeito (”solebat” ou 

“solebant”)70. A importância em identificá-lo deve-se à razão de este nos alertar para a 

alteração, mencionado nos discursos, aquando da enunciação de direitos ou foros 

devidos ao rei, geralmente conta-nos que a Coroa os perdeu.  

 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1994. 

Quanto a nós e à matéria que aqui trazemos, atente-se na toponímia referenciada no Livro Velho de 

linhagens, pela simples razão de estar cronologicamente mais enquadrado com o nosso trabalho. O núcleo 

forte de referências entre o Douro e Minho (e destaque-se que o Douro e Ave também) é bastante 

elucidativo: v. Mapa 2: “Toponímia do Livro Velho”, p. 60-61. 
68 SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — “A Coroa e a Aristocracia em Portugal (sécs. XII-

XV). Uma relação de serviço?” In Discurso, memoria y representación- La nobleza peninsular en la Baja 

Edad Media: actas XLII semana de estúdios medievales. (2016). Pp. 141-176; Acerca da distribuição das 

propriedades privilegiadas (torres, paços, coutos, honras e quintãs), embora remetam para a cronologia 

posterior, para 1288, v. SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — “A propriedade senhorial nas 

inquirições dos finais do século XIII. Coutos e honras, paços e torres (II Parte) Douro Litoral, Trás-os-

Montes/Alto Douro e Beiras” In Casa Nobre – um património para o futuro- actas do 4º Congresso 

Internacional (2017), Pp. 54-77. Veja-se, particularmente, os mapas 1 e 2. Neles, sustentamos as nossas 

afirmações. Acerca da mentalidade que subjaz aos nobiliários medievais, v. FERREIRA, Maria do 

Rosário — “«Amor e amizade antre os nobres fidalgos da Espanha» Apontamentos sobre o prólogo do 

Livro de Linhagens do Conde D. Pedro” In Cahiers d’études hispaniques médiévales. Nº 35 (2012), pp. 
93-122; MIRANDA, José Carlos — “Do Liber Regum ao Livro Velho de Linhagens” In Estudios sobre 

Edad Media, el Renacimiento y la Temprana Modernidad. PÉREZ, Francisco Bautista; CORRADINE, 

Jimana Gamba (Eds.). San Millán de la Cogolla: SEMYR-CILENGUA, 2010; SOTTOMAYOR-

PIZARRO, José Augusto de — “O nascimento do Reino de Portugal. Uma perspectiva nobiliárquica 

(1096-1157/1300)” In Revista Portuguesa de História. T. XLIV (2013). Pp. 29-58; Acerca do desafiador 

“tanto ou mais” remetemos o leitor para a interpretação do episódio em que o Lidador, Gonçalo Mendes 

da Maia, “encorajou” D. Afonso Henriques a retomar à batalha de Ourique. 
69 BLUTEAU, Raphael — Vocabulario portuguez & latino, aulico, anatomico, architectonico… Lisboa: 

Oficina de Pascoal Silva, 1712-1728. 2 vols. «Soer»: “Deriva-se do verbo latino solere, que val o mesmo 

que costumar. Na língua Portugueza he pouco usado, & so tenho achado Soe, soem, soendo, soia, soiao. 

Vid. Costumar (…)” 
70 No latim as declinações “bat”, na 3ª pessoa do singular, ou “bant”, na 3ª pessoa do plural correspondem 
à conjugação dos tempos verbais no pretérito perfeito. 



 

33 

À etapa da identificação segue-se a categorização. Desenvolvemos 7 categorias, 

sendo que as 5 principais tiveram como base a lógica avançada no prólogo da 

inquirição. Sendo os direitos e os foros régios o assunto principal, desenvolvemos sobre 

eles três categorias: as usurpações, as perdas e as ausências de direitos e foros régios. 

Importava ao rei, igualmente, um cadastro das propriedades e dos direitos e foros 

associados às mesmas71. Primeiro dos reguengos e depois dos que pertenciam aos 

restantes senhores72. Nesse sentido, delimitamos duas categorias. Uma acerca das 

usurpações dos bens reguengos e outra relativamente às “usurpações dos direitos não 

régios”. A segunda surge-nos no contexto da identificação dos padroados e 

consideramos esta uma categoria “não régia” porque os episódios que a compõem não 

abordam as instituições de padroado régio73.  

Restam três categorias que revelam aspectos conflituosos já bem conhecidos nesta 

fonte. Criamos assim as tipologias do “conflito”, da violência e do abuso. Ao contrário 

das tipologias anteriores, estas não surgem enunciadas no prólogo da inquirição. Em 

parte, são “colaterais”, pois advieram de informações ou detalhes nos discursos das 

testemunhas que justificavam as perdas dos direitos e foros régios. Inclusive, os 

episódios destas categorias integram-se, em parte, nos mesmos depoimentos que 

identificam os casos das tipologias anteriores. 

 Partindo para a definição das categorias, as usurpações de direitos régios 

identificam-se pelas menções aos costumes de direitos e foros régios e às menções ao 

“dever”74 fazê-los à Coroa. Além destas situações as usurpações podiam decorrer de 

 
71 Em boa verdade, o rei pretendia saber, concretamente, os direitos e foros que tinha ou devia ter nos 
reguengos e nas “herdades” dos nobres e dos clérigos. 
72 Frequentemente, depois de identificarem territórios não tributários, os inquiridores questionavam se 

dentro destes existiam quer reguengos quer foreiros. O objectivo era claro, verificar pela existência de 

direitos e foros usurpados pelos restantes senhores. 
73 Ao contrário da inquirição de 1220, onde o rei não abordou os padroados senhoriais, em 1258 D. 

Afonso III pretendia saber onde é que a Coroa tinha ou devia ter direitos, pelo que, os seus inquiridores 

sistematicamente abordaram todos os padroados de igrejas e mosteiros. 
74 A título de exemplo: P.M.H. Inq. 1258, p. 466: “Interrogatus si Ordines habent ibi aliqua casalia, dixit 

quod Monasterium Bauzarum habet ibi unum casale, in quo moratur Petrus Mathei, et solebant inde 

facere tale forum sicut de predictis casalibus, et postquam fuit Monasterii nunquam inde fecerunt forum. 

Interrogatus quare non faciunt inde modo forum sicut antea, dixit quod nescit. Interrogatus quomodo 

acquisivit illud vel ex quo tempore, dixit quod nescit. Interrogatus quomodo scit ergo quod debet facere 
forum, dixit quod vidit inde multociens portionem dare et rendam Domine Regine Domne Maphalde” 
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episódios de violência75, por intermédio de compras76 e legados77 ou de 

“defesas/escusamentos” senhoriais78. Para ser considerada usurpação, o caso tem de 

estar revestido de contornos potencialmente ilegais. É assente neste critério que 

separamos as usurpações das “perdas” de direitos e foros. Por oposição, consideramos 

as segundas formas que deveriam ser legais, entrando nesta categoria os episódios de 

despovoamentos de casais foreiros79, as doações régias80, o “transporte” das cabeças de 

casal81, entre outros. 

Quanto à categoria das “ausências” de direitos, estes representam situações onde 

foram identificados bens não tributários per si (domínios82, coutos, honras, casais ou 

quintãs honradas), ou bens situados no território de uma propriedade imune e, portanto, 

igualmente isentos. Além dos privilégios associados às propriedades, consideramos 

 
75 A título de exemplo: P.M.H. Inq. 1258, p. 544: “(…) dixit quod herdatores fundaverunt eam et solebant 

abbadare illam sine nullis Militibus; et modo Martinus Leitom et alii Milites forciant ipsos herdatores de 

ipsa Ecclesia et abbadaverunt illam et clamaverunt ipsos herdatores”. 
76 A título de exemplo: P.M.H. Inq. 1258, p. 463: “et de alio casali dant annuatim unam quartam bracalis, 

et solebat dare j. morabitinum et quartam, et ex quo comparavit illud Petrus Laurentii mercator Portus non 

fecerunt inde forum illud”. 
77 A título de exemplo: P.M.H. Inq. 1258, p. 515: “Et dixit quod in alia villa que vocatur Sanctus Martinus 

habentur ibi duo casalia, et sunt sedis Portuensis. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod de testamento 

unius herdatoris qui vocabatur Dompnus Vermudus, et erant foraria et modo non faciunt ullum forum 

Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit”. 
78 A título de exemplo: P.M.H. Inq. 1258, p. 591: “et laborant Regalengum in termino de Moazares in 

loco qui dicitur Puzaes, et laborant inde iiij.or campos magnos (…). Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit, et dixit quod clamant se pro hominibus Domni 

Roderici Froye”. 
79 A título de exemplo, P.M.H. Inq. 1258, p. 461: “Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit 

quod Dominus Rex habet ibi iiij.or casalia (…); et de aliis duobus casalibus depopulatis non faciunt inde 

ullum forum. Interrogatus quare sunt depopulata, dixit quod nescit. Interrogatus quis tenet ea, dixit quod 

Judex levat inde totum fructum”. Nas sucessivas inquirições surgem episódios de “despovoamento” e de 

“ermamento”. No presente trabalho, apenas consideramos categorizar ambos os casos sob a denominação 

“despovoados”. Sobre o assunto, v. A população e a propriedade na região de Guimarães durante o século 

XIII” In Homens, Espaços e Poderes (séculos XI-XVI). Vol. I- Notas do Viver Social. Lisboa: Livros 
Horizonte, 1990. Pp. 148-149. Esta autora considera a hipótese de a distinção entre os dois termos 

assentar na antiguidade do fenómeno. 
80 A título de exemplo: P.M.H. Inq. 1258, p. 617: “Item, dixit quod in Sangemir habentur ibi viij.º casalia 

et sunt omnia Monasterii de Costa, et sunt libera de toto foro ista casalia et omnia que habet in toto regno 

per cartam Domini Regis quam nos Inquisitores vidiums”. 
81 Sobre estes episódios, v. COELHO, Maria Helena da Cruz — A população e a propriedade na região 

de Guimarães…, p. 149, relativamente aos reguengueiros, afirmando a autora: “(…) tiravam a cabeça de 

casal dos terrenos reguengos, ou melhor, “arrancavam-na” e “transportavam-na” chegando, como vimos, 

a levar a pedra, e com isto eximiam-se ao pagamento de certos impostos. Havia foros específicos 

inerentes *a casa e por certo eram mais onerosos nos reguengos que em outros senhorios”. 
82 VENTURA, Leontina — A nobreza de Corte de Afonso III, p. 253. Veja-se ainda os anexos 

disponibilizados por esta autora (Vol.2), verificando-se que imensos senhores detinham diversos 
“domínios” um pouco por todo o lado. 
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outros. Como por exemplo privilégios “sociais”, geralmente relativos aos agentes da 

nobreza e do clero83. 

Relativamente às “usurpações dos bens reguengos”, esta é uma categoria que aborda 

sobretudo a alienação da propriedade régia de forma abusiva ou agressiva. 

Fundamentalmente, os episódios sobre a propriedade reguenga ora revelam usurpações 

num sentido de perda de posse ora num sentido associado aos direitos e foros cobrados 

nestas propriedades. Integram nesta categoria os primeiros casos, que se revestem de 

uma “ocupação”. Já os episódios do segundo tipo, geralmente caracterizados pela 

exploração pontual das propriedades reguengas, por vezes, terrenos sem casais ou sem 

cabeça de casal, figuram na precedente categoria das usurpações de direitos ou foros 

régios. 

A categoria da violência assume duas realidades, identificando-se casos físicos e 

psicológicos. No que diz respeito ao primeiro tipo, identificamos homicídios84, 

ferimentos, corte de membros85 ou a destruição de bens86, entre outros. E quanto aos 

segundos, caracterizam-se pela incitação ao medo e pela instigação de ameaças87.  

Por seu turno, os episódios de “abusos” remeteram para situações em que nós 

consideramos ter havido benefício pessoal da parte do detentor de um ofício ou cargo no 

desempenhar das suas funções. Estes são casos que abordam tanto oficiais régios como 

 
83 A acompanhar a expressão “propter dominium” geralmente indicada aos grandes senhorios, temos 

ainda “propter milites” quanto a alguns nobres e cavaleiros e, quanto aos bens dos clérigos, eles também 

eram alvo dos seus privilégios. Sobre este último, v. GONÇALVES, Iria (coord.) — O entre Cávado e 

Minho…, p. 418: “A propriedade eclesiástica, apesar de privilegiada, não estava isenta de pagar a colheita 

(…)”. 
84 A título de exemplo: P.M.H. Inq. 1258, p. 513: “Interrogatus unde Dominus Rex habuit ipsum 

Regalengum, dixit quod audivit dici multociens quod hoc Regalengum supradictum fuit cujusdam 

hominis qui vocabatur Dompnus Veirus, et mactavit unum sagionem et fugivit (…)”. 
85 A título de exemplo: P.M.H. Inq. 1258, p. 520: “Item, dixit quod in Ferreyria et in Compostela solebat 

intrare Maiordomus, et modo non intrat ibi. Interrogatus quare non intrat ibi modo sicut antea, dixit quod 

propter Petrum Subgerii Alvin, qui dixit quod cinderet ei manus: et una vice mandavit prendere 

Maiordomum, et posuit manus ejus super unum madeirum, et voluit ei cindere manus (…)”. 
86 A título de exemplo: P.M.H. Inq. 1258, p. 482: “Item, dixit quod homines Ville Comitis fecerunt 

molendinos et zenias contra Villam Comitis; et homines Pinidilli voluerunt similiter molendinos et zenias 

facere contra Pinidillum, et tunc Dompna Maria Pelagii mandavit eis defendere quod non facerent ibi quia 

mandaret eas inde destruere”. 
87 A título de exemplo: P.M.H. Inq. 1258, p. 518: “Et modo fecit in ipso loco Laurencius Subgerii dictus 

Frater unam domum aduc non sunt v. anni elapsi, et ex illo tempore nunquam ibi intravit Maiordomus, 

nec sacavit ibi ulla directa Domini Regis. Interrogatus quare non intrat vel pro quo non facit ibi sua 

directa Domini Regis, dixit quod ipse Laurencius Subgerii Frater defendidit Maiordomo quod si ibi 
intraret vel pignoraret ibi aliquod, quod cinderet ei manus et quod faceret de illo ibi marcum (…)”. 
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agentes senhoriais, ou seja, desde juízes, mordomos ou porteiros do rei, até senhores de 

terras88.  

Por último, a categoria dos conflitos por detrás de questões jurídicas de posse ou de 

direitos entre pelo menos duas entidades, envolvessem ou não o lado régio89. 

 

 

Estabelecimento da base de dados 

Fundamental para a prossecução deste trabalho era a elaboração de uma base de 

dados que captasse os diferentes dados de cada episódio90. Importou-nos recolher dados 

ao nível dos indivíduos, das categorias e da localização. Procedemos, igualmente, a 

algumas alterações em relação ao nosso primeiro exercício, relativo às inquirições de 

1284 e a região do entre Douro e Vouga. São fundamentalmente “novidades” sobre o 

modo como lemos os dados e os organizamos91. 

Quanto aos indivíduos, importa reconhecer os “nomes” (próprio, patronímico e 

toponímico)92 e o grupo social. Importante era ainda identificar as alcunhas e os ofícios 

 
88 A título de exemplo: P.M.H. Inq. 1258, p. 468: “Item, dixit quod alii homines tenent cortunalia 

regalenga et non faciunt inde forum. Interrogatus qui sunt illi homines qui tenent illa cortunalia, vel ubi 

jacient illa cortunalia, dixit quod aliquo modo non dicet inde magis, quia nescit qui sunt nec ubi jacent. 

Interrogatus cui audvit dicere vel quomodo, dixit quod audvit ita vacue. Interrogatus quare casalia 

regalenga sunt depopulata, dixit quod propter Divitem hominem et propter Maiordomum qui faciunt 

multa gravamina hominibus qui morantur in eis”. 
89 A título de exemplo: P.M.H. Inq. 1258, p. 513: “Et dixit quod una fons que discurrit circa cortinale 

ipsius Ecclesie nascitur in Regalengo, et homines ipsius ville deitaverunt eam foras de loco per quem 

solebat currerer ut Dominus Rex non haberet partem in ipsa Ecclesia (…)”. 
90 Tal como na nossa primeira experiência, à qual recorrentemente aludimos, tornamos a estabelecer uma 

parceria bastante frutífera com a Infografia e o Dr. Miguel Nogueira. Com ele, estabelecemos 

pensamentos teóricos sobre a categorização dos dados e, posteriormente, desenvolvemos toda a 

cartografia. Por tudo isso, e pela sua dedicação, dirigimos-lhe agradecimentos especiais. 
91 Bastará indicar que a principal diferença se baseia que ali desenvolvemos 2 categorias e que no 

presente trabalho vamos dispor de 7 categorias, refinando a análise de diferentes fenómenos que vão 

recorrentemente acontecendo e sendo relatados nas inquirições régias.  
92 Acrescente-se, para o caso dos nobres, a identificação da linhagem. Nem sempre indicada pelos 

jurados, recorremos ao Livro de Linhagens para referir estes dados. Também a obras dos julgados que 

vamos abordar e que apontaremos no nosso estado da arte e, essencialmente, às duas teses de 

doutoramento que na nossa cronologia e espaço são essenciais. V. VENTURA, Leontina — A nobreza de 

corte de D. Afonso III; SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — Linhagens medievais 
portuguesas. Genealogias e Estratégias (1279-1325). 
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ou cargos (destacando-se a identificação dos oficiais do rei93). Era igualmente essencial 

abordar o “tipo” de sujeito, se individual se colectivo94. Este é um processo semelhante, 

quer na identificação dos nossos “sujeitos activos” quer dos “sujeitos passivos”. 

 

Figura 1- Base de dados relativamente aos sujeitos activos 

 

Figura 2- Base de dados relativamente aos sujeitos passivos 

No entanto, introduzimos algumas novidades no campo dos episódios. 

Anteriormente, identificamos o episódio e categorizamo-lo, mas agora dividimos este 
 

93 Campo elaborado para acolher fundamentalmente os oficiais da coroa, como as figuras do juiz, 

mordomo, sagião, porteiro, ou outras referencias socioprofissionais como os mercadores, professores, 

párocos e cónegos, entre outros. 
94 Aliás, estes dois tipos existem nos discursos dos jurados. Os episódios do segundo tipo remetem, 

normalmente, aos “milites” e às “ordens” (ou seja, aos nobres e aos clérigos). Contudo, uma vez que 

quase sempre temos leques diversificados de proprietários ou de senhorios torna-se impossível destrinçar 

o alvo específico no discurso. Os jurados agrupam-nos em torno de um aspecto comum. Além dos que 

enunciamos, que eram mediante os grupos sociais em questão, temos ainda casos de grupos unidos 

relativamente a origens geográficas comuns, filiações senhoriais ou de parentesco. Sobre o significado 

das palavras “Ordo” e “milites” no contexto da inquirição de 1258, v. VENTURA, Leontina — A nobreza 
de Corte de Afonso III, pp. 35-36. 
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campo em quatro colunas. Denominadas por “categoria”, “razão”, “tempo”95 e 

“impacto”96. Estas divisões enriquecem a análise pois permitem cruzar um maior 

número de dados. 

 

Figura 3- Base de dados relativo à categorização e razões 

 

Figura 4- Base de dados relativo aos episódios e referências cronológicas 

Relativamente às “razões”, desenvolvemos vários grupos, a saber: 1. Irregularidades 

relacionadas com os direitos régios97; 2. Privilégios98; 3. Transmissão de propriedades99; 

 
95 Quanto ao segundo, pretendemos referir que selecionamos os dados cronológicos pontualmente cedidos 

pelos jurados. Existiram, para nós, dois tipos de dados, “reinado” e “aproximado”. O primeiro trata de 

menções concretas aos reinados, e no segundo tipo, a testemunha referiu uma memória que teria 

acontecido em determinado ano. A utilização da expressão “aproximado” deve-se a uma desconfiança 

que temos em relação aos dados avançados por homens que teriam uma noção do tempo diferente daquela 

que actualmente temos. A título de exemplo, V. PORTUGAL, João — Violência em contexto 

senhorial…, p. 71.  
96 O impacto pretende avaliar se o conteúdo do episódio está directamente ligado ao rei (por via dos 

direitos e foros) ou indirectamente ligado (relacionado com outro senhor, leigo ou eclesiástico, ou até um 
oficial régio ou senhorial, etc). 



 

39 

4. Situação da propriedade ou do proprietário100; 5. Malfeitorias101; 6. 

Desconhecimento; 7. Sem razão apresentada102; 8. Outras. É ainda importante 

mencionar, que dificilmente estes grupos conseguem ser inteiramente estanques. Numa 

razoável parte dos casos, torna-se difícil atribuir uma razão só. Optamos sempre pela 

que consideramos ser “principal”, e para isso tivemos de avaliar a pertinência das 

potenciais razões nos discursos. Subjectividade impossível de evitar. Ultimamente, 

optamos por ser consistentes diante das diferentes expressões ou vocábulos que 

seguidamente enunciaremos. 

O último vector da nossa base de dados é o geográfico, onde reportamos o julgado e 

a freguesia onde o episódio ocorreu. Seguidamente, temos de actualizar o nome e 

colocar a correspondência actual da paróquia mencionada, bem como o concelho onde 

aquela se situa. Tornam-se pertinentes, neste momento, os aspectos relativos à 

cartografia dos dados. No presente estudo, tomamos a decisão de fixar as diferentes 

células da nossa cartografia ao nível das freguesias, estipulando correspondências entre 

as paróquias referidas nas inquirições e a sua versão actual. Para a estabelecer 

recorremos quer às fontes históricas quer às mais modernas. Ou seja, utilizamos as mais 

 
97 Esta razão desdobra-se em três subgrupos: 1. “costumava fazer foro” (solebat); 2. “devia fazer foro” 

(debet); 3. nunca fez foro (“nunquam inde fecerunt ullum forum”).  
98 Temos também três tipos: principalmente os privilégios que assentam numa ou num conjunto de 

propriedades privilegiadas, não tributárias (honras, quintãs, coutos, etc); o tipo “social”; e o privilégio das 

ordens. 
99 Em quarto lugar mencionamos as transmissões de propriedades, que tal como o nome indica, surge 

aquando da alienação de bens. Naturalmente, existiram diversas formas para tal, nomeadamente as 

compras ou os legados. Em conformidade com as razões que temos vindo a explicar, estas transmissões 

são bem referidas e claras no discurso das testemunhas. 
100 Segue-se, situado em quinto lugar, a razão que denominamos por “situação da propriedade e do 

proprietário”. Por detrás deste nome, estão situações sobre o “estado” da propriedade, como uma 
documentada “deslocalização” da cabeça de propriedade, ou um despovoamento, ou então do 

proprietário, que poderia estar, por qualquer razão, “escusado” dos direitos régios. Os casos de 

“deslocalização” remetem para situações muito pontuais onde se regista a fuga de foreiros. Além disso, 

alguns deles, para evitarem o cobro dos direitos régios, fugiam para herdades de outros senhores. Dali, 

continuavam a explorar os campos, mas como a cabeça do casal já não se encontrava dentro do reguengo, 

não contribuíam para os cofres régios devidamente.  
101 Em sexto lugar, tínhamos a malfeitoria, que sucintamente se identifica pelo uso da força e caracteriza 

pela violência dos seus episódios. 
102 No sétimo e no oitavo lugar estão as tipologias “desconhecimento” e “sem razão apresentada”. A 

primeira destas identifica-se a partir do vocábulo “nescit” antecedido pela expressão “Interrogatus quare”. 

Já a segunda, remete para situações em que nós selecionamos um episódio, porque o discurso das 

testemunhas foi suficientemente claro, mas onde os inquiridores não questionaram a razão que o originou. 
Geralmente quando diante de um caso os enviados régios inculcavam um “quare”, ou seja, um “porquê?”.  
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diversas corografias103 como também o serviço disponibilizado pela Google (Google 

Maps) e ainda diversos websites como “Patrimonios.pt”, reconhecido lugar online de 

divulgação de conhecimento histórico, e igualmente a plataforma “Monumentos.pt”. 

 

Figura 5- Recorte da base de dados relativo aos dados geográficos 

Antes de concluir este ponto, devemos insistir acerca da importância que as 

comunicações gráficas devem ter em trabalhos assentes nestas fontes históricas. Como 

se verá, uma vez sendo possível estabelecer correspondências entre os lugares e as 

freguesias medievais e as actuais, passamos a ter uma noção da espacialidade. 

Elementos como a altimetria e a hidrografia são auxiliadores na tarefa de perceber 

tendências importantes104. 

Conceptualização 

Na nossa conceptualização devemos começar pelo nome que demos aos indivíduos 

que originaram um caso e por aqueles que são um alvo no mesmo. Optamos por uma 

 
103 COSTA, Américo — Diccionario Chorographico de Portugal Continental e Insular. Porto: Tipografia 

Domingos Oliveira, 1929-1949; LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Pinho — Portugal Antigo 

e Moderno. Diccionario Geographico, Estatistico, Chorographico, Heraldico… Lisboa: Livraria Editora 

de Matos Moreira & Companhia, 1873. 12 vols.; COSTA, Pe. António Carvalho da — Corografia 

Portugueza, e descripçam topográfica… 3. tomos. Braga: Typographia Domingos Gonçalves Gouvea, 

1869; CARDOSO, Pe Luiz — Diccionario Geografico, ou noticia histórica …Lisboa: Oficina Sylvana/ 

Academia Real, 1747. 2 Tomos; MOREIRA, Domingos A. — “Freguesias da Diocese do Porto. 

Elementos Onomásticos Alti-medievais” In Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 1ª Série, nº 

35 (1972). Pp. 141-237; este último autor desenvolveu o seu trabalho ao longo de sucessivos fascículos 

do referido boletim entre 1972 e 1990 aos quais vamos aludir na bibliografia final para evitar preencher 

em demasia esta nota. 
104 Aliás, já salientamos estes aspectos aquando do nosso trabalho acerca da inquirição de 1284, v. 
MARQUES, Daniel Filipe da Costa — Conflito e Violência…, p. 14. 
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linguagem certamente deslocada do contexto da época e até mesmo demasiado técnica, 

chamando aos primeiros “sujeitos activos” e aos segundos “sujeitos passivos”. Isso 

deve-se à dificuldade em identificar um bom vocábulo, sobretudo um que não fosse 

anacrónico e que descrevesse o papel daqueles nos nossos casos.  

Desde logo se afigura indispensável, neste cenário, avaliar a pertinência de palavras 

como “malfeitor” ou outra semelhante. Realmente, esta era utilizada no período que 

estudamos e, inclusive, a expressão “fazer malfeitoria” surge, ocasionalmente, no texto 

das inquirições. Contudo, o seu uso pouco recorrente e o carácter parcamente 

esclarecedor da palavra não nos permitem, quanto a nós, definir aquilo que deverá 

tratar-se de um conjunto mais vasto de potenciais significados quanto ao uso deste 

adjectivo105. 

Ao mesmo tempo, não podemos recorrer aos léxicos jurídicos ligados aos conceitos 

de “legalidade” ou “ilegalidade” (como por exemplo “prevaricador” / “vítima”). Isto 

porque, por um lado, optamos por manter algum distanciamento em relação a este 

aspecto – uma vez que somente pelo texto das inquirições se torna praticamente 

impossível distinguir o legal do ilegal - e, pelo outro lado, tampouco um termo que 

daqui decorresse poderia servir para denominar correctamente o conjunto de indivíduos 

e as suas acções. Assim, ao assumirmos que um sujeito é activo e outro passivo, 

assumimos existirem relações recíprocas, que de facto existiram nestes casos, e 

conseguimos, precisamente, homogeneizar o uso desta expressão para todo um grupo 

vasto e muito diferenciado, bem como o conjunto das acções praticadas por estes. 

Em relação aos amádigos106, estes não eram ilegais no reinado de D. Afonso III. Só 

seriam abolidos, posteriormente, no reinado do seu filho107 e, no nosso estudo, 

considerámo-los na categoria das “perdas de direitos régios”. Primeiramente, por razões 

lógicas – de facto, era esse o efeito sobre a propriedade da criação do nobre -, e segundo 

porque o amádigo não pareceu constituir, na globalidade dos nossos episódios, nenhum 

 
105 Sobre os conceitos de “malfeitor” e de “malfeitorias” v. MORETA VELAYOS, Salustiano – 

Malhechores feudales: violencia, antagonismos y alianzas de clases en Castilla, siglos XIII-XIV. Madrid: 

Cátedra, 1978. 
106 Sobre este fenómeno, v. VENTURA, Leontina — Norma e transgressão…, p. 197, nt. 40; 

GONÇALVES, Iria (coord.) — O entre Cavado e Minho…, p. 427-428. 
107 SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — D. Dinis e a nobreza nos finais do século XIII…, p. 
94. 
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aspecto que o aproxime das usurpações. Só quando se verificaram determinados 

aspectos “abusivos”, ou seja, uma repetição constante de nobres honrarem diversos bens 

em diferentes freguesias ou lugares, se provocado por via da força, ou ainda, se estaria 

dependente do nobre e do “sangue” daquele, uma vez que nem todos teriam privilégio 

suficiente para criar. Só se identificássemos alguma destas características é que 

passávamos a considerá-lo usurpador de direitos régios. 

3. Estado da arte 

Neste ponto, vamos apenas referir de uma maneira sucinta os diversos grupos 

temáticos que importaram ao estabelecimento do nosso trabalho e, seguidamente, 

comentar e analisar as principais obras que, mais directamente, se associam àquilo que 

aqui vamos estudar108. Quanto aos referidos grupos, em primeiro lugar, tivemos de 

recorrer a obras indispensáveis para o estabelecimento da nossa metodologia e para 

encetar a crítica de fonte109; também devemos destacar obras que nos contextualizam ao 

 
108 Para os traços gerais historiográficos em torno da publicação dos sucessivos inquéritos régios, v. 

MARQUES, Daniel Filipe da Costa — Conflito e Violência…, p. 10-12, nts. 2-11. E ainda v. 

SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — “As inquirições medievais portuguesas (séculos XIII-

XIV). Fonte para o estudo da nobreza e memória arqueológica- Breves apontamentos-.“ In Revista da 

Faculdade de Letras: Ciências e técnicas do património. Vol. XII (2013). Pp. 275-292 
109 MATTOSO, José; ANDRADE, Amélia; KRUS, Luís — Paços de Ferreira na Idade Média; 

MATTOSO, José; KRUS, Luís; ANDRADE, Amélia — O castelo e a Feira. (Imprensa Universitária: 

74). Lisboa: Editorial Estampa, 1989; MATTOSO, José; KRUS, Luís; BETTENCOURT, Olga — As 

inquirições de 1258 como fonte da história da nobreza- o julgado de Aguiar de Sousa; KRUS, Luís — 

“Inquirições” In Dicionário Ilustrado da História de Portugal. PEREIRA, José Costa (coord.). Vol.1. 
Lisboa: Alfa, 1985; KRUS, Luís — D. Dinis e a herança dos Sousas: o inquérito régio de 1287. Lisboa: 

[s.n.] 1989. [Texto policopiado]. 48p; KRUS, Luís — Escrita e poder: as Inquirições de Afonso III; 

GONÇALVES, Iria — Por terras de Entre Douro e Minho com as Inquirições de Afonso III. Porto: 

Citcem: Centro de Investigação Transdisciplinar/Edições Afrontamento, 2012; SISTELO, Vasco de 

Andrade — A Nobreza e o Processo de Senhorialização do Vale do Neiva (Séculos XIII a XIV). Porto: 

[Edição de autor], 2010. Dissertação de mestrado em Estudos Medievais; SOTTOMAYOR-PIZARRO, 

José Augusto de —“A Nobreza do julgado de Braga nas Inquirições do reinado de D. Dinis In. Separata 

de IX Centenário da Dedicação da Sé de Braga. Congresso Internacional. Actas. Braga, 1990; 

MAURICIO, Maria Fernanda — Entre Douro e Tâmega e as Inquirições Afonsinas e Dionisinas. 1º ed. 

Lisboa: Edições Colibri, 1997. (Colibri História: 11). ISBN: 972-8288- 40-9; MARQUES, A.H. de 

Oliveira — “Inquirições” In Dicionário de História de Portugal. Joel Serrão (Dir.). II vol., E-M, Lisboa: 

Iniciativas Editoriais, 1963-71; ARAÚJO, Julieta da Costa — “Os elementos portugueses das Inquirições 
gerais de 1220” In Revista Biblos. Vol. XVI (1940). Pp. 427-454. 
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território da segunda alçada110 e da nobreza e das diversas instituições religiosas aí 

presentes111, da administração e da justiça112, entre outras113. 

No que diz respeito às obras que nos são tematicamente mais próximas destacam-se 

dois artigos e uma dissertação. 

Em primeiro lugar, está o artigo publicado em 1978 por discípulos de Iria 

Gonçalves. Sob a sua orientação, redigiram “O entre Cávado e Minho, cenário de 

expansão senhorial no século XIII”, texto que representa o culminar de trabalhos 

 
110 No nosso cap. III, dedicado ao espaço e aos julgados, indicamos as respectivas obras relativas a cada 

um desses territórios. 
111 AMARAL, Luís Carlos — Formação e desenvolvimento do domínio da diocese de Braga…; 

MARQUES, José — A arquidiocese de Braga no séc. XV. Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 

1988; Um poder entre poderes: nos 900 anos da restauração da diocese do Porto e da construção do 
Cabido Portucalense. AMARAL, Luís Carlos (coord.). Porto: Universidade Católica Portuguesa/Centros 

de Estudos de História Religiosa, 2017. (Estudos de história religiosa, 21) ISBN: 978-972-8361-72-3. 

Embora no território em estudo existam dezenas de mosteiros, citemos as obras utilizadas para abordar os 

principais: CORREIA, Francisco Carvalho — O mosteiro de Santo Tirso, de 978 a 1588: a silhueta de 

uma entidade projectada no chão de uma história milenária. Santiago de Compostela: Universidade de 

Santiago de Compostela, 2008. Tese de doutoramento; ROSAS, Lúcia Maria Cardoso; FERREIRA-

ALVES, Natália Marinho; ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da [et.al.] — Mosteiro de Santa Maria de 

Pombeiro. Felgueiras: Município de Felgueiras, 2011. ISBN: 978-989-8221-06-3; LOPES, Filipa da Silva 

— O domínio do Mosteiro de S. Salvador de Paço de Sousa (séculos XI-XII). Porto: [Edição de autor], 

2012. Dissertação de mestrado em História Medieval e do Renascimento; DIAS, Geraldo Coelho — “O 

mosteiro de S. Miguel de Refojos – História do monumento emblemático de Cabeceiras” In Mínia. Nº 10 

(2002). Pp. 59-83. Veja-se, ainda, as sucessivas actas de Ora et Labora em Refojos de Basto. Surgem 
ainda colegiadas, como a de Santa Maria de Oliveira, em Guimarães. Sobre esta, veja-se: RAMOS, 

Cláudia Maria Novais Toriz da Silva — O Mosteiro e a Colegiada de Guimarães : ca. 950-1250. Porto: 

Universidade do Porto. Faculdade de Letras, 1991; KINNON, Sofia — “Colegiada de Santa Maria de 

Oliveira de Guimarães e Sé de Braga: relações de poder” In Omni Tempore: atas dos Encontros da 

Primavera 2018. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2019. Pp. 198-226; embora aqui 

não seja um objecto de estudo directo, é pertinente citar um artigo da autoria de Andrea Mariani e 

Francesco Renzi, pois abordam e contextualizam a questões acerca das duas sés que aqui abordamos, de 

Braga e do Porto: MARIANI, Andrea; RENZI, Francesco — “Lettere e privilegi papali durante il 

pontificato di Ugo di Oporto (1112-1136). Nuovi studi ed ipotesi di ricerca” in CEM- Cultura, Espaço e 

Memória. Nº8 (2017). Pp. 91-107. 
112 BARROS, Gama — História da Administração Pública em Portugal...; sobre a justiça. Veja-se a obra 
de Luís Miguel Duarte. Entre todos: DUARTE, Luís Miguel — Justiça e criminalidade no Portugal 

medievo (1459-1481). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.  
113 FARELO, Mário — “O direito de padroado na Lisboa medieval” In Promontoria. Nº4, ano 4 (2006), 

p. 267-289; BRANCO, Maria João Violante — “Memory and truth: the strange case of the witness 

enquiries of 1216 in Braga-Toledo dispute” In Historical Research, vol. 79, nº 203 (2006). Pp. 1-20; 

OLIVEIRA, Luís Filipe — A guerra e os freires nas inquirições régias do século XIII In Orígenes y 

desarrollo de la guerra santa en la Península Ibérica. Carlos de Ayala, Patrick Henriet y J. Santiago 

Palacios (eds.). Madrid: Collection de la Casa de Velázquez (154), 2016. Pp. 187-206; CAMPOS, Maria 

Amélia Álvaro de — “Aspectos da presença eclesiástica em terras de Seia na Idade Média: Inquirições 

Gerais de 1258” In Revista de História da Sociedade e da Cultura. Coimbra: Centro de História da 

Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, 2007. Nº 7, pp. 21-67; PINTO, Paula; LENCART, 

Joana — “As igrejas das Ordens religioso-militares entre 1220 e 1327: das inquirições régias aos 
documentos normativos” In Genius Loci – Lugares e Significados. Vol. 1 (2017). Pp. 57-69;  
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realizados num seminário acerca de lutas político-sociais deste século. Bem estruturado 

e apresentando um dos melhores contextos históricos que antecedeu a inquirição geral 

de 1258, este artigo focou-se na vasta gama de episódios de usurpação, abusos, 

conflitos, e outros, que também aqui pretendemos estudar. Além da contextualização, 

outros aspectos metodológicos foram essenciais para o nosso estudo. 

É nossa intenção, precisamente, comentar a metodologia destes autores, que embora 

seja uma boa base, acabámos por não concordar inteiramente com ela. Partilhando o 

mesmo inquérito, existiam, todavia, diferenças importantes de ordem espacial e social 

entre a primeira e a segunda alçada. Antes, justificam-se pelo território abordado. A 

título de exemplo, ainda nos dias de hoje são inexplicáveis as vastas quantidades de 

amádigos na primeira alçada. Quanto a nós, este fenómeno não foi tratado da mesma 

forma conceptualmente. Seja como for, na segunda alçada, o amádigo era pouco 

recorrente e, frequentemente, não revelava ser abusivo114. Passemos, portanto, a 

explicar a nossa concepção comparativamente àquela desenvolvida por estes autores. 

Quanto aos episódios identificados, aqueles autores desenvolveram 5 categorias, a 

saber: 1) o amádigo; 2) a compra e o escambo; 3) as doações e os legados; 4) a 

usurpação; 5) a incomunicação115. Como já expusemos, as nossas categorias são 

diferentes, tendo em comum a usurpação, que consideramos ter o mesmo sentido. 

Relativamente às quatro restantes, optamos no nosso estudo por considerá-las “razões” e 

não uma tipologia. Ao reflectirmos sobre estes episódios, achámos que os amádigos, as 

compras ou escambos, doações e legados ou incomunicações foram uma forma ou 

“razão”, ou parte de um processo mais complexo, que culminaria na criação de um 

episódio. Sucintamente, estas acções supracitadas, são justificações concedidas pelas 

testemunhas, e marcaram a origem de diversas situações, fossem usurpações, perdas de 

direitos régios, abusos, conflitos, violências, entre outros. Ou seja, separamos a “razão” 

da “categorização”, porque uma compra, um amádigo, um legado, ou outra qualquer 

 
114 A título de exemplo, veja-se o caso abusivo ocorrido na fg. de Abragão (em 1258 denominava-se S. 

Pedro de Porto Carreiro) (c. Penafiel) P.M.H. Inq. 1258, p. 596: “Et unum casale illorum iiiij.or 

herdatorum in quo morabatur Pelagius Calvus nutriverunt ibi Johannem Anriquiz, et partir uxor ejus 

hereditatem cum herdatoribus per forciam”. 
115 GONÇALVES Iria (coord.) — O entre Cávado e Minho…, p. 425: a incomunicação consistia “no 

pedido de protecção, às vezes forçado, feito por um vilão a um senhor a troco da prestação de serviços e 
pagamento de tributos até então solvidos ao monarca”. 
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razão, nem sempre formam parte da mesma tipologia de casos. Por outras palavras, nem 

todos os amádigos, como temos vindo a explanar, representam usurpações de direitos 

régios e o mesmo pode ser dito das compras, escambos ou legados de bens. 

Em termos esquemáticos, no presente trabalho, as categorizações estão ligadas 

umbilicalmente às “razões”, embora estas correspondam a níveis diferentes de 

informação. Por seu turno, no artigo que temos vindo a citar, os autores denominaram as 

suas categorias em torno do acto que originou o episódio. A nosso ver, embora essa seja 

uma leitura mais segura, é, no entanto, mais limitada. Isto porque existem diversas 

consequências entre as diferentes compras, legados, amádigos, etc. Antes de 

concluirmos, também devemos salientar um aspecto absolutamente fulcral e muito bem 

desenvolvido por aqueles autores. Referimo-nos ao inter-relacionamento que 

empreenderam em torno das vertentes dos diversos direitos presentes nas inquirições e 

os casos que aqueles identificaram. Com efeito, uma boa parte do texto daqueles autores 

dedica-se ao entendimento sobre o que é que o rei estaria a perder com os inúmeros 

casos e usurpações de que seria alvo. Depois de descreverem as várias tipologias desses 

mesmos direitos, denominados por reais, dominiais e senhoriais, abordaram os seus 

respectivos limites e passaram para as interpretações acerca de qual destes foi mais 

comummente alvo dos “apetites” dos restantes senhores. Quanto a nós, quando 

abordarmos as usurpações, iremos “beber” directamente desta metodologia, tentando 

estabelecer possíveis pontes entre ambas as interpretações para dois territórios 

diferentes. 

Prosseguindo, este artigo que acabámos de ver acerca da primeira alçada, foi muito 

abrangente em diversos aspectos, tanto na escolha das temáticas como geograficamente, 

abordando um extenso território. No momento seguinte, cumpre-nos comentar, um 

artigo da autoria de Leontina Ventura116. Este é um texto bem mais focalizado, temática 

e geograficamente, abordando essencialmente o julgado de Faria em 1258 e centrando-

se nas usurpações e nas violências perpetradas pela nobreza. Relativo à quinta alçada da 

inquirição geral de 1258, esta autora demonstrou, cabalmente, a maneira como as 

 
116 VENTURA, Leontina — Norma e Transgressão… 
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principais linhagens do território do entre Cávado e Ave foram alargando, pelas 

referidas vias, os seus patrimónios.  

Como não poderia deixar de ser, a metodologia ali promovida é bastante acertada: a 

autora identificou os vocábulos que representavam as usurpações ou usos de força, 

reflectiu sobre estes, e passou para a sua análise acerca do que estes episódios 

representariam, do ponto de vista dos nobres e do rei. Quanto a nós, concordamos 

inteiramente com a metodologia aqui praticada, tendo-nos baseado amplamente nesta, 

mormente no que concerne à identificação de episódios de violência e ao uso da força. 

Por outras palavras, também nos apoiamos, geralmente, em diversos vocábulos ou 

expressões para identificar os nossos episódios. 

Recentemente, João Portugal, sob a orientação de Leontina Ventura, avançou com 

uma dissertação acerca da violência em contexto senhorial, fundamentalmente baseada 

nas informações das inquirições gerais de 1288-90 e das chancelarias régias. Este autor 

desenvolveu uma boa metodologia e um bom estado da arte, influenciado em obras de 

diversos autores europeus, sobretudo ingleses, para melhor compreender o assunto da 

violência interpessoal, como motor de manutenção e alargamento do seu poder. 

Metodologicamente, também recorreu à identificação de determinados vocábulos, 

como “matar”, “homicídio”, “enforcar”, “talhar” ou “tolher”, “cortar”, “ferir”, “cegar” 

ou a expressão “per força” (à força), para a partir deles seleccionar os seus casos117. Por 

sua vez, entre as principais conclusões, avançou que as violências foram geralmente 

promovidas pelos senhores, na sua maioria da nobreza118 e que se dirigiram 

maioritariamente aos oficiais do rei119. Por um lado, ao intimidarem os membros do 

oficialato régio, os senhores resistiam ao avanço dos poderes do monarca e conseguiam 

alargar os seus privilégios indevidamente120.  

 
117 PORTUGAL, João — Violência em contexto senhorial…, p. 42. 
118 Ibidem, pp. 48-49. Destaque-se ainda o que o autor avança sobre o potencial propósito do uso da força: 

“Fica claro que, na grande maioria dos casos de violência descritos pelos jurados, a acção dos agressores 

tinha como objectivo intimidar todos aqueles que pudessem pôr em causa o poder senhorial” (p. 50) 
119 Ibidem, p. 63-69, máxime 63-65. 
120 São vários os exemplos avançados nesta dissertação onde o autor afirma que o afastamento dos oficiais 

régios era determinante para a criação ilegal de uma honra. A título de exemplo, v. PORTUGAL, João — 
Violência em contexto senhorial…, p. 69. 
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Por último, é importante enunciar uma constatação do autor que tem por base 

resoluções régias diferenciadas de acordo com os intermediários. Com efeito, nas 

sentenças de 1290 registaram-se diferenças entre os casos que envolveram oficiais 

régios e àqueles que abordavam foreiros. D. Dinis teria frequentemente devassado os 

bens usurpados aos segundos, mas nem sempre castigado os nobres que ameaçavam, 

feriam ou matavam os seus oficiais121. 

 

 
121 Ibidem, pp. 57 e 67. 
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Capítulo 1 – As categorias  

Neste capítulo, vamos abordar os dados que seleccionamos122. A exposição 

respeitará as categorias que desenvolvemos e as mesmas serão abordadas seguindo uma 

ordem crescente. Para cada uma delas iremos explorar os seus limites e sintetizar os 

casos identificados. Igualmente, vamos organizar a análise de cada uma delas em torno 

das “razões” que identificamos. Razões essas que podem repetir-se em contextos 

distintos, mas dependendo do contexto inserido contam entre si uma história diferente. 

Relembrando aquilo que mencionamos na nossa metodologia, um amádigo, uma 

compra, ou qualquer outra razão, não implicam, por si só, uma usurpação de direitos 

régios. Resumidamente, as razões são flexíveis, mas as categorias não. Por outro lado, 

cruzamos os dados sociais e cronológicos de maneira a melhor contextualizar possíveis 

interpretações. 

 

1.1. Categorias em torno dos direitos régios 

De uma maneira geral identificamos 1727 episódios que se distribuem por 6 

tipologias. Destes episódios, a maior fatia representa a tipologia dos direitos régios, 

intitulada “Usurpação, perda ou ausência de direitos régios”, um grupo que perfaz um 

total de 1550 ocorrências. Nas páginas seguintes, vamos dividi-la nas suas três vertentes 

(ausência, usurpação e perda) e empreender uma análise individual de cada uma delas. 

 
122 Chamámos à atenção para um aspecto da nossa exposição dos dados. Evitando preencher as nossas 

notas de rodapé com descrições completas dos episódios a que aludimos, disponibilizamos nos Anexos 

(concretamente nos Anexos 2) várias tabelas onde o leitor poderá ler as descrições, uma a uma, das 

centenas de episódios de seleccionámos. Cada categoria que se segue teve por detrás uma tabela que 
poderá ser encontrada no lugar que acabámos de indicar. 
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Mapa 2 

A partir de uma análise ao primeiro mapa, observam-se as linhas gerais do que 

podemos esperar nas páginas seguintes. Os episódios relativos aos direitos e foros 

régios representam uns esmagadores 90%, e distribuem-se ao longo de todo o espaço 

em estudo. Por aqui se verifica que a missão confiada aos inquiridores, expressa no 

prólogo da inquirição, foi seguida estritamente de perto. Os desvios que se registam, ou 

seja, os restantes 10% remetem tanto para situações directamente ligadas ao monarca 

(no caso das usurpações de reguengos), como para casos indirectos ao interesse régio 

(como nos casos de usurpações de direitos não régios). Sendo rigorosos, são 6% de 

casos que representam, principalmente, casos de padroados de igrejas usurpados. 

Portanto, não são casos tão indirectos quanto isso, uma vez que também estavam 

ligados  
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à missão enunciada no supracitado prólogo. Outra característica vem ao de cima quando 

observamos a localização dos grandes focos episódicos.  

A maior parte deles situa-se na foz dos grandes rios e nas principais bacias 

hidrográficas da região. Nesse sentido, chame-se a atenção para a foz dos rios Douro, 

Leça e Ave, bem como para a bacia do Sousa, e rios Mezio e Cavalum. Destaque ainda 

para o rio Ferreira e, mormente, a região compreendida entre os rios Ave, Selho e 

Vizela. Se estes são focos de destaque, a intensificação de episódios em torno de todas 

as bacias hidrográficas da região tem de ser destacada. Portanto, repetidamente se 

verificou esta predisposição geográfica, tal como no nosso trabalho anterior referente à 

região do entre Douro e Vouga. Em 1284 havia-se apurado mais casos junto do rio 

Vouga e afluentes, assim como em alguns pequenos rios aveirenses de Antuã, Ul, entre 

outros. Resumidamente, para tais características serem perceptíveis, será necessário 

compreender que, além da fertilidade, resultante da presença da água, estavam 

associados outros direitos às propriedades ali situadas. Ali, havia maior estabilidade nos 

réditos. Havia o peixe, o linho, consequentemente o bragal, entre outras culturas. A 

riqueza das propriedades “banhadas” pela água fez aumentar o número de casos, 

contrastando com as zonas onde, à falta daquela, predominavam as menções à 

pecuária123. 

Exactamente por isso verificamos uma certa diferença entre o território de Basto e 

a região já aludida do entre Ave, Vizela e Selho. Na primeira região, uma determinada 

dispersão em torno de três núcleos fortes e, na segunda, uma certa proliferação, 

verdadeiramente “fervilhante” aliás, de núcleos. 

1.1.1. Ausência de direitos régios 

Mencionamos, na nossa metodologia, que optamos por seleccionar todas as 

informações que os inquiridores recolheram sobre os direitos régios em todos os 

julgados. É natural, portanto, que uma boa parte destes episódios digam respeito à 

ausência de direitos régios. Como já avançamos, são episódios simples que num sentido 

estrito nos revelam os bens e os proprietários detentores ou abrangidos por um território 

 
123 MATTOSO, José; KRUS, Luís; AGUIAR, Amélia — O julgado de Aguiar de Sousa, pp. 30-31.  
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não tributário. Além disso torna-se evidente a preocupação régia em destrinçar os 

diferentes bens situados em territórios honrados ou coutados. Fundamentalmente 

importava saber se esses mesmos bens haviam sido ilegalmente incluídos nestas 

imunidades, por exemplo com a integração de bens foreiros que não podiam ser 

alienados, ou apurar a instauração de honras ou coutos a título próprio, logo ilegais124. 

Como temos vindo a dizer, ao criarmos esta categoria sabíamos que havia nela um 

elo harmonioso, os direitos régios. Todavia, pretendíamos que ela fosse analisada 

individualmente nas suas três vertentes, isto é, a usurpação, a perda e a ausência. Ao 

analisarmos o mapa 1, facilmente se entende um aspecto que desde cedo se tornou 

visível para nós, relativo à predominância dos casos desta categoria, evidente, mas não 

exageradamente revelador. Todavia, são registos assinaláveis. Como contexto, aludimos 

na nossa introdução às diferentes crises com que se deparou o governo de D. Afonso III. 

Ora, esta preocupação central do inquérito podia revelar a crise económica aquando do 

governo do Bolonhês, preocupado em recuperar, tanto quanto possível, os réditos que a 

Coroa foi perdendo ao longo das últimas décadas125.  

Torna-se necessário cruzar este aspecto com as referências cronológicas que 

recolhemos das testemunhas126. Com efeito, a maior parte das referências remete para o 

reinado de D. Sancho II, reconhecido período de crise e de debilidade do poder da 

coroa127. Ao todo, de forma aproximada ou referindo-se directamente o reinado, 

contabilizamos 42 referências que remetem para este rei. São episódios que demonstram 

 
124 Em diversos momentos, sabemos que D. Afonso III estaria bem ciente desta realidade e, pelo menos, 

contratualmente, previa a proibição da escamba ou qualquer forma de alienação dos bens dos seus 

foreiros, v. VENTURA, Leontina — A nobreza de Corte de Afonso III…, p. 296-301. 
125 Aqui torna-se indispensável aludir às “cronologias” que fomos seleccionando no nosso estudo. Tabela 

nº2. Torna-se necessário explicar alguns aspectos desta tabela. Em primeiro lugar, apenas lidamos com as 

referências que surgiram nos nossos episódios e não com o total das menções cronológicas feitas pelas 

testemunhas. 
126 V. Infra. Anexos, Tabela nº2. 
127 Ao longo dos 42 episódios que referimos verifica-se que a Coroa perdeu direitos sobre propriedades ou 

vilas, situação que muitas das vezes decorre de um impedimento da entrada do mordomo ocorrido no 

reinado de D. Sancho II. Entre outros, vejam-se os exemplos de ocorridos em Perafita (c. Matosinhos), 

sendo ainda muito elucidativo um caso ocorrido em Pindelo, lugar da fg. de Árvore (c. Vila do Conde), 

"Item , dixit quod in quintana que fuit Fernandi Martini solebat ibi intrare Maiordomus et modo non intrat 

ibi. Interrogatus quare, dixit quod propter ipsum Militem qui fecit ibi quintanam, et comparavit eam de 

uno herdatore in tempore fratris istius Regis, et tunc fecit ipsam quintanam et postquam ibi eam fecit 
nunquam ibi postea Maiordomus intravit.". P.M.H. Inq. 1258, pp. 479 e 482 respectivamente. 
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um cenário já bem reconhecido ou equacionado por diferentes historiadores128, que 

essencialmente foi marcado pelas usurpações129. 

Considerando os dados relativos às referências cronológicas, uma boa parte delas 

diz respeito à tipologia das “ausências de direitos”. Possivelmente isto se devesse, de 

um certo modo, ao facto de elas simbolizarem um acontecimento onde um determinado 

senhor, em determinado reinado ou data, tornou, unilateralmente, imune uma 

propriedade. Demonstra, igualmente, a necessidade que os inquiridores tinham em 

compreender os contornos e de os situar cronologicamente. Especialmente quando se 

tratava de um episódio ocorrido no reinado do irmão de D. Afonso III, podendo-se 

admitir que só a menção levantaria suspeitas. Antecipava-se uma potencial ilegalidade, 

usurpação. As testemunhas do julgado da Maia destacaram frequentemente episódios 

deste tipo que teriam acontecido durante este reinado. Entre muitos exemplos, veja-se o 

episódio ocorrido na fg. da Azurara (c. Vila do conde), onde Estêvão de Molnes 

comprou, no termo de Tuerey, alguns bens. Logo construiu neles uma quintã, passando 

a honrar o lugar. Não obstante o mordomo tivesse a tradição de recolher ali direitos 

régios, desde então deixou de o fazer, certamente impedido por aquele nobre130.  

Chegados a 1258, esta situação ainda se verificava e podemos dizer, genericamente, 

que esta inquirição previu isso mesmo, identificar para depois resolver os diversos 

atropelos aos direitos régios. Quanto aos restantes monarcas, D. Sancho I e D. Afonso 

II, referenciados por 35 vezes, também lhes estavam associados casos de usurpações e 

 
128 MATTOSO, José; KRUS, Luís; AGUIAR, Amélia — O castelo e a feira: a terra de Santa Maria nos 

séculos XI a XIII. 
129 Muitas situações reflectem compras de propriedades onde o rei detinha direitos, algumas usurpações 
de propriedade não reguenga. No geral, o que se depreende é uma incapacidade da parte da Coroa e dos 

seus oficiais em acompanhar estas situações, dar cobro às mesmas. Entre outros, ver P.M. H. Inq. 1258, 

pp. 466, 487, 502, 507, 509, 610, 617, 620, 711, etc. 
130 P.M.H. Inq. 1258, p. 484, “(…); et ita dividuntur omnes termini ipsius loci qui vocatur Quintana, et 

semper ibi intrabat Maiordomus et modo non intrat ibi. Iterrogatus de Tuerey si intrabat ibi Maiordomus, 

dixit quod intrabat ibi Maiordomus et ipse vidit eum ibi intrare multociens, et modo non intrat ibi. 

Interrogatus quare, dixit quod Stephanus de Molnes comparavit eum et fecit ibi quintanam, et ex illo 

tempore nunquam ibi Maiordomus Intravit. Interrogatus ex quo tempore fuit hoc, dixit quod in tempore 

Domini Regis Sancii, fratris istius Regis. (…)"Interrogatus de Tuerey si intrabat ibi Maiordomus, dixit 

quod intrabat ibi Maiordomus et ipse vidit eum ibi intrare multociens, et modo non intrat ibi. Interrogatus 

quare, dixit quod Stephanus de Molnes comparavit eum et fecit ibi quintanam, et ex illo tempore 

nunquam ibi Maiordomus intravit. Interrogatus ex quo tempore fuit hoc, dixit quod in tempore Domini 
Regis Sancii, fratris istius Regis.” 
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de ausências de direitos régios131. Contudo, é curioso denotar que estes dois monarcas 

nem sequer se equiparam àquele, pelo menos no campo quantitativo. Portanto, torna-se 

esclarecedor falar num período de crise social durante o governo do rei Capelo. 

Retomando os nossos dados, iniciemos a nossa análise pelos casos de ausência de 

direitos régios. Os inquiridores identificaram 749 ocorrências deste tipo. São episódios 

que abordam maioritariamente bens dos membros do clero (351) e da nobreza (202), aos 

quais se seguem membros de origem social para nós dúbia (147) e do “povo” (49). 

Tendo em conta que esta é uma categoria que se baseia fundamentalmente nos 

privilégios, estes números são compreensíveis. Ainda mais, se consideramos que a 

maior parte dos privilégios identificados se baseavam na presença das honras, coutos e 

quintãs. Tratando-se de privilégios por vezes imemoriais e em grande parte concedidos 

pelos poderes régios, dirigiam-se, principalmente, às altas camadas da sociedade, pois 

previam, da parte do seu concessor, obter a fidelidade dos principais vassalos do reino. 

Em relação às terras imunes, existia uma maior quantidade de referências às honras 

(180), seguidas pelas quintãs (113), depois pelos coutos (96), subsistindo por fim duas 

menções a bens isentos por se localizarem dentro dos passais da igreja132. 

No entanto, não identificamos apenas nobres ou clérigos dentro deste grupo. 

Também contamos 49 ocasiões em que herdadores ou até mesmo um cabaneiro, por 

diferentes razões, se defendiam atrás dos privilégios de um senhor. Na maioria das 

vezes, a propriedade destes homens parecia estar abarcada por uma propriedade não 

tributária (29), figurando-se pontualmente casos onde estariam isentos fruto de um 

hipotético privilégio de ordem (4 ocasiões). Mais frequentemente veriam os seus bens 

ficarem imunes dos direitos régios porque um senhor, por via da ocupação, isentava 

toda uma “vila”, justamente onde se localizavam os seus bens (8 ocasiões)133. 

 
131 Quanto a D. Sancho I, P.M.H. Inq. 1258, pp. 480, 533, 580, 590, 598, 616, 683, 684, 692 e 700; 

relativamente a D. Afonso II, P.M.H. Inq. 1258, pp. 533, 558, 559, 584, 628, 652, 655 e 737. 
132 P.M.H. Inq. 1258 p. 646 e 652. V. Infra. Anexos, Tabela nº3. 
133 A título de exemplo, P.M.H. Inq. 1258, p. 557, onde na fg. de Vila Verde (c. Felgueiras) os jurados 

indicam dois casais pertencentes a herdadores que são “defesos” pela honra velha do conde D. Mendo: 

“Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod (…), et duo sunt herdatorum et non 

faciunt forum nec intrat ibi Maiordomus. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem Comitis Dompni 
Menendi”. 
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Seleccionámos ainda 147 episódios que abordam sujeitos cuja origem social não 

conseguimos identificar. Em alguns destes casos, poderíamos pensar, partindo da 

onomástica que o individuo se tratasse de um nobre134. Noutros casos, não foram 

oferecidos sequer dados onomásticos135. Independentemente de tudo isto, para a maioria 

tornou-se impossível indicar uma origem social. No geral, este grupo está associado aos 

dominium, que seguidamente avaliaremos, bem como à imunidade por via de uma 

honra, quintã ou couto. 

Além das propriedades não tributárias, existem outras razões que se repetem com 

regularidade. Um bom exemplo disso é o privilégio das “ordens”, que mais adiante 

abordaremos. Ele foi normalmente associado às ordens monástico-militares, registando-

se apenas pequenas nuances136. Além deste, como dizíamos, foram referidos os 

“domínios” senhoriais, que também consideramos ser um privilégio. Justificativa que 

surge mencionada em 219 ocasiões, onde os jurados indicavam que uma determinada 

propriedade não seria tributária por razão dos domínios senhoriais (“propter dominium 

quod habent”137). Nem sempre se percebe, claramente, o domínio referido e a sua 

pertença. Poderia tratar-se de uma “casa” senhorial e dos seus terrenos. Potencialmente 

de uma honra, quintã ou couto? Nem sempre tal nos é explicado. Quanto à pertença, o 

seu carácter inconstante leva-nos a pensar que nem sempre seriam necessárias 

explicações, potencialmente haveria casos onde o privilégio fosse incontestável. 

 
134 Referimo-nos a D. Dordia, Afonso Egas, Afonso Fernandes, D. Fernando Nunes, Rodrigo Peres, D. 

Julião, Geraldo Afonso, Lourenço Anes, Nuno Fernandes, D. Urraca, Afonso Martins Vivaci, Raimundo 

Egas, D. Maior Martins, Urraca Gil, Rodrigo Pais, Gil Peres, Dordia Raposo, D. Maria de Vila Boa de 

Quires, D. Maior Martins, Raimundo Egas, D. Maior Egas, Urraca Peres, Gonçalo Anes, João Dias de 

Guimarães, Hermigio Peres, Estêvão Rodrigues, Teresa Moniz, D. Elvira de Braga; ver, respectivamente, 

P.M.H. Inq. 1258, pp. 491, 496, 500, 500-501, 521, 536, 558, 560-561, 585, 586, 587, 588, 589, 597, 602, 
612, 613, 631, 661 e 721. 
135 Em 29 episódios. Ver P.M.H. Inq. 1258, pp. 485, 487, 488, 496, 509, 528, 538, 555, 568, 569, 610, 

660, 689, 690, 721, 723, 731, 734, 735-736, 737. 
136 Em dois episódios, alguns proprietários estavam “defesos” ou “escusados” segundo o “privilégio de 

ordem”, num deles, associado a Águas Santas e noutro a Santa Cruz de Coimbra, v. P.M.H. Inq. 1258, pp. 

526 e 687. No segundo, identificado na fg. de S. Paio de Vizela (c. Vizela), é referida uma partilha de 

propriedade de casal entre Santa Cruz de Coimbra e a igreja de S. Miguel de Cerzedo, onde a paróquia se 

isenta “aproveitando-se” da associação privilegiada ao cenóbio conimbricense: “(…) et aliud est Sancte 

Crucis et Sancti Michaelis de Cerzeda et nescit unde habuit illud, et non pectat vocem nec calumpniam. 

Interrogatus quare, dixit quod propter privilegium suum”. 
137 A presença de “domínios” foi identificada fundamentalmente nos julgados da Maia e de Penafiel. V. 

P.M.H. Inq. 1258, pp. 476, 477, 479, 481, 483, 493-494, 496, 497, 500-501, 502, 512, 521, 522, 523, 526, 
529, 530, 531, 532, 535, 536, 543, 580-581, 584, 587, 588, 589, 592, 593 e 667-668. 
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Pontualmente, porque seriam chamados a tal, os jurados especificavam com clareza o 

senhor em questão138. Noutras situações, contudo, enunciam-se diversos senhores e 

instituições, seguindo-se um “propter dominium quod habent”, sem que se entenda, em 

última instância, se se tratavam de vários domínios ou de um domínio privado.  

Muito provavelmente temos aqui a confirmação de uma tendência, onde 

determinado senhor, por razão do seu nascimento e condição social, estaria imune. Mas 

vejamos alguns dos senhores que possuíam neste território os seus “domínios”. As 

menções feitas a D. Maria Pais, a Ribeirinha139, D. João Peres da Maia140, D. Rodrigo 

Froilaz de Leão141, entre outros142, demonstram indiscutivelmente que nem todos 

podiam possuir um “domínio”. Principalmente porque os personagens associados ao 

mesmo eram enobrecidos pelo seu sangue, fundiariamente ricos, estrategicamente bem 

situados no xadrez político, situavam-se no topo de uma pirâmide social medieval, 

muito privilegiada. Em pouco mais de um quarto dos casos que seleccionámos, os 

jurados associam o “dominium” à qualidade social do seu detentor, normalmente a um 

 
138 A título de exemplo, P.M.H. Inq. 1258, p. 521: “Interrogatus si faciunt de illis aliquod forum Domino 
Regi, dixit quod non. Et sunt duo Giraldi Alfonsi. Interrogatus unde habuit (ea), dixit quod de suo avo 

Subgerio Reimondi. Interrogatus si faciunt de illis aliquod forum Domini Regi, dixit quod non. Et sunt 

duo Templi. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod de Dompna Oraca, mulier que fuit Dompni Subgerii 

Reimondi. Interrogatus si faciunt de illis forum, dixit quod non. Et aliud est Sedi Portuensis, et 

comparavit illud de Petro Martini et de Suerio Martini, qui erant herdatores. Interrogatus si faciunt de illo 

aliquod forum, dixit quod non. Interrogatus si est onrata per pendonem vel per cautam (...) vel per cartam 

Domini Regis, dixit quod non; sed est onrata per Dopnum Subgerium Reimondi. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod habent. Interrogatus 

quale est ipsum dominium, dixit quod sibi Domni Subgerii Reimondi”. 
139 P.M.H. Inq.1258, p. 476, 480 e 485. 
140 A título de exemplo, P.M.H. Inq. 1258, p. 477: “Interrogatus unde habuit ea, dixit quod comparavit ea 
de uno rustico herdatore, et ipse fecit ibi unam quintanam. Interrogatus si intrat ibi Maiordous, dixit quod 

non, quia ex quo fuit Domni Johannis Petri nunquam ibi intravit et semper fuit onrrata. Interrogatus si 

onrravit eam Dominus Rex per pendonem vel per cartam aut per cautos, dixit quod nec per cartam nec per 

pendonem nec per cautos non est onrrata, sed per dominium quod habent”. 
141 A título de exemplo, P.M.H. Inq. 1258, p. 546: “et duo sunt Palumbarii et Dompni Roderici Froye et 

filiorum et nepotum Dompne Elvire Valasci. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod solebat ibi 

intrare et modo non intrat ibi propter ipsi Milites supradicta (sic)”. 
142 Cite-se, a título de exemplo, o seguinte excerto da inquirição à vila de Calvili (fg. Lavra, c. 

Matosinhos): P.M.H. Inq. 1258, p. 478: “Interrogatus cujas est ipsa villa, dixit quod medietas ipsius ville 

est Domni Egidii Martini, et Dompni Fernandi Johannis Gallecie, et Dompne Taresie Martini, et filiorum 

et filiarum Dompni Roderici Gomecii de Briteyros: et alia medietas est de (…), qui sunt herdatores. 

Interrogatus unde habuerunt ipsi Riqui homines ipsa predicta casalia, dixit quod nescit (…). Interrogatus 
si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod habent”. 
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miles143.  Igualmente, as testemunhas referem alguns membros do clero como detentores 

de um dominium, nomeadamente importantes mosteiros e a instituições seculares como 

as sés do Porto e Braga. As igrejas paroquiais, por seu turno, só muito pontualmente 

figuram nesta lista.  

A presença simultânea de ambos grupos sociais torna a compreensão do termo 

“dominium” mais complexa. Se apenas constassem nobres, o elemento agregador seria 

potencialmente baseado na herança e no património familiar transmitido entre as 

gerações. Assim sendo, estes privilégios têm de ser lidos caso a caso e, quanto a nós, 

parece-nos evidente que salvo episódios pontuais, os agentes da nobreza e do clero que 

surgem associados facilmente podem figurar no topo da pirâmide social do seu tempo. 

Compete-nos só fazer uma achega quanto a este assunto, que passa por comentar os 

julgados onde as menções foram mais frequentes. Referimo-nos a Penafiel e à Maia, 

territórios relacionados com nobrezas bem situadas, lugares de marcas senhoriais fortes. 

Talvez por aqui se entenda que o “dominium” pudesse estar ligado à hereditariedade de 

certos agentes das grandes famílias (aproximando-se das honras), também podendo ser 

legado aos eclesiásticos.  

Quanto ao seu sentido privilegiado ele atesta-se pela recorrência desta justificação e 

pelo facto de nunca ser acompanhada de uma explicação maior, ou seja, de um 

“interrogatus quare”. Por isso, em última instância, não nos parece que se tratasse de 

uma razão ilegal. 

Diferentes dos casos anteriores, nomeadamente por causa da espacialidade e da 

forma como são atribuídos, os “privilégios de ordem” foram identificados em 49 

ocasiões. Na maioria dos casos foram concedidos pelos reis a determinadas instituições 

clericais. A coroa, num dado momento, teria privilegiado, por diferentes razões, aqueles 

 
143 Estas são indicações muito seguras do aspecto “social” deste, considerado por nós, privilégio. Dos 219 

episódios, em 66 deles existe, portanto, uma associação à origem social do detentor. Entre outros, veja-se 

a referência feita na fg. de Folgosa (c. Maia), “"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter dominum Militum quod habent.", P.M.H. Inq. 1258, p.509. Quanto 

aos restantes casos, ver: P.M.H. Inq. 1258, p. 479, 480, 489, 510, 523, 529, 531, 535, 536, 544, 546, 547, 

548, 553, 554, 564, 593, 600, 603, 605, 608, 613, 614, 617, 618, 619, 630, 634, 636, 638, 640, 652, 665, 
667, 673, 684, 702. 
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proprietários isentando-os144. Contudo, nem todos os casos são idênticos. Algumas 

destas instituições seriam agraciadas pela proximidade ao poder real, como é o caso do 

mosteiro da Costa, em Guimarães, e do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, situado na 

mesma cidade, todos centros culturais do poder régio. Noutros casos, como são 

exemplos as Ordens monástico-militares, estamos diante de instituições que seriam 

agraciadas com benefícios e imunidades especiais para que fosse viabilizada a 

manutenção e boa defesa do reino145. 

Sobre esta categoria, faltam ainda abordar três situações. A primeira, relativa aos 

casos em que, aparentemente, o rei não detinha direitos porque os proprietários “nunca 

fizeram foro”. A segunda, diz respeito a doações ou legados, onde os descendentes se 

defendem sobre a sua imunidade apelando que os seus doadores nunca haviam feito 

foro146. Em terceiro lugar, estão casos onde se verifica uma aparente ausência dos 

direitos régios, mas que as testemunhas ora não o souberam justificar, alegando 

desconhecimento (nescit), ora o texto omitiu a justificação ou tal não foi exigida pelos 

inquiridores. 

Começando pelos episódios que primeiramente referimos, em 31 ocorrências as 

testemunhas responderam aos inquiridores que determinados proprietários nunca 

fizeram foro ao rei. Aqui, importa principalmente saber de que senhores se tratava. Em 

12 destes casos, desconhecemos a origem social do proprietário147. No entanto, 9 destes 

episódios envolviam clérigos, sobretudo do tipo secular. Um deles é D. Mendo, tido 

 
144 Além daquelas que vamos abordar textualmente, estão presentes ainda o mosteiro de Freixo de Cima e 

o de Águas Santas e ainda a Igreja de S. Miguel de Cerzedo, situada em Guimarães. 
145 PINTO, Paula; LENCART, Joana — “A herança templária em Portugal: memória documental e 

patrimonial” In Entre Deus e o Rei: o mundo das Ordens Militares. (Ordens Militares, 8) (2018). Pp. 647-
669; PINTO, Paula — A Ordem militar do Hospital em Portugal: dos finais da Idade Média à 

Modernidade. Porto: [Edição de autor], 1998. Dissertação de doutoramento em História; PINTO, Paula; 

ROSAS, Lúcia — Leça do Balio no tempo dos cavaleiros do hospital. Lisboa: Inapa, 2001; PINTO, Paula 

— “A nobreza e a Ordem do Hospital: uma aliança estratégica” In As Ordens Militares e as Ordens de 

Cavalaria na Construção do mundo Ocidental – Actas do IV Encontro sobre Ordens Militares (2005). 

Palmela: Edições Colibri, 2005. Pp. 605-621. 
146 Afiguram-se aqui 3 casos, relativos ao mosteiro de Vilarinho, Rodrigo Peres de Rosas e o mosteiro de 

Santo Tirso: P.M.H. Inq. 1258, p. 526. 
147 Em 4 episódios desconhecemos integralmente qualquer dado: P.M.H. Inq. 1258, p. 690, 734, 737. 

Quanto aos restantes 8, sabemos os nomes, não conseguindo apurar a origem social. Tratava-se de Paio 

Gonçalves, João Peres, uma mulher que foi de Hermigio Mendes, Garcia Fernandes, D. Gil, Vicente 

Forjaz, D. Joana e Bento Mendes: ver, respectivamente, P.M.H. Inq. 1258, pp. 511, 610, 637, 655, 737-
738. 
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pelas testemunhas por capelão de D. Afonso I148. As restantes menções remetem a 

igrejas paroquiais, destacando-se duas situadas em Guimarães, S. Paio de Guimarães e 

Nossa Senhora de Guimarães149. Restam apenas duas referências, feitas ao clero regular, 

neste caso aos mosteiros de Salzedas e de Arnóia150. Relativamente à nobreza, surgem 6 

menções feitas “R. Ermiges”, D. Gil Martins de Riba de Vizela, Martim Moniz, D. 

Gonçalo Garcia de Sousa, Martim Peres Moreira e Estêvão Peres151. Restam apenas 4 

referências a herdadores152.  

Quanto a estes dois últimos, é natural esperar que alguns dos nobres enunciados, 

como temos vindo a dizer, detivessem um estatuto tal que os privilegiasse imensamente; 

e, por seu turno, é bem conhecido que os herdadores poderiam ainda em pleno séc. XIII 

possuir determinadas liberdades e, portanto, estarem alheios ao regime senhorial153. 

Quanto aos clérigos, denota-se uma grande proximidade ao poder régio, muito evidente 

para o caso do capelão régio e para as igrejas vimaranenses. 

Analisemos agora os 56 casos onde os jurados evidenciam episódios de ausências de 

direitos régios sem justificarem. Conforme apresentamos, são episódios onde 

claramente estamos diante de proprietários que não peitavam ao rei qualquer foro, renda 

ou deviam qualquer serviço. Tal como nos parágrafos anteriores, antes de se analisar, 

importa destacar quem são estes proprietários. Igualmente, a maior parte dos episódios 

remete para sujeitos cuja origem social desconhecemos154. No entanto, quanto a estes 

episódios, os casos que envolvem os nobres predominam sobre aqueles que dizem 

respeito aos clérigos. Quanto aos nobres referidos temos Pedro Gonçalves Ferreira, D. 

Gil Vasques Soverosa, Urraca Fernandes de Lumiares, Rodrigo Froilaz de Leão, João 

 
148 P.M.H Inq. 1258, p. 737-738, “Siliter dixit de quintana que fuit Domni Menendi Abbatis qui fuit 

capellanus Domni Regis Alfonsi primi”. 
149 P.M.H Inq. 1258, p. 737-738. As restantes menções foram feitas em relação às igrejas de S. Gens e de 

S. Clemente de Basto, ambas situadas no julgado de Celorico de Basto: P.M.H Inq. 1258, pp. 652 e 659, 

respectivamente. 
150 P.M.H. Inq. 1258, pp. 584 e 635, respectivamente. 
151 P.M.H. Inq. 1258, pp. 573, 611, 613, 615, 635, 676, respectivamente. 
152 P.M.H. Inq. 1258, pp. 573, 596, 702, 733. 
153 MATTOSO, José — Identificação de um País…, vol. 2, pp. 199-202. 
154 P.M.H. Inq. 1258, pp. 500, 507, 613, 631, 633, 660, 687, 689, 690, 691, 709, 710, 713, 721, 723, 725, 
731, 735-736, 736. 
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Peres de Moreira, Gonçalo Mendes de Sousa e Gil Martins de Riba de Vizela155. Por seu 

turno, foram referidos diversos mosteiros, como Ferreira, Santo Tirso e Costa, e ainda a 

igreja de S. João de Eiriz156. Foram feitas, por fim, quatro menções a herdadores157.  

Este é um grupo peculiar, tendo em conta a inquirição de 1258. Assumindo que 

esta previa o escrutínio de diversas situações de ilegalidades, seria de esperar o máximo 

detalhe possível. Ora, a existência de casos onde diante de uma ausência de direitos 

régios, os inquiridores não tenham inculcado um “interrogatus quare” deverá suscitar, 

entre nós, a intriga. Podemos avançar a hipótese do estatuto social do detentor, 

essencialmente atentando nos nomes nobres. Uma vez mais, estamos diante de uma alta 

nobreza. Podia isto levar a que fosse natural a ausência de uma justificação, pelo menos 

textual? Se para a nobreza sim, porque é que temos novamente tantos sujeitos de origem 

social desconhecida? Para estas questões não conseguimos obter respostas. 

Passemos a focar no espaço onde se situavam os episódios dos proprietários 

aparentemente isentados do foro régio. Estas ocorrências localizavam-se em 19 dos 

nossos julgados158, com maior proeminência para os da Maia, Penafiel, Aguiar, 

Guimarães e Vermoim. De uma maneira geral, é um tanto seguro como expectável, 

afirmarmos que estes casos acontecem nos julgados onde predominavam as 

propriedades dos grandes senhores e, em simultâneo, onde a tradição senhorial se 

encontrava bem enraizada.  

 
155 Além destes, também Paio Bugalho e referências genéricas a “milites”: P.M.H. Inq. 1258, pp. 472 e 

559. Quanto aos referidos em texto, ver, respectivamente: P.M.H. Inq. 1258, pp. 498, 559, 640, 647, 651, 

657, 660 e 689. 
156 Quanto a S. Tirso, v. P.M.H. Inq. 1258, p. 559; para Ferreira, P.M.H. Inq. 1258, pp. 541 e 559; 

relativamente a Costa, P.M.H. Inq. 1258, p. 736; por último, relativamente à referida igreja, P.M.H. Inq. 

1258, p. 559. Além das referencias em texto, existe ainda um bem de “Ordens” referido na fg. de Pinheiro 

(c. Felgueiras), ver: P.M.H. Inq. 1258, p. 660. 
157 P.M.H. Inq. 1258, pp. 509, 559, 633. 
158 Não identificamos episódios no julgado de Melres. 
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Mapa 3 

Das vezes em que se referiu uma situação de isenção do foro real, a mesma foi 

justificada pelo lugar onde se situava a propriedade ou pela sua própria condição. Muito 

frequentemente, os bens localizavam-se ou defendiam-se por honras “próprias” ou 

vizinhas. São casos que se repetem em maior número no julgado da Maia (40), de 

Celorico de Basto (28) e Felgueiras (24), seguidos de perto por Aguiar (19) e Porto 

Carreiro (17), sendo que os restantes julgados possuem um número de casos mais 

modesto159.  

 
159 A justificação que mencionamos não se verifica nos 20 julgados deste trabalho. Encontramo-la em 13 

dos julgados. Além dos mencionados, os jurados referem outros episódios em Penafiel (10), Guimarães 
(10), Lousada (8), Santa Cruz (7), Refoios (6), Monte Longo (4), Gondomar (3) e Vermoim (3). 
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Naquilo que diz respeito às quintãs, a distribuição não é muito diferente. No topo 

situava-se Penafiel (33), seguida da Maia (23), Celorico de Basto (17) e Felgueiras (15), 

e, uma vez mais, nos restantes julgados as quantidades eram bem menores160. Em 

terceiro lugar, respeitante aos coutos, Penafiel continuava a ocupar uma posição no topo 

(28), repetindo-se no segundo lugar a Maia (16) e, em terceiro, Aguiar (15)161. Quanto 

aos privilégios baseados num “domínio” senhorial, estes episódios predominavam nos 

julgados da Maia (62), Penafiel (51) e de Refóios (41). Por último, os privilégios de 

ordem encontramos estes episódios maioritariamente concentrados nos julgados da 

Maia (18) e de Guimarães (12). De forma mais contida, foram identificados, 

igualmente, nos julgados de Refóios (7), Bouças (5), Aguiar (3), Vila Boa de Guilhofrei 

(2) e, finalmente, em Celorico de Basto e Felgueiras, ambos contando com uma 

ocorrência. 

1.1.2. Usurpações de direitos régios 

Empreendida uma leitura geral sobre a tipologia das ausências de direitos, passemos 

no momento seguinte a observar as usurpações. Relembramos que esta categoria se 

baseia fundamentalmente no seu carácter potencialmente ilegal, basicamente associado 

a intenções que delapidavam os cofres régios. Embora este grupo não seja o principal 

quantitativamente, trata-se de casos muito importantes sobre os quais o rei deveria e 

exigia ter conhecimento. Sobretudo, se considerarmos que as usurpações representavam 

perdas significativas de réditos para a coroa. Mais uma vez: tornava-se necessário 

identificar para solucionar e, consequentemente, criar uma contenção. 

Na categoria anterior, a ilegalidade surgia predominantemente a partir dos 

sucessivos acréscimos patrimoniais. O processo cumulativo por si não seria, na maioria 

das vezes, ilegal. A existir o ilícito, ele estaria no estender do espírito privilegiado das 

propriedades não tributárias às novas, recém-adquiridas. Contudo, as usurpações não se 

 
160 Estes casos também se verificam em 13 dos julgados. A principal distinção ocorre quando com a 

“substituição” de Aguiar por Cabeceiras de Bato. No respeitante às quintãs, além dos julgados referidos, 

encontramos casos em Monte Longo (6), Guimarães (5), Santa Cruz (4), Refoios (4), e nos que se seguem 

apenas subsiste uma menção a quintãs, em Cabeceiras de Basto, Gondomar, Lousada, Porto Carreiro e 

Vermoim. 
161 Ao todo, estas justificações figuram em 11 julgados e, além dos referidos, foram identificados casos 

em Cabeceiras de Basto (6), Guimarães (6), Santa Cruz (6), Felgueiras (5), Gondomar (5), Refoios (3), 
Vermoim (2) e um caso em Porto Carreiro. 
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faziam tão facilmente denotar. Por seu turno, aconteciam de uma maneira mais irregular 

e inconstante. Quanto àquela categoria, a identificação baseou-se maioritariamente nos 

privilégios e imunidades, aspectos um tanto menos complexos de identificar.  

Porém, no caso das usurpações o aspecto unificador dos episódios passa por detectar 

irregularidades relacionadas com os direitos régios. Estas podiam ser de diferentes 

ordens. Identificamos, predominantemente, dois grupos que simbolizam essas 

irregularidades. No primeiro, onde certas propriedades, no dizer dos jurados, tinham por 

costume fazer foro ao rei. Num segundo grupo, diziam que os proprietários deviam 

fazer determinados foros, que não faziam. Por outro lado, não somente a partir das 

irregularidades se verificaram usurpações. Estas podiam, igualmente, decorrer a partir 

das compras ou escambos, doações ou legados, ou até mesmo a partir das 

incomunicações ou das “defesas” concedidas pelos senhores. Naturalmente, existiu 

ainda a forma da malfeitoria, o uso da força, como forma de usurpar. 



 

63 

 

Mapa 4 

Contabilizamos ao todo 576 episódios de usurpações de direitos régios. Na nossa 

selecção, identificamos muitos casos em que se registou um desconhecimento para a 

usurpação dos direitos régios (237). Neste momento, atentemos nos desconhecimentos e 

nos sujeitos activos. Efectivamente, a maior parte dos “nescit” está relacionada com 

bens do clero (134), mormente com o regular (83 casos destes 134). Segue-se o grupo 

sobre os quais não dispomos de uma origem social (58), em terceiro lugar, o “povo” 

(24) e, na base, estão os casos que envolvem a nobreza (21).  

Esta distribuição detém alguns pontos de interesse. A posição cimeira dos clérigos, 

por um lado, pode explicar-se por aqueles serem os principais detentores de bens. 

Contudo, o facto de subsistir um maior número de dúvidas sobre os bens destes pode 

explicar-se, entre outras razões, por os párocos figurarem enquanto testemunhas. Ao 
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contrapor as quantidades de desconhecimentos (“nescit”) que abordavam as 

propriedades de clérigos e dos nobres, denota-se um contraste evidente. Baseando-nos 

nesta comparação, é curioso reparar que as testemunhas tivessem tido maiores 

dificuldades a atribuir razões para os casos de usurpação que envolviam o património do 

clero. Não tendo encontrado respostas claras, o que levaria os jurados a terem menos 

incertezas face aos nobres? Seriam as usurpações, levadas a cabo pelos nobres mais 

notórias? Provavelmente162. 

Relativamente ao grupo onde os casos não tiveram nenhuma razão apresentada (78), 

a grande parte destes diz respeito aos socialmente não reconhecidos (42) e ao clero (30). 

Quanto aos primeiros, nem sempre conhecemos os nomes dos indivíduos, embora se 

tratasse de usurpações revestidas de contornos óbvios bem observáveis publicamente. 

Incontornáveis são os casos em que os proprietários exploravam indevidamente campos 

ou propriedades reguengas e levavam para si os réditos163. Regularmente, os campos 

não seriam reguengos, mas tampouco existiam razões para a ausência dos direitos 

régios. Quanto aos casos que abordam o clero denotamos um incremento de casos do 

clero secular, sendo que os episódios que abordam estas instituições não fogem do 

quadro que nas linhas anteriores traçamos. 

Na nossa metodologia, explicamos que o aspecto que divide estas duas justificativas 

tem que ver com o que textualmente chegou até nós. Se nos casos de desconhecimento 

sabemos com maior probabilidade que a testemunha, hipoteticamente, não sabia nada 

sobre o assunto, nos outros episódios ficamos com dúvidas sobre se ela saberia, mas não 

fora interrogada sobre tal. Não sabendo se a ausência de uma razão se deve à 

testemunha, ao texto ou aos inquiridores, não podemos compreender bem os contornos. 

Em concreto, não houve da parte dos inquiridores um “porquê?” (quare), característica 

 
162 Podemos assumir que um sentido mais violento, geralmente associado a este grupo, fosse mais visivel 

publicamente. 
163 A título de exemplo, P.M.H. Inq. 1258, p. 468, “Item, dixit quod alii homines tenent cortunalia 

regalenga et non faciunt inde forum. Interrogatus qui sunt illi homines qui tenent illa cortunalia, vel ubi 

jacient illa cortunalia, dixit quod aliquo modo non dicet inde magis, quia nescit qui sunt nec ubi jacent. 

(...)”, ou p. 490, “"Interrogatus si extra predicos terminos laborant homines ipsius ville, dixit quod 

laborant unam pezam magnam regalengam et non dant inde porcionem. Interrogatus quare, dixit quod 

nunquam inde dederunt eam alicui. Et dixit quod Martinus Johannis et Dominicus Pelagii tenent de ipso 

Regalengo laborato. Et nos inquisitores fuimus ad locum cum multis bonis hominibus et vidimus marcos 

inde arrancatos et ipsimet monstraverunt eos nobis, et interrogavimus eos quare arrancaverunt inde 
marcos, dixerunt quia nullus impediebat eos”. 
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para nós fundamental, pois auxilia-nos a melhor compreender as características do 

episódio. Também seria essencial, certamente, aos enviados régios. Por isso é que, em 

boa verdade, o número de casos onde aqueles recolheram as justificativas dos episódios 

foi esmagadoramente superior ao número em que não o fizeram. 

Retomando as dúvidas, de um ponto de vista teórico seria expectável que nem todas 

as testemunhas soubessem justificar, dar uma razão sobre o que levaria certo 

proprietário a explorarem reguengos ou outros terrenos tributários sem que o rei levasse 

daquelas explorações os seus direitos. O desconhecimento bem que poderia ser técnico, 

uma vez que o jurado nem sempre teria presente no seu conhecimento todos os aspectos 

privilegiados das próprias propriedades abordadas. O facto de, na ignorância, se 

inserirem com algum peso episódios que abordam os bens clericais assim nos leva a 

suspeitar. No entanto, o que inferir a partir de uma menor quantidade de 

desconhecimentos (“nescit”) quanto aos casos que envolvem nobreza? A quantidade 

pode explicar-se pelo facto de os seus episódios possuírem contornos de maior 

notabilidade, muitas vezes recorrendo à força para tal164.  

Seguidamente, a nossa análise vai recair sobre as irregularidades apuradas acerca 

dos direitos régios. Embora não seja a tipologia predominante, é através desta que se 

conseguem caracterizar muito bem as usurpações. Dentro destas irregularidades, 

detectamos uma maior recorrência para os casos onde havia um costume de serem feitos 

direitos régios e, em segundo lugar, episódios onde se deveriam fazer direitos ao rei. 

Registamos este cenário em 170 casos distribuídos, principalmente, entre indivíduos 

de origem social desconhecida, clérigos e nobres. Ao cruzarmos esse total com os dados 

cronológicos registamos somente 14 ocorrências onde estes dados se confrontam. Um 

número, a nosso ver, surpreendentemente reduzido. Isto porque, na sua maioria estamos 

diante de episódios onde se mencionava o “costume de se fazer foro ao rei”. Como 

 
164 Sobre este assunto, v. PORTUGAL, João — Violência em contexto senhorial…, pp. 48 e ss.; além 

disso, e embora o autor citado também o saliente, com episódios de violência bem públicos, tenha-se em 

conta o aspecto da manutenção da honra e da fama pública. A defesa destes valores pode ser muito bem 

observada num artigo da autoria de Manuela Santos Silva, v. SILVA, Manuela Santos — “Violência ou 

exibição de virilidade? Comportamentos masculinos de linhagens portugueses na Idade Média” In 

eClassica 2: violência no mundo antigo e medieval (2016). Pp. 126-135 [Online]. Disponível em: 

https://www.academia.edu/33388909/eClassica_II_2016_VIOL%C3%8ANCIA_OU_EXIBI%C3%87%C

3%83O_DE_VIRILIDADE_COMPORTAMENTOS_MASCULINOS_NOS_LIVROS_DE_LINHAGEN
S_PORTUGUESES_DA_IDADE_M%C3%89DIA; 

https://www.academia.edu/33388909/eClassica_II_2016_VIOL%C3%8ANCIA_OU_EXIBI%C3%87%C3%83O_DE_VIRILIDADE_COMPORTAMENTOS_MASCULINOS_NOS_LIVROS_DE_LINHAGENS_PORTUGUESES_DA_IDADE_M%C3%89DIA
https://www.academia.edu/33388909/eClassica_II_2016_VIOL%C3%8ANCIA_OU_EXIBI%C3%87%C3%83O_DE_VIRILIDADE_COMPORTAMENTOS_MASCULINOS_NOS_LIVROS_DE_LINHAGENS_PORTUGUESES_DA_IDADE_M%C3%89DIA
https://www.academia.edu/33388909/eClassica_II_2016_VIOL%C3%8ANCIA_OU_EXIBI%C3%87%C3%83O_DE_VIRILIDADE_COMPORTAMENTOS_MASCULINOS_NOS_LIVROS_DE_LINHAGENS_PORTUGUESES_DA_IDADE_M%C3%89DIA
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dissemos, eram cenários em que os jurados alegaram que um antigo proprietário ou até 

mesmo o novo detentor faziam antigamente foro ao rei ou que já alguma vez fizeram. 

Ao aceitarmos isto como uma verdade, estamos, junto deles, a legitimar esse alegado 

“costume”, tornando-o oficial. Ora, precisamente por causa disso, tornou-se confuso 

para nós verificar um reduzido número de referênciais cronológicas. Se havia uma 

referência a “ter feito” foro ou “costumava fazer foro”, logo não se seguiria a questão, 

“quando”? Não sabemos se estamos diante de uma irregularidade, contudo, podemos 

pelo menos afirmar que uma menção temporal não era requisitada ou exigida para o 

esclarecimento de potenciais ilegalidades. Aquela menção, por si só, bastaria. 

Comecemos por abordar, precisamente, estes 14 episódios para logo os comparar 

aos restantes 156 e tirar as devidas ilações. Na sua maioria, envolveram agentes do clero 

e da nobreza. Em todos os casos, a presença de um tempo é bastante elucidativa para 

entendermos diversos contornos destes casos. Acima de qualquer outro aspecto, 

permitiu aos inquiridores situarem a alteração ocorrida e que levou o rei a perder os seus 

direitos. De todos, cite-se um caso que aconteceu na fg. de Folgosa (c. Maia), onde o 

mosteiro de Santo Tirso possuía um casal à força (“casale forciatum”). Aquele 

pertencera a Paio Grosso que era herdador e, no momento da inquirição, a propriedade 

era explorada pelos seus filhos. A testemunha refere que no tempo de D. Sancho I, a 

coroa detinha dali determinados foros (voz, coima, renda, a vida ao mordomo). 

Contudo, desde o reinado de D. Sancho II, momento em que o referido mosteiro obteve 

o casal, deixou de os fazer165. 

Destaque-se ainda um episódio registado na fg. de Telões (c. Amarante), onde o 

mosteiro de Telões comprou, no tempo de D. Sancho II, dois casais situados no lugar de 

Fulgidaes e que pertenciam a herdadores. Aqueles eram foreiros do rei, concedendo-lhe 

a lutuosa, que o rei passou a perder integralmente assim como a fossadeira. Este 

segundo capitalizava-se, no tempo dos herdadores, pela concessão ao rei de 13 varas de 

 
165 P.M.H. Inq. 1258, p. 509, “Et dixit quod pater ejus Pelagius Grossus fuit herdator et habebat unum 

casale in loco qui dicitur Mamoela, et Sanctus Tissus tenet ipsum casale forciatum, et non dant inde 

nichilum filiis suis qui sunt herdatores, nec faciunt inde forum Domino Regi quod avus ejus facere 

solebat. Interrogatus cujusmodi forum faciebat inde avus ejus Domino Regi, dixit quod pectabat vocem et 

calupniam, et dabat rendam annuatim, et vitam Maiordomo, et faciebat totum aliud forum sicut alii 

herdatores faciunt ipsius terre. Interrogatus ex quo tempore Sanctus Tissus tenet ipsum casale forciatum, 
dixit quod ex tempore Domini Regis Sancii, fratris istius Regis”. 
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bragal, contudo o mosteiro apenas entregava ao rei, deste direito, uma vara e meia, 

verificando-se um decréscimo acentuadíssimo166. 

Quanto aos episódios deste tipo, que não remetem para quaisquer referências 

cronológicas, eles surgem sempre com a menção ao foro, renda ou direito que o rei 

antigamente recebia ou, por outras palavras, que devia receber. Pelo menos, verifica-se 

em relação a este aspecto uma grande consistência na verificação daquilo que foi 

usurpado, o que é bastante lógico. Era função dos inquiridores procurar clarificar essas 

perdas e os seus contornos. No nosso estudo, não nos focamos essencialmente nos 

aspectos económicos, pelo menos não de um modo geral. Abrimos, no entanto, uma 

excepção para as usurpações perpetradas, porque é essencial entender o que mais se 

usurpou167. 

Na tipologia das irregularidades relacionadas com o foro e direitos régios, 

predomina a usurpação de direitos dominiais, especialmente as rendas e as rações da 

produção (terça, quarta, sexta, oitava). No entanto, se abordarmos o total dos episódios 

de usurpação, verifica-se um maior equilíbrio entre as usurpações aos direitos senhoriais 

e dominiais. Estas são, efectivamente, as usurpações que mais se verificaram. Em 

comparação com outros autores168, no nosso estudo as tendências parecem inverter-se, 

destacando-se as usurpações aos direitos dominiais sobre as demais usurpações, quer de 

direitos senhoriais quer reais. A primeira destas contou com 298 episódios, 

destacadamente concentrados em Guimarães, à qual se seguem os 232 episódios das 

usurpações aos direitos senhoriais, por sua vez maioritariamente ocorridos no julgado 

de Celorico de Basto. Por último, os episódios relativos aos direitos reais que contam 

com 28 ocorrências sobretudo localizadas no julgado de Monte Longo. 

A predominância verificada nas usurpações de direitos dominiais explica uma 

preferência por parte dos senhores destes territórios em se apoderarem mais 

directamente dos réditos baseados na exploração das propriedades. Uma boa parte 

destas usurpações aconteceram em torno das porções e das rendas. Embora não 

 
166 P.M.H. Inq. 1258, p. 628. Quanto aos 12 episódios que restam referir, veja-se: P.M.H. Inq. 1258, pp. 

466, 480, 494, 537, 610, 620, 641, 652, 655, 663-664, 689, 711. 
167 V. Infra. Anexos, Tabela nº4. 
168 GONÇALVES, Iria (coord.) — O entre Cávado e Minho…, p. 420, tabela intitulada “Direitos 
alienados”. 
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tenhamos feito um levantamento estatístico, na nossa recolha fomos verificando que 

nem sempre foram usurpações integrais, ou seja, por vezes, embora o rei perdesse uma 

boa parte do seu direito, o usurpador continuava a dar ao rei uma parte dos seus direitos. 

Embora isto chame à atenção, não sabemos se por detrás desse fenómeno estaria algum 

acordo ou desentendimento. Não nos são dadas informações acerca destes casos. Já pelo 

contrário, as usurpações onde o rei perdeu integralmente os seus direitos são bem 

compreensíveis, com o novo proprietário a negar o acesso ao mordomo e a negar-se a 

cumprir com os foros ali devidos. 

Por seu turno, os direitos senhoriais mais usurpados foram a voz e a coima, seguidos 

mais modestamente da lutuosa e de outros direitos. Estas usurpações aconteceram 

sobretudo nos episódios onde as testemunhas detinham um desconhecimento dos 

contornos dos episódios. Muitas das vezes a identificação destes episódios passa por um 

impedimento da entrada do mordomo régio para cobrar os direitos jurisdicionais da 

coroa nas propriedades que não estavam isentas. Numa boa parte, falamos de 

património do clero, sobre o qual se registaram dúvidas sobre o seu carácter 

privilegiado. Não subsiste a homogeneidade, se numa parte dos bens dos clérigos o 

mordomo entrava para peitar a voz e a coima, noutra já não, sem que a testemunha 

soubesse identificar uma razão para tal. Por outro lado, também acerca dos bens de 

herdadores e de outros proprietários de origem social desconhecida prevalecia a 

tendência de não peitarem a voz e a coima, direitos jurisdicionais régios por defeito, isto 

quando não pertencem a algum senhor. 

Em terceiro lugar, estão mais contidamente as usurpações perpetradas sobre os 

direitos reais e elas baseiam-se maioritariamente na apropriação de uma parte do direito 

da fossadeira. Na maioria dos casos, não há uma usurpação completa da fossadeira. 

Traduzida quase na totalidade dos nossos casos na cobrança de varas de bragal, na 

maioria dos episódios o novo proprietário, embora não negando por inteiro o seu cobro, 

apenas entregaria aos cofres régios uma parte muito escassa desse mesmo direito. 

No momento seguinte, vamos passar a focar 81 casos que tiveram por detrás uma 

razão relacionada com a transmissão de propriedades. Essencialmente são casos de 

compras que abordam uma propriedade onde o rei detinha direitos, mas que foram 
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usurpados pelo novo proprietário. Por outro lado, também identificamos casos em que, 

decorrente de um legado ou doação, o novo proprietário deixaria de dar os foros devidos 

ao rei. Alegando o passado privilegiado do anterior detentor, o receptor pretendia dar 

continuidade à isenção. O cenário baseado nas compras verificou-se em 46 episódios e o 

dos legados em 35. No que concerne às primeiras, sensivelmente metade daquele tipo 

de alienações foram feitas pela nobreza, por agentes de grandes famílias, como D. João 

Peres da Maia, João Martins de Ataíde, D. Gil Vasques de Soverosa, Martim Lourenço 

da Cunha, D. Fernando Raimundes de Porto Carreiro, entre outros169.  

Também verificamos 18 compras avançadas por agentes de origem social não 

identificada, destacando-se 3 episódios que envolvem mercadores e juízes170. 

Efectivamente, o acto de adquirir um bem deveria sair caro, pelo que, nestes casos 

deveremos estar a abordar agentes com alguma riqueza acumulada. Portanto, as 

compras feitas por mercadores, juízes, nobres e clérigos não são surpreendentes. 

Naturalmente formulam parte de estratégias de enriquecimento patrimonial e material. 

Além dos mercadores e juízes, nos restantes 15 episódios desconhecemos qualquer 

indicação socioprofissional do agente que empreendeu a compra da propriedade. 

Poderia tratar-se de pessoas destacadas a nível local, concelhio171, no entanto não temos 

quaisquer certezas, pois tratando-se de representantes do poder, seriam identificados 

como “moradores” ou “bons homens”. Por seu turno, no grupo dos clérigos, verificamos 

3 compras promovidas pela Ordem do Hospital, duas compras de mosteiros, uma feita 

pela instituição de Bouças e outra pela de Santo Tirso, e, finalmente, uma compra 

promovida pela igreja de S. Salvador de Avelada (fg. homónima situada no c. Lousada) 

e outra por intermédio de João Domingues, cónego da Sé de Guimarães172. 

 
169 Ver, respectivamente, P.M.H. Inq. 1258, pp. 480, 494, 524, 534-535, 551. Quanto a outros casos, ver 

ainda as compras de D. Elvira Vasques de Soverosa e Vasco Martins Pimentel: P.M.H. Inq. 1258, pp. 609 

e 623. 
170 Referimo-nos a Francisco Anes e Pedro Lourenço, mercadores do Porto, e a um juiz vimaranense. Ver, 

respectivamente, P.M.H. Inq. 1258, pp. 458, 463 e 700. 
171 Os casos de D. Guiomar e D. Fruilhe, e de D. Capelão, poderiam demonstrar uma potencial ligação ou 

à nobreza ou meio clerical, existindo também casos onde vários agentes familiares, potencialmente 

herdadores, empreenderam em conjunto compras. Ver, respectivamente, P.M.H. Inq. 1258, pp. 479, 716, 

538 e 724. 
172 P.M.H. Inq. 1258, pp. 487 e 532, para a Ordem do Hospital, 466 quanto ao mosteiro de Bouças e p. 

532 relativamente a Santo Tirso e, por fim, pp. 543 e 708, respectivamente, quanto aos dois últimos 
proprietários referidos. 
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1.1.3. Perdas de direitos régios 

Dentro desta grande categoria envolta dos direitos régios, resta analisar as “perdas” 

de direitos. Evidentemente, que a categoria anterior, relativa às usurpações, também 

seria num sentido mais literal uma perda. Contudo, conforme anteriormente avançamos, 

existe uma característica sobre a qual nos baseamos para distinguir estas duas 

categorias. O aspecto principal que as divide é, a nosso ver, o da legalidade, que embora 

não pretendêssemos avaliá-la, está mais ou menos presente para diferenciar os episódios 

de uma e de outra categoria. A usurpação, tida apenas do ponto de vista etimológico, 

refere-se ao acto de se retirar ilicitamente algo ao seu proprietário por direito. Já a 

perda, refere-se aos episódios onde se retiraram direitos ao rei, mas sem que houvesse 

esse propósito envolvido. Ora, os casos que seguidamente analisaremos não aparentam 

tratar-se de usurpações. São episódios onde o rei já deteve direitos, mas onde os perdeu, 

sem que se registe uma ilegalidade. Na sua totalidade, estes episódios são de naturezas 

bem distintas. Desde ermamentos de casais ou herdades, a doações, maioritariamente 

aquelas onde os novos proprietários mantinham o estatuto do testador revalidando-se, 

portanto, o estatuto privilegiado que revestia o bem legado. Também se identificaram 

doações régias, perfeitamente legais, onde o novo proprietário adquiria os diversos 

direitos associados ao bem legado.  

Além dos ermamentos e das doações, temos outros dois tipos de casos que 

necessitam de ser explicados. Em primeiro lugar, os amádigos, que conforme já 

mencionamos não tivemos por ilícito, e em segundo lugar, as “defesas” senhoriais. 

Ambos só foram considerados “perdas” de direitos, e não usurpações, quando verificado 

dentro de determinados moldes. No caso dos primeiros, se repetidos e se verificados 

sobre propriedade reguenga ou foreira. Quanto aos segundos, se os inquiridores 

seguidos de um proprietário “escusado” por ter feito serviço a um senhor ou conde, 

inculcarem o “porquê” e apurarem uma ilegalidade. Focando-nos neste segundo tipo de 

casos, eles não parecem ser ilegais, porque só pontualmente temos o “quare” 

interrogando pela razão de determinado foro, que aparentemente deveria ser dado ao rei, 

estar a ser entregue a um senhor ou a uma instituição. 
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Passemos, portanto, a analisar esta categoria e estes contornos que terminamos de 

enunciar. Ao todo, identificamos 229 episódios de “perdas” de direitos régios que foram 

distribuídos consoante as diferentes justificações apuradas, do seguinte modo: 133 

dentro da tipologia “situação da propriedade ou proprietário”, 50 relacionados com a 

“transmissão de propriedades”, 41 amádigos e 5 que apelidamos por “outros”.  

Dentro do maior destes grupos, os casos subdividem-se entre as situações de defesas 

senhoriais ou incomunicações (91), ermamento de propriedades (36) e ocorrências 

relacionadas com a localização da cabeça de casal (6). Começando por estas “defesas” 

ou incomunicações, à partida seria de esperar que predominassem as situações em que 

os nobres estabelecessem ligações com proprietários de grupos sociais inferiores. Podia 

tratar-se de parcerias, por via da força ou não, em que os primeiros receberiam os 

réditos daqueles, e os segundos, ao aliarem-se, estabeleceriam uma relação menos 

onerosa ao nível dos foros prestados. Embora este seja o principal grupo, esperávamos, 

pelo menos no campo teórico, encontrar mais casos. Com efeito, este cenário verificou-

se em 38 ocorrências173. Seguidas bem de perto pelos 34 episódios que abordam bens de 

clérigos que em comparação com o grupo social anterior, estão mais vezes relacionados 

com casos de “defesa” senhorial, isto é, casos onde um cavaleiro impede a entrada do 

mordomo ou a recolha de foros régios nos bens destas instituições174. Existem, ainda, 

episódios em que os nobres defendiam as suas próprias propriedades, culminando 

sobretudo em episódios onde impediam a entrada do mordomo175. 

Relativamente às propriedades despovoadas, devemos mencionar que foram 

episódios grandemente concentrados no julgado de Bouças (27), especificidade que no 

capítulo seguinte iremos abordar. De resto, as perdas de direitos verificam-se, 

naturalmente, aquando do abandono, mas o que importou principalmente aos 

 
173 P.M.H. Inq. 1258, pp. 469, 494, 498, 499, 507, 517, 522, 530, 534, 537, 558, 559, 568, 593, 609, 616, 

616-617, 617, 621, 622, 623, 625, 637, 638, 666, 674, 679, 686, 692 e 710. 
174 P.M.H. Inq. 1258, pp. 460, 470, 481, 486, 511, 517, 527, 529, 542, 543, 551, 553, 558, 579, 603, 607, 

616, 619, 624, 638, 662, 669, 686, 689, 714. Relativamente aos casos que destacamos, de defesas da parte 

de senhores, vejam-se, entre outros, os episódios ocorridos na fg. de Santão (c. Felgueiras) e na fg. de 

Travassós (c. Fafe): P.M.H. Inq. 1258, p. 553, “(…) et tria sunt de Caramalos et nescit unde habuit (ea), et 

duo pectant inde vocem et calumpniam (…). Interrogatus quare non pectat ipsum aliud casale vocem et 

calumpniam sicut ista duo, dixit quod propter Martinum Egidii de Aroes qui emparat illud”, e p. 619 , “Et 

aliud est Hospitalis et Leprosorum Vimarañ., et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod 

propter Milites ipsi qui ibi morantur”.  
175 P.M.H. Inq. 1258, pp. 479, 481, 482, 508, 515, 554, 601, 603, 609, 616, 686 e 714. 
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inquiridores foi o momento posterior. Uma vez desocupada, alguns colonos locais 

exploravam a propriedade, contudo, ora não davam ao rei os devidos réditos ora só 

davam uma parte bem inferior daqueles176. Quanto aos restantes 6 episódios, estamos 

diante de casos onde se registou a fuga de um foreiro régio para uma propriedade de 

outro senhor ou onde se moveram os marcos de propriedades foreiras, o que culminava 

na perda dos direitos do rei177. 

Passemos a abordar os casos que apresentaram uma razão baseada na “transmissão 

de propriedades”, que se traduz, conforme mencionamos, em episódios baseados em 

compras (32) ou doações (18). Relativamente ao primeiro destes grupos, resume-se a 

episódios onde se registaram compras e, posteriormente, não foi feito nenhum foro 

daquela propriedade. Nem sempre seria costume fazer foro, mas, ainda assim, 

registavam-se algumas ocorrências. O facto de nós a consideramos perdas de direitos 

régios, e não usurpações, passa pelo facto de nestes episódios os inquiridores não 

interrogarem a razão pela qual os novos proprietários não faziam foro ao rei178. Por sua 

vez, no que diz respeito às doações, a maior parte delas eram régias179 e normalmente 

existia a necessidade por parte dos inquiridores para confirmarem a concessão 

perguntando por uma carta e, se possível, vêm-na e transcrevem-na na acta da 

inquirição180. Relativamente a estas doações, o rei parece ter beneficiado instituições do 

clero, mas também alguns nobres. Acerca das primeiras, beneficiou o mosteiro da Costa 

e um chantre vimaranense, e quanto aos nobres, destacam-se as doações D. Sancha 

Peres de Lumiares e D. Gil Martins de Riba de Vizela. Por fim, cumpre-nos comentar 

os amádigos verificados por 41 vezes, sobretudo concentrados no julgado de Porto 

Carreiro e acontecidos no seio de grandes famílias, como os Sousa, Lumiares e Ataíde. 

 
176 P.M.H. Inq. 1258, pp. 459, 461, 461-462, 462-463, 464, 464-465, 468-469, 469, 470, 470-471, 471, 

477, 521, 607, 673, 697 e 713. 
177 P.M.H. Inq. 1258, pp. 491-492, 500, 506, 664 e 698. 
178 P.M.H. Inq. 1258, pp. 483-494, 502, 520, 521-522, 525, 534, 546, 547, 550, 558, 601, 602, 604, 606, 

609, 610 e 638. 
179 P.M.H. Inq. 1258, pp. 536, 549, 617, 683, 692, 694, 700 e 729. Quanto às restantes doações, não 

régias, ver, P.M.H. Inq. 1258, pp. 483, 496, 500, 522, 543, 546. 
180 A propósito deste assunto, veja-se o magnífico estudo de Filipa Roldão: ROLDÃO, Filipa — “Vidimus 

cartam: os documentos apresentados aos delegados régios nas Inquirições de 1258” In Inquirir na Idade 

Média: Espaços, protagonistas e poderes (sécs. XII-XIV). Tributo a Luís Krus. ANDRADE, Amélia 

Aguiar; FONTES, João Luís Inglês (Eds.). 1ºed. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, 2015. Pp. 165-
186. 
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Em nenhuma destas registamos reincidências, sendo por isso considerado por nós como 

casos não usurpadores181. 

Antes de avançarmos para a categoria seguinte, façamos algumas considerações 

geográficas acerca das tipologias que acabamos de ver, ausências, usurpações e perdas 

de direitos e foros régios. Verificamos uma repartição global entre as usurpações e as 

propriedades não tributárias, com maior pendor relativamente aos segundos (42%). 

Como referimos, estes bens isentos situam-se predominantemente nos julgados da Maia, 

Penafiel, Celorico de Basto, Felgueiras, Aguiar. No que diz respeito às usurpações 

(37%), vemos que são casos que se concentram nos julgados de Bouças, Guimarães e 

Celorico. Seria essencialmente importante estabelecer pontes ou tendências entre as 

diferentes categorias a partir do visionamento do segundo mapa. Desde logo, 

destaquemos os lugares onde se concentram os episódios da categoria dominante, das 

ausências dos direitos régios (composta pelas tipologias “ausência” e “propriedade não 

tributária”). Principalmente, que nesses espaços não existia a tendência de actuarem 

duas tipologias distintas. Na maioria das ocorrências, não. Nos casos onde se verificou a 

aglutinação das diferentes tipologias, averiguamos, principalmente, que se associa às 

ausências e às usurpações. 

Antes de avançarmos neste raciocínio, atentemos na categoria das usurpações e nos 

espaços onde os seus episódios foram observados. Exceptuando o julgado vimaranense, 

denotamos que estes casos aconteciam com maior predisposição em torno dos lugares 

onde se verificaram os bens privilegiados, as honras e os coutos. De um modo muito 

geral, esta não é uma surpresa, dado que – salientamos uma vez mais-, na nossa anterior 

experiência verificamos que os diferentes senhores tentavam alargar os seus domínios e 

privilégios, as suas zonas de influência e administração senhorial, aos territórios 

envolventes e aos proprietários vizinhos182. A usurpação e, por vezes, a violência face 

aos oficiais régios, eram os meios. A primeira previa o alargamento e a segunda a 

manutenção de um privilégio assente, provavelmente, na ilegalidade, mas que existia e, 

no que ao senhor dizia respeito, benéfico para si e para o seu poder local ou regional. 

 
181 P.M.H. Inq. 1258, pp. 486, 491, 499, 518, 524, 525, 536, 545, 569, 571, 578, 580, 590, 596, 598, 600, 

607, 611, 615, 622, 623, 628, 652 e 696. 
182 MARQUES, Daniel Filipe da Costa — Conflito e Violência…, pp. 32-35. 
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1.2. Usurpações das propriedades reguengas 

À categoria das ausências, usurpações e perdas de direitos régios, seguem-se outras 

5, entre as quais se destacam as usurpações das propriedades reguengas, tipologia que 

conta com 75 episódios. Em segundo lugar, está um grupo relativo a situações de 

violência e que conta com 44 ocorrências. Segue-se uma terceira categoria, relativa aos 

conflitos, e uma quarta que aborda os abusos cometidos por diversas figuras, 

representadas, respectivamente, com 32 e 20 episódios. Por último, temos 6 casos onde 

se usurparam direitos não régios, ou mais especificamente, direitos de padroado onde o 

rei nunca havia tido qualquer jurisdição. 

Na categoria das usurpações dos bens reguengos contamos com 75 episódios. 

Chamou-nos à atenção que nem sempre foi identificada a tipologia da propriedade 

reguenga. Em 40 episódios, ou seja, em mais de metade, apenas se referiu a existência 

de propriedade que seria reguenga. Quanto aos restantes 35 casos, identificaram-se 

usurpações de casais, herdades, campos, moinhos, leiras, vinhas e até mesmo “montes” 

e uma “vila”183. Cumpre-nos ainda esclarecer que registamos outros episódios que 

envolvem propriedade reguenga, mas onde não revelou existir uma usurpação e, por 

essa razão, esses episódios não constam nesta categoria. A nosso ver, o acto usurpador é 

traduzido por vocábulos como “filhar”, “ocupar” ou, mais indirectamente, “defender”. 

Este último, essencialmente, quando aplicado no sentido em que determinado agente 

“defendeu”, ou seja, impedia que não se explorasse uma propriedade reguenga. 

Salientemos, uma vez mais, a diferentes propriedades estavam associadas diferentes 

funções, formas de exploração e, consequentemente, diferenciados réditos, foros e 

serviços.  

Dentro das tipologias identificadas, a maior parte dos reguengos usurpados foram 

casais e herdades. Seguidas de “montes”, moinhos e campos. Os dois primeiros eram 

muito importantes, constituíam estruturas materiais e albergavam os foreiros, que 

muitas das vezes, aos réditos que disponibilizavam, frutos da exploração, ainda 

peitavam a voz e a coima, rendas e outros serviços de cariz senhorial. Os seguintes, o 

campo era fundamentalmente útil ao rei do ponto de vista da exploração, da porção 

 
183 V. Infra. Anexos, Tabela nº 5. 
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entregue. Os montes, partes potencialmente vastas de território, muito possivelmente 

úteis à agro-pecuária, sobretudo para o pasto dos rebanhos, eram terrenos que podiam 

aqui e ali passar por ermos, e, portanto, seriam alvos mais fáceis de usurpações. Por seu 

turno, os moinhos eram essenciais no mundo de então, na transformação do cereal para 

a farinha, logo para o pão. Quanto a estes, o monarca parecia arrendar o seu senhorio, 

optando por receber, especialmente, as rendas fixas. 

Outro aspecto que julgamos ser de interesse prende-se com os usurpadores. Na sua 

maioria, eles não tendiam a cometer mais do que uma usurpação, isto no que toca aos 

reguengos. Embora pontuais, os casos onde se verificam reincidentes remetem 

maioritariamente para instituições ligadas ao grupo clerical, tanto do tipo regular, 

através dos mosteiros de Paço de Sousa, Pombeiro, Santo Tirso, como do tipo secular, 

destacando-se a Sé do Porto e a igreja de Lordelo. Destaque-se ainda a presença da 

Ordem do Hospital. Só excepcionalmente figuras a título individual, como foram os 

casos levados a cabo por D. Ramiro, tido pelos jurados como antigo juiz 

vimaranense184. 

Os episódios distribuem-se por 13 dos julgados, com maior concentração no de 

Guimarães (20), Maia (14) e Celorico de Basto (7)185. Primeiramente, será necessário 

comentar a ausência de 6 julgados, Lousada, Felgueiras, Travassós, Vermoim, Vila Boa 

de Guilhofrei e Amarante. A inexistência de usurpações de reguengos nestes julgados 

explica-se por diferentes razões. No que toca ao território amarantino passa pela longa 

tradição e fixação senhorial e monástico-militar naquele território. Por sua vez, no caso 

de Vila Boa de Guilhofrei, a inquirição ali promovida resumiu-se a uma só freguesia, 

amostra demasiado redutora, onde não existia propriedade reguenga. Relativamente aos 

julgados de Lousada, Felgueiras, Travassós e Vermoim, embora ali existissem alguns 

casos que envolveram património da coroa, o mesmo não seria efectivamente usurpado. 

Analisar os dois julgados que contam com um maior número de usurpações, 

Guimarães e Maia, revela ser uma tarefa peculiar. Sobretudo relativamente ao território 

vimaranense, um espaço onde constantemente se cometeram atropelos, ao nível da 

 
184 P.M.H. Inq. 1258, p. 690. 
185 Quanto aos restantes julgados, foram identificados 7 casos em Penafiel, 6 em Cabeceiras de Basto, 5 

em Bouças, 4 em Monte Longo, 3 em Aguiar e em Santa Cruz, 2 tanto em Felgueiras como em Refoios, e 
um caso em Gondomar e em Vila Boa de Guilhofrei. 
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usurpação de direitos régios e dos reguengos. De um modo geral, identificamos neste 

julgado 138 ocorrências de usurpações de direitos e de usurpações de bens reguengos, 

dados que no próximo capítulo abordaremos. Embora pouco frequentes, as menções 

cronológicas apontam quase exclusivamente para o reinado de D. Sancho II.  

Focando os 20 casos de usurpações de reguengos, estes parecem revelar, de um 

certo modo, a fragilidade da sua manutenção, ou por outras palavras, o quão expostos 

estes estavam. Em muitos casos, eles foram simplesmente “incorporados” em 

propriedades de outros senhores186. Contudo, em nenhum destes 20 episódios foram 

feitas referências cronológicas. Neste julgado, verificamos reincidências importantes, 

pois eram os vários oficiais régios que levavam a cabo as usurpações do património da 

coroa187. Portanto, além de desprotegidos face aos tradicionais adversários, os bens 

régios eram, ainda, “atacados” pelos próprios homens que serviam o rei. Uma dupla 

adversidade que muito fazia minar o património régio e os direitos régios. Evitando 

conduzir em erro o leitor, de facto verificamos frequentemente este tipo de abusos (não 

enquanto a categoria que desenvolvemos) sobre as propriedades da coroa. Os mais 

variados agentes ocupavam e exploravam ou filhavam estes bens. Em suma, 

“extorquiam”, grandes ou pequenas parcelas reguengas, chamando a si, unilateralmente, 

os réditos.  

Relativamente ao território maiato, os episódios revelam uma atitude de hostilidade 

face ao património régio, verificando-se ocupações ou outras acções agressivas que 

visavam o ermamento daquelas propriedades. Se não as ocupavam e exploravam, pelo 

menos, proibiam os homens do rei de ali trabalharem a terra e de cumprirem os foros 

régios. Parte destes casos foram levados a cabo pelas famílias nobres locais 

patrimonialmente poderosas e que certamente não conviveriam de forma harmoniosa 

com os bens vizinhos do monarca. Destacam-se os cavaleiros de Retorta e de Fajozes, 

 
186 P.M.H. Inq. 1258, pp. 680, 681, 686, 688, 689, 690, 693, 694, 701-702, 705, 709, 710, 719, 724. Entre 

todos, veja-se, por exemplo, os casos ocorridos nas fg. de Vila Fria (c. Felgueiras) e de S. Tomé de 

Abação (c. Guimarães): “Item, dixit quod Rodericus Menendi filiavit de illis predictis leiris Domini Regis 

de Rabilonguis et metuit illas in sua vinea.” (p. 680) e, respectivamente, “(…) et in alio loco qui dicitur 

Manuffos habetur ibi una defesa Domini Regis, et semper illam talabant et pascebantur ipsa casalia 

Domini Regis predicta, et modo Almozariffus Petrus Laurencii et scribanus Dompnus Vicencius 

Vimarañ. filiaverunt illam et toluerunt illam ad ipsos homines qui laborant ipsa casalia: et circa fontem de 

Goera jacet j.leira: (...)” (p. 686) 
187 Sobretudo juízes de Guimarães e um almoxarife, ver P.M.H. Inq. 1258, pp. 686, 690 
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bem como representantes familiares dos Maia, Baguim e Riba de Vizela. No mesmo 

sentido, também os mosteiros assim agiram, nomeadamente os cenóbios de Santo Tirso 

e de Águas Santas, e, ainda dentro do clero, a Sé do Porto188. 

1.3. Violências 

No momento seguinte, vamos abordar as violências que identificamos. 

Subdividimos esta categoria de 44 episódios em duas tipologias, nas violências do tipo 

físico, que conta com 39 casos, e do tipo psicológico, que por sua vez chama a si 5 

episódios. O primeiro tipo não aborda somente a violência interpessoal, sendo que 

também acolhe violência material, ou seja, destruição de bens189. Por outro lado, 

identificamos episódios de homicídios190, desmembramentos191, violações192, ou o uso 

de força indiscriminada193. Por seu turno, no campo psicológico, encontramos 

referências a ameaças ou ao amedrontamento194.  

O primeiro grupo engloba 39 casos e importa-nos analisar quem recorreu ao uso da 

força e quem eram os seus alvos. Em relação aos primeiros, não nos surpreende que 

sejam maioritariamente nobres a recorrer a este tipo de práticas, destacando-se Pedro 

Soares de Alvim, Lourenço Soares Freire, D. Gil Vasques de Soverosa, e outros 

cavaleiros. Por seu turno, os clérigos recorrem muito esporadicamente a estes 

mecanismos e deste grupo salientam-se representantes da Sé de Braga, como também 

alguns cónegos vimaranenses.  

Relativamente aos segundos, os alvos, existem duas tendências, que variam entre os 

tipos de violência interpessoal: os homicídios e os cortes de membros dirigem-se 

exclusivamente aos oficiais régios, sobretudo face aos mordomos; se estivermos a 

referir proprietários que perderam os seus bens por via da força, estamos então diante de 

episódios onde as principais “vítimas” seriam os herdadores. 

 
188 P.M.H. Inq. 1258, pp. 483, 484, 489, 502, 504, 506, 507, 513. 
189 P.M.H. Inq. 1258, pp. 482, 532, 573, 666. 
190 P.M.H. Inq. 1258, pp. 513, 524, 557, 568, 578-579, 592, 629 e 663. 
191 P.M.H. Inq. 1258, pp. 518, 520. 
192 P.M.H. Inq. 1258, p. 479. 
193 P.M.H. Inq. 1258, pp. 508, 515, 596, 612, 633, 638, 651, 654, 666, 672, 676, 688, 689, 690, 707, 712, 

713, 722 e 729. 
194 Em relação às ameaças, ver: P.M.H. Inq. 1258, pp. 518, 520 e 643. Quanto ao amedrontamento, ver: 
P.M.H. Inq. 1258, p. 483. 
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Por outro lado, os restantes 6 episódios abordam destruições de bens. Estes casos 

foram identificados a partir do uso do vocábulo “destruir” (destruire ou destruxit) nos 

depoimentos dos jurados. Em 4 destes casos, as propriedades arrasadas pertenciam ao 

rei ou a proprietários locais, e em dois desses episódios, os malfeitores seriam D. Maria 

Pais Ribeira e homens da Sé de Braga.  

O primeiro destes dois casos foi reportado no lugar de Pindelo, situado na fg. de 

Árvore (c. Vila do Conde). Aí, a célebre Ribeirinha, senhora de Vila do Conde, mandou 

destruir moinhos e azenhas que os homens de Pindelo ergueram no rio Ave. Sendo ela 

também proprietária de moinhos e de azenhas no mesmo rio, muito provavelmente 

aquela nobre previa um final imediato da competição directa pelos direitos sobre este 

curso de água. Desconhecemos, todavia, se subsiste algum cariz jurídico para a sua 

decisão. A haver uma jurisdição daquela dona sobre o rio, poderemos estar diante de um 

caso onde aquela não cometeu nenhuma ilegalidade, apenas salvaguardaria direitos que 

eram seus195. 

Ocorrido no julgado de Cabeceiras de Basto, o episódio que envolve homens do 

arcebispo bracarense reveste-se de contornos que podem ser considerados um pouco 

brutais. No relato do jurado, três homens provenientes do lugar de Gavineiris 

destruíram todo o reguengo localizado no lugar de Mazaas, na fg. do Salto (c. 

Montalegre), razia que levou ao ermamento de 3 casais reguengos e deixou sem casa 

entre 30 a 40 pessoas196. 

1.4. Conflitos 

Chega o momento de analisar os conflitos. No nosso levantamento, entraram nesta 

categoria 32 episódios e o que os distingue dos demais casos é a sua natureza 

essencialmente jurisdicional, sobretudo quando colocada de um ponto de vista de 

 
195 P.M.H. Inq. 1258, p. 482, “Item, dixit quod homines Ville Comitis fecerunt molendinos et zenias 

contra Villam Comitis; et homines Pinidilli voluerunt similiter molendinos et zenias facere contra 

Pinidillum, et tunc Dompna Maria Pelagii mandavit eis defendere quod non facerent ibi quia mandaret 

eas inde destruere.” 
196 P.M.H. Inq. 1258, p. 666, “Item, dixit quod in Mazaas habentur ibi vij.casalia et sunt Domini Regis, et 

iiij.or sunt populata et tria sunt depopulata. Interrogatus quare sunt depopulata, dixit quod propter 

homines Archiepiscopi de Gavineiris qui solebant ibi morari tres homines et modo morabantur ibi circa 

Regalengum Domini Regis xxx vel xl.homines et destruunt omne Regalengum, et ideo sunt herema ipsa 
tria casalia”. 
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enfrentamento de dois poderes em torno de um objecto comum (por ex. propriedades ou 

direitos). Igualmente entram nesta categoria episódios relacionados com os costumes 

locais, demarcações de propriedades. Em 9 destes episódios, registaram-se formas de 

conflitualidade sobre propriedades não reguengas (8) e em um deles, sobre um 

reguengo. Neste segundo tipo, o conflito desenvolveu-se em torno de águas que 

passavam na propriedade de um reguengo, mas foram “talhadas”, referiam as 

testemunhas, pelo abade de Santo Tirso197. Os restantes episódios sobre as propriedades 

não reguengas, são acerca de jurisdições, igualmente, sobre as águas e delimitações de 

propriedades198. Outros casos são sobre momentos de conflitualidade sobre quem são os 

detentores de direitos de padroado de algumas igrejas199. 

1.5. Abusos 

Optamos por colocar nesta categoria todos os episódios onde surgissem 

mencionadas situações de abusos de poder. Embora esta definição possa ser demasiado 

estrita, sobretudo ao empregarmos o vocábulo “abuso” numa fonte como as inquirições, 

ele serve-nos para um conjunto de situações que merecem ser destacadas. Também será 

necessário comentar o potencial aspecto subjectivo. O que é que podemos considerar 

por “abuso de poder”, sobretudo tendo em conta que nos distanciamos grandemente das 

noções da época medieval. Para nos defender da subjectividade, deixamos que fossem 

os jurados a referir o modo como os personagens detentores de poder deveriam ter 

agido. Foram eles que referiram que esses mesmos homens deveriam ter outras 

actuações. Para que tudo isto seja perceptível, passemos a analisar os 20 casos que 

compõem esta categoria e onde surgem mencionadas figuras como os senhores da 

Terra, juízes, mordomos e pretores. 

Os casos que envolvem os mordomos indicam-nos, fundamentalmente, que estes 

homens abusaram aquando do cobro dos foros e dos direitos do monarca ou até mesmo 

 
197 P.M.H. Inq. 1258, p. 530, “Et dixit quod in Portu de heiras habet ibi Dominus Rex tria casalia (…); et 

dixit quod tollunt ipsis hominibus Domini Regis aquam et non possunt regare Regalengum. Interrogatus 

quis tollit eis aquam, dixit quod abbas Monasterii Sancti Tirsi. Et ideo ista tria casalia sunt herma 

quoniam tollunt eis illam aquam.”. 
198 P.M.H. Inq. 1258, pp. 538, 617, 634 e 723. 
199 P.M.H. Inq. 1258, pp. 503, 578-579, 632, 662, 689, 737. 
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dos seus200. Estes homens envolveram-se regularmente com os juízes ou os senhores da 

Terra para perpetrarem estes episódios. Nem sempre entendemos se os mordomos 

seriam envolvidos nos episódios ou se partiria deles a intenção de provocar as 

malfeitorias. Na maioria dos casos, os depoimentos dos jurados parecem indicar a ideia 

que os mordomos compactuaram com aqueles201. Verificamos ainda um episódio onde 

um juiz de Bouças encobria uma ocupação indevida de um reguengo da parte de uma 

freira202. 

 

 
200 P.M.H. Inq. 1258, pp. 464, 468, 537 e 614. 
201 P.M.H. Inq. 1258, pp. 464, 468, 470, 482, 525, 539 e 567. Ver, sobre o que avançamos, os seguintes 

episódios, um ocorrido em Matosinhos, “Item, dixit quod alii homines tenent cortunalia regalenga et non 

faciunt inde forum. Interrogatus qui sunt illi homines qui tenent illa cortunalia, vel ubi jacient illa 
cortunalia, dixit quod aliquo modo non dicet inde magis, quia nescit qui sunt nec ubi jacent. Interrogatus 

cui audvit dicere vel quomodo, dixit quod audvit ita vacue. Interrogatus quare casalia regalenga sunt 

depopulata, dixit quod propter Divitem hominem et propter Maiordomum qui faciunt multa gravamina 

hominibus qui morantur in eis.” (p. 468), e em Ramalde (c. Porto), “Interrogatus quare casalia Domini 

Regis non sunt populata sicut alia casalia Ordinum, dixit quod propter Divitem hominem qui facit eis 

malum, et propter Maiordomum Terre qui aponnit eis multa que non faciunt, et propter Judicem qui non 

defendit eos, et non est aliquis ausus facere nec dicere nec apponere malum hominibus Ordinum, et 

propter hoc populantur casalia Ordinum et depopulantur casalia Domini Regi.” (p.464) 
202 Episódio que ocorreu na fg. de Guifões (c. Matosinhos), “Item, dixit quod alius campus regalengus 

jacet in loco qui dicitur Pionnaes, et tenet eum Fratrissa et non facit inde ullum forum. Item, dixit quod 

alius terrenus jacet quomodo vadit ad almoynam Fratrisse, et ipsa tenet eum et non facit ullum forum. 

Interrogatus quare non facit inde forum, dixit quod ipsa dicit quod tenet illud Regalengum per mandatum 
Judicis.” (p. 470). 
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Capítulo 2 – Os agentes 

Vamos passar neste ponto a caracterizar os principais envolvidos nos casos que 

identificamos. Comecemos por aqueles que consideramos serem sujeitos activos. 

Identificamos, como avançamos, 1727 episódios, mas apenas conseguimos discernir 

com clareza a origem social de 1241 dos nossos sujeitos activos. Na sua maioria, 

pertencem ao clero (731) e à nobreza (375), e, mais modestamente, ao “povo” (127), 

tendo-se identificado, ainda, casos em que os reis promoveram situações consideradas 

danosas (3).  

Nos restantes 486 casos não foi possível obter um reconhecimento claro da origem 

social. Quanto à maior parte destes, para 375 indivíduos, conseguimos obter alguns 

indícios, mas não suficientemente seguros para que uma origem social fosse avançada, 

e, respeitante aos restantes 111, desconhecem-se em absoluto qualquer indicação. 

2.1. Sujeitos Activos 

Como avançamos na nossa metodologia, os nossos agentes sociais, fossem activos 

ou passivos, inserem-se no Clero, na Nobreza, no “povo” (juntos num só grupo pelo seu 

sentido de dependência)203. Admitimos ainda, e com algum peso é certo, muitos sujeitos 

cuja origem social não conseguimos identificar (denominados por “S/D”, ou seja, sobre 

os quais não dispomos de dados). Entre os sujeitos activos, destaca-se, sem surpresas, o 

grupo eclesiástico. O facto de não haver surpresas passa, inevitavelmente, pela 

verificação e compreensão de dois eixos de índoles económica e social. O primeiro 

remete para o património, por um lado, aos bens privilegiados e, pelo outro, às bases 

fundiárias (de casais e não só)204. Portanto, este é um eixo que se associa tanto à 

 
203 Basicamente, recorremos a uma noção avançada por José Mattoso em Identificação de um País (vol. 

2), associado os herdadores, foreiros, lavradores, rústicos, entre outros, dentro do grupo social que 

denominamos por “povo”. Utilizamos as aspas porque esta é uma noção inexistente em 1258 e seria 

anacrónico não utilizar. É, portanto, num sentido tanto operante que recorremos ao uso da expressão para 

inserir todos estes homens no mesmo grupo. 
204 No nosso estudo referente à inquirição de 1284 verificamos que existia uma correlação entre o número 

de casos levantados e o número de propriedades identificadas. Embora não seja uma regra, um facto, 

constatamos que frequentemente se consegue estabelecer esta ligação. A nosso ver, estas características 

podem explicar-se pelas “capacidades” senhoriais. Uma vez diante de maiores meios, os senhores 

tendiam a exercer de forma mais agressiva o seu poder, a estendê-lo. Tentação, talvez, que exigia, 
portanto, os meios, mas também um sentido estratégico que um pequeno proprietário nem sempre 
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capacidade, principalmente dos mosteiros, em alargarem os seus coutos e de 

empreenderem diferentes estratégias senhoriais (que adiante veremos). Por outro lado, e 

este sendo o eixo fundamental, explica-se pela quantidade de bens apurados205.  

Com efeito, o grupo dos eclesiásticos foi, invariavelmente (isto é, de julgado para 

julgado), o principal detentor de bens e, simultaneamente, aquele que os viu serem mais 

escrutinados. Na inquirição em análise, D. Afonso III pretendeu de uma forma muito 

clara cadastrar todos os bens, nomeadamente os coutos. No geral, as respectivas formas 

de obtenção ou formação desses patrimónios, privilegiados ou não. Nos pontos 

seguintes vamos abordar isto, mas retenha-se a ideia de que os bens do clero eram uma 

das preocupações basilares do monarca ao enviar os seus inquiridores em 1258. Se com 

alguma recorrência os enviados régios estabeleceram as origens sociais dos bens da 

nobreza (isto é, formas de obtenção dos seus bens), foram sistemáticos quanto às 

propriedades das “Ordens”. Muito embora este último aspecto esteja ligado ao 

enunciado no prólogo206 também por aqui se denota a intenção régia centrada, 

especialmente, para os clérigos deste território. Neste sentido, precisamente, em punir as 

compras ou obtenções de bens agressivas por parte destas instituições, tendo como pano 

de fundo a lei, essa estabelecida em 1211207. 

 
conseguia colocar em acção. Exceptuam-se, lá está, os milites, que embora possuam pouco, levam a cabo 

acções de alargamento das suas exíguas bases patrimoniais. O que varia, principalmente, é a quantidade. 

Enquanto os grandes senhorios tendem a agir no grande plano, os outros focam-se no cenário local. V. 

MARQUES, Daniel Filipe da Costa — Conflito e Violência…, pp. 27-31. 
205 Não fizemos um levantamento, como elaboramos sobre 1284, dos proprietários e da propriedade. No 
entanto, ao longo do cap. III, servindo-nos de alguns autores e dos dados por aqueles levantados, 

verificamos que a maior parte dos julgados tinha como principais proprietários agentes eclesiásticos. 
206 P.M.H. Inq. 1258, p. 293: “(…) et quanto gaanarom ou compararom in cada uno logar as Ordiis des 

tenpo d el Rey don Affonso seu padre deste Rey aca”. 
207 Fundamentalmente, a acção do rei e dos seus inquiridores baseia-se na lei. A resposta aos desafios que 

os senhores criam é, fundamentalmente, pela via jurídica. A instrução régia para os seus oficiais seria que 

estes, preferencialmente, respondessem de acordo com a lei instituída e não pela violência. Esta segunda, 

resposta forte dos senhores, sobretudo da nobreza, era sempre um tanto arbitraria ou injusta. Sobre a 

resposta régia e dos seus oficiais baseada na lei, v. KRUS, Luís — Escrita e Poder…, p. 55. Aliás, no que 

a Afonso III diz respeito, cite-se a excelente síntese da autoria de Leontina Ventura: “Concluida a guerra, 

não estava edificada a paz. Não bastava a ausência da mílicia. Impunha-se também o império da justiça”, 

cf. VENTURA, Leontina — D. Afonso III, p. 95-96 e ss.. Afinal, este foi um rei que primou pela ordem e 
empreendeu mudanças importantes na justiça do reino: ibidem, pp. 124 e ss. 
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Mapa 5 

Retomando ao predomínio dos casos que envolvem o clero (42%), verificamos 

uma distribuição, bem visível aliás, por todos os julgados. Também quanto a isso, 

vamos proceder nas páginas que se seguem, dedicadas aos mosteiros e às ordens 

monástico-militares, uma leitura mais refinada. No entanto, avancemos pelo menos por 

agora algumas características.  

Como enunciamos na nossa contextualização, este era um espaço de mosteiros 

muito importantes, como centros culturais nobres e régios, como lugares de fixação de 

fregueses208. A distribuição mais ou menos uniforme pelo espaço dos episódios 

 
208 Tenha-se em atenção que muitos dos mosteiros foram, simultaneamente, sedes de freguesia própria, 
como aconteceu, a título de exemplo, com o mosteiro de Bouças. Em 1258, empreendeu-se, portanto, a 



 

84 

relativos aos eclesiásticos falam por si. Evidencia-se uma “paisagem” social dominada 

por estes, um espaço sacralizado209. Em relação às obtenções, foi-nos possível 

evidenciar muitos casos de legados deixados por nobres210 mas não só. Também os 

pequenos proprietários deixavam legados. 

Segue-se o grupo social da nobreza (22%), cuja presença estava 

fundamentalmente associada aos julgados onde as marcas da senhorialização eram 

maiores e, em síntese, foram os territórios onde as grandes famílias deixaram mais 

marcas (Maia, Penafiel, Santa Cruz, Aguiar e Celorico). O grupo do “povo” 

(essencialmente composto por herdadores) foi sobretudo referenciado nos julgados da 

Maia, Refóios, Guimarães e Celorico.  

Relativamente ao clero e à nobreza, não podemos deixar de destacar um aspecto 

primordial. Numa leitura geral dos casos de cada inquirição, importa ter presente o 

objectivo enunciado nela. Cada rei focou diferentes aspectos. Por exemplo, em 1258, 

com D. Afonso III, os clérigos foram alvo de escrutínios211, contudo em 1284, 

governando D. Dinis, interessava essencialmente a nobreza. Afirmamos isto, 

considerando o nosso levantamento destes dados na região do entre Douro e Vouga. 

Evidentemente, são regiões diferentes, desde logo ao nível da implantação das 

instituições monásticas: a pressão ou confluência de cenóbios no entre Douro e Ave era 

 
inquisitio à “parrochianorum Monasterii Bauzarum” (P.M.H. Inq. 1258, p. 465) e às diversas vilas e 

lugares que a compunham. 
209 Uma expressão que os autores da monografia de Paços de Ferreira aplicaram ao território medieval 

daquele munícipio, mas que, quanto a nós, nos parece ser aplicável a todo o espaço em estudo. Sobre o 

uso da expressão, v. MATTOSO, José; KRUS, Luís; AGUIAR, Amélia — Paços de Ferreira na Idade 

Média…, p. 187. 
210 O que não é de todo inesperado, atendendo ao que já aludimos, isto é, existirem relações de 

proximidade muito evidentes entre ambos. Sobre este assunto, v. MATTOSO, José — A nobreza 

medieval portuguesa…, p. 17-18: “Convém agora examinar as relações entre ela [a nobreza] e as outras 
forças sociais. Não que sejam sempre de oposição, sobretudo no caso do clero (…). Uma primeira 

questão, a reseito das relações com o clero, é precisamente averiguar até que ponto constituem categorias 

sociais diferentes. Porque, se os vínculos familiares, políticos e mentais entre uma e outra as tornam 

fortemente interdependentes, e se ambas têm disso consciência mais ou menos clara (…)”. 
211 Além do que já enunciamos relativamente à intenção de apurar os bens das ordens e quando estas os 

obtiveram (prevendo assim identificar compras irregulares, proibidas em 1211), destaque-se o seguinte, 

que escreve José Mattoso acerca do inquérito do rei precedente:  MATTOSO, José — Dois séculos de 

vicissitudes políticas, p. 101:  “Os juristas do rei [D. Afonso II], pelo contrário, admitiam os privilégios 

eclesiásticos, mas pretendiam manter o direito de lançar impostos como o de colheita, mesmo sobre 

igrejas e mosteiros, de julgar os clérigos acusados de crimes e delitos no cível, de manter as obrigações de 

os moradores de domínio eclesiástics não imunes cumprirem os serviços das jeiras, castelania, anúduva, 

hoste, etc. Em suma, procuravam manter o exercício do poder fiscal e judicial do rei nos territorios 
submetidos à sua alçada (…)”. 
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avassaladoramente superior àquela verificada nos quatro julgados de 1284. Salvo estas 

reticências, denote-se que também ali predominavam os bens dos eclesiásticos212, muito 

embora constássemos o seguinte: primeiro, que os casos de usurpações e de violências 

onde se mencionaram os nobres foi muito superior; e segundo, uma insistência em 

apurar as origens dos bens dos fidalgos. Tendencialmente mais consistente quando em 

comparação com as propriedades eclesiásticas. Em boa verdade, o inquérito dionisino 

pretendia apurar as propriedades privilegiadas, origem e alargamentos destas, tanto no 

inquérito de 1284 como no de 1288-90213. 

Por último, relativamente aos sujeitos do grupo “sem dados” (29%), sobre os 

quais nos vamos imediatamente debruçar: temos dúvidas sobre e estes seriam 

indivíduos quer oriundos de uma burguesia (denote-se que identificamos, 

predominantemente, estes sujeitos nos julgados de Bouças, Gondomar e Guimarães) ou 

de uma nobreza local ou regional (mas que, embora as nossas desconfianças, não 

conseguimos identificar como presentes no seio de qualquer linhagem)214. 

2.1.1. Grupo de origem social desconhecida ou de conhecimento parcial 

Principiemos este capítulo analisando e comentando os números destes sujeitos não 

identificados socialmente. A presença de agentes que cometeriam muitos casos, mas 

que não seriam devidamente reconhecidos, nem social nem onomasticamente, é algo 

difícil de explicar. Não podemos duvidar que os inquiridores, procurando a verdade215 e 

sendo portadores de uma hermenêutica inigualável216, nunca descurariam à identificação 

 
212 MARQUES, Daniel Filipe da Costa — Conflito e Violência…, p. 16 (Mapa 1). 
213 Ibidem, pp. 40-42. 
214 Veja-se ainda o que escreve Luís Krus acerca da propriedade no julgado de Guimarães: “As 

propriedades imunes não se reduzem às da nobreza. O depoimento do jurado Martim Pais enumera outras. 

A quinta de Estêvão Dias e Maria Salvadores, assim como a residência que fora de Paio Peres, alfaiate, 

também são honradas. Trata-se aqui de uma outra realidade social: do mundo urbano, da riqueza 

monetária, dos mercadores e artesãos”. 
215 Acerca da subjectividade nos discursos, V. BRANCO, Maria João Violante, “Memory and truth: the 

strange case of the witness enquiries of 1216 in Braga-Toledo dispute” In Historical Research. Vol. 79, nº 

203 (2006), pp. 1-20; BROWN, Warren C. — Violence in Medieval Europe. Nova Iorque: Taylor & 

Francis Ltd., 2011. Pp. 7-8. De acordo com este autor, a legitimidade dos actos é algo subjectivo, pelo 

que, a existência ou inexistência daquela ficava sempre ao encargo da testemunha. Apud. PORTUGAL, 

João — Violência em contexto senhorial…, p. 47.  
216 KRUS, Luís — Escrita e Poder…, pp. 45-48. 
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dos potenciais “malfeitores”. Se o fizeram, não nos foi possível evidenciar e, portanto, 

não podemos induzir se tal se concretizou.  

No entanto, não restando dúvidas que nestes 110 episódios foram identificadas 

irregularidades, nenhum culpado foi avançado. O facto realmente revelador é que os 

inquiridores não procuraram interrogar quem eram estes culpados ou, pelo menos, não 

há provas textuais. Este cenário reveste-se de contornos mais incompreensíveis quando 

sabemos que a maioria destes casos diz respeito a propriedades reguengas217. Na sua 

maioria concentrados em Guimarães (36) e na Maia (24), seguidos por Bouças e 

Refóios (cada um destes, por seu turno, conta com 11 episódios ocorridos no seu 

território). Como já avançamos, os episódios identificados em Guimarães retractam 

essencialmente usurpações de direitos ou usurpações de bens reguengos, pelo que, a 

ausência de nomes se revela potencialmente mais grave. 

Temos de admitir como mais provável a ignorância, também provavelmente 

verdadeira, dos jurados. E ainda, que aos inquiridores, mais do que nomes, importava 

apurar os abusos, as usurpações, os conflitos. Deduzimos, portanto, que acima de tudo 

importava identificar o que devia ser reparado ou corrigido, e só depois os culpados, 

para que fossem tomadas medidas. Apesar disto, como nas próximas páginas veremos, 

estes casos são mais a excepção do que a regra. 

Além destes indivíduos sobre os quais desconhecemos inteiramente, destaca-se um 

grupo de 383 indivíduos sobre os quais conhecemos, na maioria dos episódios, os seus 

nomes, o ofício ou outra característica. Em alguns casos, são mencionados ofícios 

desempenhados e que marcaram, socialmente, aqueles indivíduos. Noutros casos, são 

mencionados homens que desempenhavam aquando da inquirição um determinado 

ofício.  

Efectivamente, em 33 casos estamos diante de oficiais régios, desde juízes, 

mordomos, meirinhos e ainda almoxarifes. Respeitante aos primeiros, surgem 

 
217 A título de exemplo, P.M.H. Inq. 1258, p. 710: "Item, dixit quod in riparia Selii stant ix.molendini 

regalengui, et non faciunt inde ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit."; E ainda 

na mesma página: "Item, dixit quod de Careiro vetero usque ad Tapiam contra Moucos est totum 

regalengum, et non dant inde Domino Regi quicquam;” p. 701: "(…) et in Petra de Polumbaria jacet ibi 

unus campus, et dant inde terciam et quartam partem omnium fructuum, et solebant dare unum bracale et 

modo non dant. Interrogatus quare, dixit quod nescit.". Além destes casos, ver ainda: P.M.H. Inq. 1258, 
pp. 685, 686, 689, 690, 692, 694, 697, 713, 714-715, 721, 723, 724, 731, 734, 735-736, 736, 737 e 738. 
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mencionados os de Bouças, Maia, Santa Cruz, Travassós, Celorico de Basto e 

Guimarães. Destes, mencionaram-se com maior ênfase dois, o primeiro e o último. Em 

Bouças, os inquiridores concluiram que o juiz cometeu diversas ilegalidades e abusou 

do património régio do seu julgado, aliás, bom exemplo aconteceu em Nevogilde (c. 

Porto). Ali, um jurado indicou a existência de 2 casais despovoados e admitiu 

desconhecer a razão, mas “Interrogatus quis tenet ea, dixit quod Judex levat inde totum 

fructum”. Além disso, diferentes jurados o acusaram, em conjunto com o mordomo, de 

não os “defender” contra injustiças perpetradas pelo Senhor da Terra218. Os casos dos 

juízes vimaranenses não foram diferentes. Por exemplo, no lugar de Carreiro situado na 

freguesia da Polvoreira (c. Guimarães), um antigo juiz, D. Ramiro e sua família fizeram 

uma vinha num grande campo reguengo e desde esse momento que nunca mais fizeram 

foro ao rei219. Os restantes casos dizem respeito, pelo que supomos, ao juiz que naquela 

altura ocupava funções, e na globalidade revelam episódios semelhantes, onde se 

cometeram abusos, nomeadamente, ocupações sem serem prestadas as respectivas 

contribuições ao rei220. 

Relativamente aos restantes oficiais, foram identificados 6 casos que envolvem os 

mordomos, ocorridos em Bouças, Maia, Refóios e Monte Longo221, episódios que 

parecem revelar alguns abusos cometidos no momento de cobrar determinados foros ou 

direitos. Por seu turno, foram feitas 4 menções a 2 meirinhos, João Mendes e Gonçalo 

Mendes, nos julgados de Felgueiras e de Celorico de Basto222. Quanto aos almoxarifes, 

foram feitas 3 menções no julgado de Guimarães e uma em Bouças. As primeiras 3 

 
218 O caso citado e os restantes relativos a Bouças situam-se em: P.M.H. Inq. 1258, p. 458, 459, 461, 464. 
219 P.M.H. Inq. 1258, p. 690: "Garcia de Arca dixit quod in Aqua levada, in loco qui dicitur Cararius jacet 

unus magnus campus regalengus, et solebant inde dare terciam partem omnium fructuum, et Judex 
Vimarañ. Domnus Ramirus cum sua germanitate fecerunt ibi unam vineam et ex quando ibi fecerunt 

ipsam vineam nunquam inde fecerunt ullum forum Domino Regi. Interrogatus quomodo scit hoc, dixit 

quod vidit et passus fuit et audivit dici multociens patri et matri suo et suo avi, et quod docuerunt ei ipsum 

campum predictum pro regalengo.". Os inquiridores retomam ao assunto, obtendo outro depoimento 

acerca deste caso. P.M.H. Inq. 1258, p. 690: “"Item, dixerunt quod in Aqua levada in fine vinee de 

Carrario Domnus Ramirus, qui fuit Judex Vimarañ., valavit per Regalengum Domini Regis et filiavit inde 

quantum est inde carcava et valatum per Regalengum." 
220 P.M.H. Inq. 1258, p. 699, 699-700, 700, 704, 735, 736. 
221 P.M.H. Inq. 1258, p. 464 e 468, para Bouças, p. 475 e 498, para a Maia, p. 537, para Refoios, e, p. 

614, para Monte Longo. 
222 Acerca de João Mendes: P.M.H. Inq. 1258, p. 557 e 638. Por seu turno, sobre Gonçalo Mendes: 

P.M.H. Inq. 1258, p. 631 e 637. Relativamente ao primeiro, atente-se, na primeira página indicada, o 
seguinte: “et aliud est Johannis Menendi qui fuit merinus”. 
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dirigem-se a Pedro Lourenço que era, segundo um jurado da fg. de Creixomil (c. 

Guimarães), antigo almoxarife e se envolveu em ocupações indevidas de propriedade 

reguenga e em outras sonegações de direitos régios223. Já em Bouças, o caso referido foi 

reportado na fg. de Lordelo (c. Porto) e envolveu João Gosteyz, tido por almoxarife do 

Porto, que após comprar um casal deixou de contribuir com o meio morabitino que se 

costumava ali cobrar224. Por último, há ainda uma menção feita a um porteiro régio, 

cujo nome não foi avançado, tendo o episódio ocorrido na fg. de Nogueira (c. Maia)225. 

Ainda foram identificados outros ofícios e condições sociais que representam bem, 

embora fossem menções pontuais, a diversidade socioeconómica do espaço em estudo. 

Destaque-se por exemplo a presença, enquanto sujeitos activos, de mercadores do Porto 

e de Guimarães226, ambos bons exemplos de burgos ricos da nossa Idade Média. No 

julgado de Bouças foram mencionados 3 mercadores do Porto, Pedro Chacuna, Pedro 

Lourenço e D. Silvestre227. O segundo destes tornou a ser mencionado no território da 

Maia, mais concretamente no lugar de Moalde, fg. de S. Mamede de Infesta (c. 

Matosinhos)228. Por sua vez, em Guimarães apenas se fez uma menção a um mercador 

daquela cidade, Estêvão Soares229. No caso dos mercadores portuenses apurou-se que, 

após comprarem determinadas propriedades, sonegariam ao rei os direitos que ele ali 

detivesse. Contudo, o caso vimaranense é diferente, tendo sido o mercador, em conjunto 

com outros senhores, responsável pelo ermamento de um casal foreiro. Atendendo ao 

facto de que os mercadores ou burgueses não costumavam surgir nas actas das 

inquirições enquanto proprietários (excepto em Guimarães), estas iniciativas, embora de 

 
223 P.M.H. Inq. 1258, p. 686, 687 e 710. 
224 P.M.H. Inq. 1258, p. 458. 
225 P.M.H. Inq. 1258, p. 498. 
226 Acerca dos burgueses de Guimarães, v. MATTOSO, José — A nobreza medieval portuguesa…, pp. 

252-258; sobre os portuenses, v. SOUSA, Armindo — “Tempos Medievais” In História do Porto. 3ª Ed. 

RAMOS, Luís A. De Oliveira (Coord.). Porto: Porto Editora, 2000. Pp. 118-253; Tendências de 

crescimentos sociais e económicos, colectivos e individuais, que progressivamente se verificaram, 

conforme é possível constatar a partir da leitura da dissertação de Fernando Mouta: v. MOUTA, Fernando 

Jorge Cruz — João Martins Ferreira, Mercador-Cavaleiro. Porto: [Edição de autor], 2017. Dissertação 

de mestrado em Estudos Medievais. 
227 P.M.H. Inq. 1258, p. 458, 463 e 464-465 respectivamente. 
228 P.M.H. Inq. 1258, p. 503. 
229 P.M.H. Inq. 1258, p. 713: “(…) dixit quod Stephanus Subjerii mercator Vimarañ. (…)”. 
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um modo incipiente, parecem demonstrar que o grupo dos burgueses começava a 

ganhar interesse em investir os seus ganhos na terra230. 

Surgem também outras menções de cariz social. Como por exemplo a homens 

letrados como professores (referidos como “magíster”) e escrivães. Em relação a estes 

será de destacar a menção a um Magistro scolarum Portuensi231, feita na fg. de S. 

Mamede de Infesta, e outra referencia ao Magistri Martini, por sua vez referido na fg. 

de S. Clemente de Basto (c. Celorico de Basto)232. Por último, em relação ao caso que 

aborda um escrivão, tratar-se-ia de D. Vicente de Guimarães233. Nos dois casos que 

envolvem os professores, estamos diante de uma compra de uma herdade e de casais 

que são tidos por imunes porque estariam abrangidos por uma honra e, por sua vez, no 

caso do escrivão, D. Vicente, em conjunto com outros homens, filhou e tolheu junto dos 

homens que trabalhavam um casal reguengo. Devemos por último destacar duas 

menções de carácter social com dois casos que abordam 2 homens bons, um de 

Guimarães e outro da Maia, e um caso que envolveu um vassalo ocorrido neste segundo 

julgado234. 

Dispomos, em relação aos restantes sujeitos com uma identificação “parcial”, de 

dois grupos, um com imensas menções onomásticas e que é composto por entradas 

individuais e outro que diz respeito a “grupos” de pessoas. Quanto a este segundo, são 

sujeitos que foram agrupados pelos próprios jurados. Na maioria das vezes, essas 

aglutinações correspondem a uma origem familiar comum, com a referência da 

ascendência patriarcal, ou à origem geográfica desse mesmo grupo e, mais 

ocasionalmente, uma ligação institucional. Por exemplo, são frequentes designações 

como “filhos de…”, “homens dessa vila” ou “homens desse lugar” e “homens do senhor 

da terra” ou “homens da Igreja”, entre outras variantes, naturalmente235. Relativamente 

ao primeiro grupo, a identificação dos seus membros revela-se difícil, primeiro porque 

 
230 Como aludimos entre parêntesis, parece exceptuar-se dessa tendência o julgado de Guimarães, onde a 

burguesia começava a unir-se à nobreza, a adquirir muitos bens e, inclusivamente, a formar as suas 

próprias honras. V. MATTOSO, José — A nobreza medieval portuguesa…, pp. 341-349; Cf. KRUS, Luís 

— Escrita e Poder…, pp. 53-54. 
231 P.M.H. Inq. 1258, p. 502. 
232 P.M.H. Inq. 1258, p. 660. 
233 P.M.H. Inq. 1258, p. 686, ocorrida em S. Tomé de Abação, fg. do c. de Guimarães. 
234 P.M.H. Inq. 1258, p. 687, 509 e 483, respectivamente. 
235 Já havíamos aludido a esta situação na metodologia. 
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os jurados não avançaram nenhuma indicação de carácter social acerca deles e, em 

segundo, porque não subsistem indícios onomásticos cabais que permitem destrinçar, 

tampouco, alguma indicação.  

Há um indicador que, embora curioso, não nos permite qualquer identificação 

segura. Referimo-nos às alcunhas, que são abundantes entre estes indivíduos236, mas por 

si só não indicam a origem social com a fiabilidade necessária. Em relação à geografia, 

aproximadamente um quarto destes indivíduos situava-se em Guimarães (99), seguindo-

se os julgados da Maia (63), Celorico de Basto (50) e Penafiel (45)237. Sobre o primeiro 

julgado, uma parte destes elementos deveriam ser, muito possivelmente, descendentes 

de uma nobreza local e, consequentemente, de grandes famílias outrora importantes238. 

Quanto à possibilidade de estes serem homens bons, moradores ou herdadores, achamos 

improvável, porque se disso se tratasse os jurados tê-lo-iam referido, como o fizeram, 

oportunamente, ao longo da inquirição. Importa, igualmente, analisar os dados 

geográficos daquilo que acabamos de enunciar e identificar onde se inseriam estes 

casos. Com efeito, estes figuram entre os julgados com maiores referências senhoriais, 

desde menções onomásticas às bases patrimoniais. A par de Guimarães, também nos 

julgados que referimos, no da Maia239, Celorico240 e Penafiel241 surgem algumas 

dúvidas sobre possíveis origens nobres por detrás de alguns nomes. 

Sumariamente estamos diante de um número elevado de indivíduos que não 

conseguimos encaixar, socialmente, nos restantes grupos. Apesar de termos feito a 

 
236 De todos os sujeitos que identificamos, verificamos 32 alcunhas. Em relação a estes 409 individuos, 

estão-lhes associadas 27 alcunhas: “calado”, “velho”, “narizes”, “leite”, “feio”, “franco” e “mouro”, 

“pequeno”, entre outras. 
237 Além dos referidos, temos ainda 27 indivíduos parcialmente identificados em Bouças, 23 em Santa 
Cruz, 18 em Monte Longo, 17 em Cabeceiras de Basto, 13 tanto em Refoios como em Gondomar, 12 em 

Felgueiras, 9 em Porto Carreiro, 7 em Aguiar, 5 em Freitas, 4 em Travassós. 3 em Vermoim e, 

finalmente, um em Vila Boa de Guilhofrei. 
238 Por exemplo, foram mencionados nomes que poderiam indicar, por si só, alguma relação para com a 

nobreza: João Betote, Urraca Nunes, D. Oveco, D. Froila, D. Martim Sanches, D. Martim Gil, Vicente 

Forjaz. 
239 Por exemplo Martim Egas, Afonso Egas, D. Dórdia, Afonso Fernandes, Domingos Pais de 

Carramondo, Rodrigo Peres. 
240 Por exemplo, Teresa Moniz, João Sanches, Fernando Garcia, D. Urraca Peres, D. Lopo, D. Marina, 

Teresa Veyaz. 
241 Por exemplo, Mendo Peres, Monio Porro, Afonso Martins Vivaci, D. Maria Pais, D. Rodrigo Pais de 

Valadares, Raimundo Egas, D. Sancha Peres, Lourenço Egas, D. Maior Martins, Urraca Gil, D. Sancha 
Peres, Dordia Raposo, D. Bruilhe. 
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divisão entre “individuais” e “grupos”, sobretudo para melhor nos explanarmos, não se 

verificou nenhuma diferença, ou tendência se quisermos, nos casos que eles cometeram, 

ou seja, em conjunto ou individualmente, a única tendência era sonegar direitos régios. 

Para efeitos da exposição, continuemos a manter a divisão que temos vindo a indicar. 

Quando cometidos individualmente, eles tendiam a usurpar direitos régios (153 

episódios), a estarem escusados pela presença de uma propriedade não tributária (145), 

a usurpar bens reguengos (24), sendo ainda responsáveis por algumas acções violentas 

(12), abusos (10), estes geralmente cometidos pelos oficiais que fomos identificando, 

conflitos (10), e por fim por 4 usurpações de direitos não reguengos. Relativamente aos 

actos cometidos por um “grupo”, eles desdobram-se em usurpações de direitos régios 

(18), por possuírem bens imunes (12), acções que levaram o rei a perder direitos (7), 

usurpações de direitos não régios (3) e 2 conflitos. 

Como se verifica, a tendência é geralmente a mesma com as usurpações, de longe, 

no topo e os bens abrangidos por propriedades não tributárias logo a seguir. Além disso, 

devemos destacar três aspectos. Em primeiro, a presença, em proporções razoáveis, de 

actos violentos, normalmente perpetrados pelos nobres; segundo, os abusos diziam 

respeito maioritariamente a este grupo de indivíduos de reconhecimento social 

insuficiente; e em terceiro, as usurpações de direitos não régios também encontrou aqui 

uma recorrência superior ao normal. Todos estes aspectos contribuem para as 

desconfianças que fomos levantando sobre uma boa parte destes indivíduos, 

potencialmente, pertenceram à nobreza. O facto de muitos dos bens continuarem 

protegidos por um bem imune aliado ao número elevado de actos violentos, praticados 

quase exclusivamente pelos nobres, isto no que toca às inquirições, permite-nos 

desconfiar ainda mais dessa possível ligação nobre destes indivíduos. 
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2.1.2 Grupos sociais de origem social reconhecida 

2.1.3. Clero regular 

Passemos a abordar no momento seguinte os membros cuja origem social 

conhecemos242. Comecemos pelos membros do clero. Relembramos que este é o maior 

grupo e conta com diversas instituições seculares, monásticas e ordens militares, 

contabilizando-se 178 entidades, entre as quais estão, além das mencionadas, alguns 

clérigos, nomeadamente frades, monges, cónegos, entre outros. Ao todo, estas entidades 

foram culpabilizadas por criarem 715 casos. São números que se destacam. A razão pela 

qual possuímos maior segurança face aos clérigos começa no discurso dos jurados, que 

na maioria dos casos identificou a instituição a que se referiam. Em segundo lugar, o 

facto dos seus patrimónios se estenderem ao longo de um território vasto também 

facilita no momento da sua identificação. Dito isto, no topo temos o mosteiro de Santo 

Tirso (72), seguido pela Ordem do Hospital (67) e, em terceiro lugar encontra-se o 

mosteiro de Pombeiro (43). A um nível intermédio, situam-se os mosteiros de Paço de 

Sousa (30), Refóios (28), Telões (20), Bustelo (17) e a ordem do Templo (17). 

 
242 Para melhor compreender os dados deste ponto, convidámos o leitor a confrontar o que aqui vamos 

expor com uma nova leitura do Mapa 1 (p. 29), essencialmente, quando adentrarmos numa análise 
individualizada e aprofundada dos principais casos. 
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Mapa 6 

Como anteriormente mencionamos, em relação aos sujeitos sem a sua origem social 

identificada, também no clero existiram tendências de cariz individual e de cariz 

colectivo. No gráfico relativo à distribuição de episódios, a categoria denominada “S/D” 

diz, precisamente, respeito a dois tipos de episódios. Um primeiro, onde sabemos que 

determinado proprietário seria pertencente ao grupo clerical, mas não foi apurada, 

concretamente, a instituição mencionada. Num segundo, já de cariz colectivo, temos 

menções onde os jurados destacavam a presença de “ordens”, de uma maneira geral243. 

 
243 Referimo-nos, em relação aos proprietários que não conseguimos identificar claramente o seu 

subgrupo clerical, a “S. Romão” (P.M.H. Inq. 1258, p. 560), “S. Mamede” (p. 560), ao “Hospital de S. 

Tiago da Galiza” (p. 583) e a “Martim Mendes clerigo” (p. 614). Relativamente aos segundos, outro 

problema que surgiu decorre da presença de múltiplas instituições clericais aquando das menções dos 
jurados, sem que tivesse sido registado, cuidadosamente, a ordem ou as ordens implicadas. Nestes 
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Antes de abordarmos globalmente os mosteiros na posição de sujeitos activos, e de 

particularizarmos a acção de alguns destes, devemos salientar alguns aspectos que nos 

preparam e contextualizam para os dados que vamos depois avançar. Ao longo da nossa 

selecção constatamos que os inquiridores da 2ª alçada perguntaram, insistentemente, 

pela origem dos bens das “ordens” (leia-se do clero) onde quer que ele estivesse, ou 

seja, numa grande parte de todas as freguesias dos julgados. Destacamos este aspecto, 

pois achamos que existiu um contraste na forma de tratar, ou melhor, de abordar os 

patrimónios mediante o seu proprietário. Ou seja, verificamos que os inquiridores não 

foram tão constantes face aos bens, por exemplo, de nobres ou de herdadores244. 

Embora isto se verifique para todos os bens do clero, destaca-se um maior número de 

questões face à origem social dos bens dos mosteiros. Em último lugar, temos ainda de 

sublinhar a influencia que teve um dos objectivos principais das inquirições de 1258, 

isto é, apurar a legalidade de diversas honras e apurar o seu estatuto de novas ou velhas. 

Acontece que uma grande parte dos bens dos clérigos estará sempre imune por constar 

dentro de um couto, muitas vezes, sendo os próprios mosteiros os seus detentores. 

Noutros casos, os bens estariam isentos por estarem dentro de honras. Como se sabe, a 

relação entre o grupo nobre, onde as honras tendem a ter origem, e o clero, é bem 

próxima245. 

Tendo tudo isto em conta, passamos a analisar as principais tendências nos casos 

relativos aos mosteiros. Desde logo, o que se denota é que dentro de todos os casos que 

abordam o clero, estes representam a maior “fatia”, ou seja, 435 episódios. Se como 

mencionamos, eles são um “alvo” primordial no questionário dos inquiridores, então 

vejamos na generalidade que casos lhes estão associados e onde é que estes 

 
episódios, categorizamos o episódio tendo um suj. Activo do grupo clerical, mas do tipo colectivo. 

Quanto aos segundos casos, ver: P.M.H. Inq. 1258, pp. 486, 490, 502, 582, 629, 640 e 660. 
244 Neste momento, está no prelo um artigo da nossa autoria, a ser publicado na revista de história da 

faculdade de letras da Universidade do Porto, dedicado aos jurados e aos depoimentos da inquirição de 

1284. Entre outros aspectos, vamos salientar o modo como os inquiridores abordaram, sistematicamente, 

certos bens que pertenciam aos nobres. Seja como for, em 1258 as questões são frequentíssimas em 

relação aos bens dos clérigos, questionando-se sempre como é que as “Ordens” obtiveram os bens e 

quando. 
245 Sobre este assunto, consultem-se as diversas obras citadas de José Mattoso e José Augusto de 

Sottomayor-Pizarro. Relativamente ao segundo, além das já citadas, v. SOTTOMAYOR-PIZARRO, José 

Augusto de — “Nobreza e território” In I Congresso Internacional da rota do Românico (2011). Pp. 32-
35. 
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aconteceram. Estes episódios ocorreram sobretudo nos julgados de Celorico de Basto 

(69), Maia (55), Penafiel (54) e Refóios (44)246. Em praticamente metade dos casos, os 

inquiridores detectaram bens de mosteiros escusados por se encontrarem ou 

honrados/coutados por si ou dentro de uma propriedade não tributária (210). A este 

grupo, seguem-se episódios que levaram à usurpação de direitos régios (156) ou acções 

que culminaram na perda de direitos régios (54), bem como à usurpação de 

propriedades reguengas (11). Por fim, identificaram-se casos pouco frequentes que 

envolveram a usurpação de bens não reguengos (2) ou conflitos (1). 

 

Mapa 7 

 
246 A estes julgados seguem: Santa Cruz com 38 episódios, Guimarães com 34, Aguiar com 28, Bouças e 

Lousada ambos com 23 cada, Cabeceiras de Basto com 13, Porto Carreiro com 9, Gondomar com 8, 
Monte Longo com 7, Vermoim com 3 e Freitas com 1. 
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De seguida, vamos focar em algumas das instituições que referimos. Iniciaremos 

pelo mosteiro de Santo Tirso247, um símbolo incontornável por diversas razões. Situado 

administrativamente, em 1258, no julgado de Refóios, é um símbolo do monaquismo 

medieval português e um dos mais importantes centros culturais medievais248. Por 

diversas vezes foi agraciado com importantes doações régias, condais e patronais, 

legados ricos que engrandeceram a instituição, tornando-a de uma importância 

“comparável à de uma diocese”249. Nesse sentido, destacam-se as doações de um couto 

pelo conde D. Henrique e as “valiosas doações” de D. Sancho I e de Mafalda250. Este 

mosteiro, em consonância com outros de grande importância que seguidamente vamos 

abordar, viu o seu património ser um alvo directo na inquirição de 1258251. Certamente, 

isto demonstra uma atitude bastante ostensiva da parte do rei, que tentava apurar as 

legalidades e ilegalidades dentro das bases patrimoniais de cada um deles. Não obstante, 

talvez tenhamos captado um maior número de casos relativos às ordens regulares muito 

por culpa destes inquéritos directamente promovidos sobre os seus coutos e sobre as 

freguesias onde estes se situavam. 

No que concerne aos casos da instituição tirsense, a maior parte deles ocorreu nos 

julgados de Refóios (25), Maia (17) e Aguiar (12). No primeiro destes três, os 

inquiridores apuraram que a maioria dos casos se devia à presença de bens imunes (15), 

aos quais se seguem algumas usurpações, por via de compras ou escambos (5) e ainda 

algumas acções que levaram o rei a perder direitos sobre determinadas propriedades, 

como aconteceu na fg. de Refojos de Riba de Ave (c. Santo Tirso), por razão do 

 
247 CORREIA, Francisco Carvalho — O mosteiro de Santo Tirso, de 978 a 1588: a silhueta de uma 

entidade projectada no chão de uma história milenária. Santiago de Compostela: Universidade de 

Santiago de Compostela, 2008. Tese de doutoramento.  
248 MATTOSO, José — “O mosteiro de Santo Tirso e a cultura medieval portuguesa” In Santo Tirso - 

Boletim Cultural Concelhio. Separata. Vol. I, nº 1 (1977). Pp. 1-29.  
249 MATTOSO, José — O mosteiro de Santo Tirso…, pp. 6-7: “Quanto ao domínio fundiário, basta dizer 

que as inquirições de 1258 atribuem ao mosteiro, só na diocese do Porto, segundo a contagem 

aproximada que efectuámos, cerca de 540 casais (…)”. 
250 Ibidem 
251 A própria acta da inquirição faz questão de mencionar “inquisitio monasterium…” em relação aos 

mosteiros de Santo Tirso (p. 533), Pombeiro (p. 548), Mosteiro de Ferreira (p. 562), Paço de Sousa (p. 

590), Vila Boa de Quires (p. 597), Mancelos (p. 606), Freixo de Baixo (p. 627), Arnóia (p. 634), Refóios 
(p. 666), Souto (p. 714), Costa (p. 735). 
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amádigo da rainha D. Mafalda252, subsistindo por fim um caso que envolve um 

reguengo. No julgado da Maia, os casos diversificam-se, registando-se usurpações (6), a 

presença de bens imunes (5), perdas de direitos régios (3), malfeitorias e casos sobre 

bens reguengos e bens não reguengos (com um caso cada categoria). Em terceiro, em 

Aguiar, registam-se maioritariamente ausências de direitos régios e bens imunes (9) e 

usurpações (3). 

Por sua vez, quanto ao mosteiro de Pombeiro, os episódios que referenciam esta 

instituição localizam-se principalmente fora do julgado onde este e o seu couto se 

situam. Em Felgueiras, apenas foram apontados 10 casos, todos revelam situações onde 

os inquiridores identificaram, logicamente, bens privilegiados, não tributários ao rei253. 

Este perfil também se repete no julgado da Lousada, onde lhes foram atribuídos 3 

episódios, bem como em Aguiar, Penafiel e Santa Cruz254. A maior parte dos casos, 

todavia, ocorreu nos julgados das terras de Basto, predominantemente em Celorico (15), 

e mais modestamente em Cabeceiras de Basto (3). Nestes territórios, já verificamos 

muitas usurpações255. O mesmo se regista em Guimarães256. 

 Passando a abordar o mosteiro de Paço de Sousa, situado no julgado de Penafiel, 

território onde se situam predominantemente os casos desta instituição. Foram, portanto, 

mencionados em 19 episódios, sem que nenhum deles demonstrasse contornos ilegais, 

revelando apenas o carácter privilegiado da grande parte dos seus bens257. Os restantes 

11 casos distribuíram-se ao longo dos julgados de Aguiar, Maia, Lousada, Porto 

Carreiro e Santa Cruz258. 

Relativamente ao mosteiro de Telões, os seus casos concentram-se exclusivamente 

no julgado onde este se situa, ou seja, em Celorico de Basto. Ele surge mencionado em 

20 episódios, maioritariamente associados às usurpações (15) e mais contidamente ao 

 
252 P.M.H. Inq. 1258, p. 525: “Interrogatus si intrat ibi Maiordomus in Guimarey et in Cabeza, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem Miane que nutrivit Reginam Donam Maphaldam. 

Interrogatus quare non intrat ibi postquam Domina Regina decessit, dixit quod nescit." 
253 P.M.H. Inq. 1258, pp. 549, 550, 551, 553, 555, 557. 
254 P.M.H. Inq. 1258, pp. 560, para Aguiar, 578 e 593, quanto a Penafiel, e 610 e 611, relativamente a 

Santa Cruz. 
255 P.M.H. Inq. 1258, pp. 628, 637, 638, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 661, 662, 667. 
256 P.M.H. Inq. 1258, pp. 679, 681, 700, 704. 
257 P.M.H. Inq. 1258, pp. 579, 580-581, 581, 583, 585, 586. 587, 588, 589, 590, 591, 593, 595. 
258 P.M.H. Inq. 1258, pp. 563, 571, 572, quanto a Aguiar, pp. 543, 544, relativamente à Lousada, p, 494, 
em relação à Maia, e pp. 598 e 607 para os casos em Porto Carreiro e Santa Cruz, respectivamente. 
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estatuto privilegiado e não tributário dos seus bens (5)259. Não iremos abordar todos os 

mosteiros individualmente, mas foquemo-nos numa leitura geral acerca dos episódios 

em torno de outros mosteiros que se situam neste território, Freixo de Baixo, Ferreira, 

Costa, Águas Santas, Bustelo e Arnóia. Ao todo, foram-lhes apontados 71 episódios, 

que se distribuem do seguinte modo: 31 casos de ausências de direitos régios, 27 

usurpações, 11 perdas de direitos régios, um conflito e uma usurpação de bens 

reguengos260. Verificamos, igualmente, que estes 6 mosteiros desenvolveram as mesmas 

tendências já identificadas nos casos dos cenóbios anteriormente referidos. Com efeito, 

subsistem dois grandes padrões, por um lado, um que podemos denominar como sendo 

de expansão, caracterizado pela identificação de uma base patrimonial forte, que logo 

seria complementada com obtenções agressivas “fora de portas”. Nestes casos, 

normalmente os mosteiros empreenderam essas usurpações noutros julgados vizinhos. 

Quanto ao segundo modelo, ele é mais conservador, verificando-se que os mosteiros 

optavam por munir os seus bens “dentro de portas” e o alargamento da base patrimonial, 

menos hostil, passava pelos legados dos fiéis, mormente da parte da nobreza. 

2.1.4. Clero secular 

Seguidamente, passemos a focar nos clérigos do tipo secular que, na sua 

globalidade, foram mencionados enquanto sujeitos activos em 190 episódios. A nível 

quantitativo, este não era um grupo especialmente activo, e os casos apontados às 

instituições deste subgrupo são quase residuais. Exceptuam-se deste quadro as duas sés, 

do Porto e de Braga, que estavam muito ligadas ao território do Entre Douro e Ave, e 

que aqui detinham as suas bases patrimoniais. É, ainda, natural que lhes fossem 

 
259 Em relação às usurpações, ver: P.M.H. Inq. 1258, pp. 628, 629, 633, 637 e 661. Quanto à identificação 

de bens privilegiados, ver: P.M.H. Inq. 1258, pp. 628, 629, 637, 638, 640. 
260 A categoria das ausências de direitos régios remete para casos da existência de propriedades não 

tributárias. Estes casos foram atribuitos aos mosteiros de Freixo de Baixo (p. 470, 544, 586, 593), Águas 

Santas (p. 504, 505, 507, 512. 526, 532), Ferreira (p.541, 552, 558, 559), Arnoia (632, 635, 636, 641) e 

Costa (p. 552 e 736). Seguidamente, quanto às usurpações, são referidos casos das instituições seguintes: 

Águas Santas (p. 505, 507, 518), Ferreira (p. 520, 547, 578), Bustelo (p. 546 e 595), Freixo de Baixo (p. 

554, 601, 601-602,609 e 627), Costa (p. 600, 616, 657, 699, 711, 735 e 738) e Arnoia (p. 635, 636 e 637). 

Relativamente à categoria das perdas de direitos régios, temos casos de Bustelo (p. 543, 546, 547, 602, 

610 e 611), Freixo de Baixo (p. 543, 609 e 638) e Costa (p.549 e 617). Relativamente ao conflito, 

associado ao mosteiro da Costa (p. 617), e, por fim, quanto à usurpação de reguengos, associado a Águas 
Santas 8p. 506). 
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associados um maior número de episódios, considerando as suas abrangentes 

jurisdições, sobre o qual as mesmas pretendiam alargar as referidas bases patrimoniais.  

Geralmente com muito menor expressão, as igrejas paroquiais foram pontualmente 

surgindo num ou outro caso. Uma parte considerável destas instituições foi mencionada 

apenas uma ou duas vezes, raramente surgiram referências superiores aos dois 

episódios. Com múltiplas menções, destacam-se somente as igrejas de Fervença (c. 

Celorico de Basto), Lordelo (c. Porto) e Antime (c. Fafe). Algumas instituições como a 

colegiada de Santa Maria de Guimarães, as leprosarias, da mesma cidade, e a de Alfena, 

referenciadas em alguns episódios, porém de pouca expressão. Noutro sentido, devemos 

ainda destacar os clérigos referenciados, a título individual, nomeadamente cónegos ou 

chantres. 

Iniciando a abordagem pelas duas sés que referimos, a instituição portuense foi 

referida em 11 episódios e a bracarense em 10. Os episódios relativos à primeira 

aconteceram nos julgados vizinhos do burgo portuense, em Bouças, Gondomar, e na 

Maia, embora dois deles tenham sido identificamos mais longinquamente, em Aguiar e 

em Porto Carreiro. Registaram-se usurpações de direitos, de bens reguengos, e ainda a 

existência de propriedades defesas por honras, coutos e quintãs261. Quanto à instituição 

bracarense, os seus episódios revelam, como já tivemos oportunidade de citar, algum 

uso de agressividade, uma atitude ostensiva. Não obstante, identificamos 5 usurpações 

de direitos, 3 episódios de violência, uma usurpação de padroado e uma menção a bens 

privilegiados262, que se distribuem, maioritariamente, sobre julgados situados bem no 

centro da sua diocese, Monte Longo, Travassós, Celorico de Basto e Vila Boa de 

Guilhofrei263 

 
261 Concretamente, identificamos duas usurpações, uma em Bouças (p. 462) e outra na Maia (p. 513), uma 

perda de direitos, por culpa de despovoamentos, também em Bouças (p. 463), e usurpações, duas em 

Gondomar (p. 515) e uma em Aguiar (p. 572). Relativamente a bens não tributários, dois estão 

localizados na Maia (pp. 475 e 512) e outros dois em Gondomar (pp. 518 e 521), restando referencia a 

um, situado em Porto Carreiro (p. 596).  
262 Quanto às usurpações, ver P.M.H. Inq. 1258, pp. 491, 618, 637, 666 e 676. Embora já referidas, para 

as violências, ver: P.M.H. Inq. 1258, pp. 666 e 676. A perda de direitos régios ocorreu em Travassós (p. 

619) e o bem privilegiado situa-se em Celorico de Basto (p. 637). 
263 O único caso que ocorreu fora da sua diocese, surgiu no julgado da Maia, na fg. de Guilhabreu (c. Vila 
do Conde), P.M.H. Inq. 1258, p. 491. 
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Num patamar mais a baixo, identificamos, na qualidade de sujeitos activos, 99 

igrejas paroquiais, mencionadas em 136 episódios. Embora bem distribuídas ao longo 

de todo o território alvo do nosso estudo, as paróquias identificadas aparecem, em maior 

quantidade, em julgados específicos. Referimo-nos a Celorico de Basto (26), Guimarães 

(18), Penafiel (16) e Monte Longo (12). Quanto à tipologia dos episódios, as 

instituições cometeram essencialmente usurpações de direitos (56264), e estavam 

ausentes de direitos régios (59265). Ocasionalmente, levaram o rei a perder direitos (15), 

usurparam bens reguengos (5) ou estiveram envolvidas num conflito. 

Se este é o quadro geral, analisemos detalhadamente os casos das três igrejas que 

mencionamos, visto tratar-se das principais reincidentes. Além disso, servem-nos para 

abordar 3 casos de igrejas situadas em julgados diferentes. Comecemos pelo caso da 

igreja de Lordelo, localizada em Bouças. Paróquia que se situava na actual fg. de 

Lordelo do Ouro, usurpou dois bens reguengos e esteve associada em dois casos de 

usurpações de direitos régios266. Os casos que abordam esta paróquia revestem-se de 

contornos únicos. Especialmente porque, fruto das diversas usurpações, os inquiridores 

convocaram e fizeram jurar, em pessoa, o pároco da igreja. Interrogaram-no acerca das 

suas posses, mas aquele desmentiu os anteriores jurados ao não referir a posse dos bens, 

alegadamente, usurpados. Insistindo, os inquiridores tornam a chamar homens bons que 

ali provaram que ele era detentor daqueles bens (“Tunc fecimus venire homines coram 

ipso prelato, et dixerunt ei coram nobis quod tenebat predictas hereditates, et per bonos 

homines ipsius ville probaverunt ei quod tenebat eas). Provavelmente para não humilhar 

 
264 Verificadas sobretudo nas terras do Basto. Ver P.M.H. Inq. 1258, pp. 460, 490, 491, 499, 513, 515, 
543, 544, 546, 553, 575, 587, 598, 604, 609, 611, 617, 618, 630, 631, 632, 633-634, 641, 645, 655, 657, 

658, 661, 664, 665, 666, 669, 678, 681, 686, 690, 695, 698, 734, e 736. 
265 Em relação às ausências, destacam-se os bens defendidos por honras, situação identificada em 19 

ocorrências (P.M.H. Inq. 1258, pp. 475, 524, 545, 549, 557, 568, 580, 592, 613, 618, 623-624, 638, 641, 

661 e 682); seguida dos 9 episódios de bens defendidos por quintãs (P.M.H. Inq. 1258, pp. 551, 554, 577-

578, 583, 612, 615 e 637), e ainda pelos bens abrangidos por coutos, mencionada em 6 ocasiões (P.M.H. 

Inq. 1258, pp. 560, 586, 611, 622 e 703). Subsistem ainda episódios onde os bens de certas igrejas 

estariam isentos por razão de serem defendidos por um dominium (P.M.H. Inq. 1258, pp. 479, 497, 500-

501, 543, 544, 564, 580-581, 584, 587, 588, 589 e 618). Dois episódios de bens que se encontravam 

dentro do passal da igreja, logo, eram bens imunes (P.M.H. Inq. 1258, pp. 646 e 652) e um bem defendido 

porque alegadamente estava abrangido pelo privilégio de ordem (P.M.H. Inq. 1258, p. 687). 
266 Relativamente aos dois primeiros episódios, ver P.M.H. Inq. 1258, p. 460, e quanto às usurpações, ver 
P.M.H. Inq. 1258, p. 460. 
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o pároco sob o olhar público267, os enviados régios mandaram ausentar as testemunhas 

e, já secretamente, pediram ao pároco que se desapropriasse dos bens reguengos (tunc 

nos diximus ei in secreto quod dimitteret ipsas heredittes, et noluit eas dimittere”268). 

Por seu turno, a igreja de Santa Maria de Antime, situada no julgado de Monte 

Longo, esteve associada a casos que levaram o rei a perder direitos régios, a um 

conflito, e a um bem imune. Os dois primeiros episódios decorreram de um amádigo 

identificado nas propriedades desta igreja269. Restando dois episódios, um respeitante à 

perda e outro a um conflito, ambos ocorridos nos “montes” da fg. de Antime (c. Fafe). 

Em ambos, a igreja conluiu ora com o prior do mosteiro da Costa ora com D. Maior de 

Bouças, impedindo os homens do rei de usufruírem de direitos associados aos 

reguengos, sobre os referidos montes e que, aliás, sempre lhes havia pertencido270. 

Quanto ao bem não tributário, este situava-se na fg. S. Gens (c. Fafe) e era tida, pelas 

testemunhas, como uma propriedade que sempre fora honrada271. 

O terceiro caso remete-nos para o julgado de Celorico de Basto e aborda a igreja de 

Fervença que está, por sua vez, grandemente ligada a diversas usurpações de direitos 

régios272. O mordomo não entrava numa grande parte dos seus bens, embora não fossem 

associados a propriedades não tributárias. É particularmente elucidativo que o mordomo 

não entrasse, inclusivamente, nas propriedades reguengas, como aconteceu no episódio 

identificado no lugar de Vessada, situado na fg. Fervença (c. Celorico de Basto). 

Embora detentor de uma terça parte da vinha, e a igreja das restantes duas partes, o 

oficial régio não entrava ali273. 

Conforme tivemos oportunidade de analisar, as igrejas foram essencialmente 

associadas a duas das nossas categorias. Concretamente, encontramo-las ora a usurpar 

 
267 Afirmamos isto considerando que esta é uma acção absolutamente única e que não se tornou a repetir. 

Ao inédito, acrescentem-se o aspecto de terem, explicitamente, feito referência ao sigilo (“in secreto”), e 

ao facto de terem questionado a legitimidade daquele pároco relativamente ao cargo que desempenhava, 

questionando-lhe e pedindo que mostrasse a sua carta de confirmação. Este último, todavia, já não foi 

uma característica desencadeada, pois comummente os enviados régios perguntaram aos párocos pelas 

cartas de confirmação. 
268 P.M.H. Inq. 1258, p. 460. 
269 P.M.H. Inq. 1258, p.615. 
270 P.M.H. Inq. 1258, pp. 616 e 617. 
271 P.M.H. Inq. 1258, p. 618. 
272 P.M.H. Inq. 1258, pp. 631, 632, 633-634, 634, 645. Também há um caso onde os bens da igreja estão 

escusados por razão de uma quintã (p. 637). 
273 P.M.H. Inq. 1258, p. 633-634. 
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ora a ser defendidas por outras propriedades não tributárias vizinhas. Estes casos 

contam-nos uma história, que nos permite aproximar das vivências sociais do período 

medievo. Por um lado, provavelmente usurpariam, porque muito dificilmente 

receberiam doações, ricos legados de que eram alvo outras instituições clericais, as sés e 

os mosteiros. A competição, a predominância do minifúndio, típico do entre Douro e 

Minho, levaram a uma constante pressão, sentida por mosteiros médios e mesmo pelas 

sés, nomeadamente a portuense, as centenas de igrejas paroquiais viam reduzidas as 

hipóteses de alargar as bases patrimoniais, logo de obter mais réditos, possibilitar a 

acumulação de riqueza traduzida na posse de terras. Pelo outro, seriam protegidos pelos 

cavaleiros locais, pelas famílias nobres, ou outros patronos, visando tirar parte dos 

privilégios das propriedades vizinhas daqueles. A protecção, como já tivemos 

oportunidade de desenvolver, era um elo de ligação muito comum entre nobres e 

clérigos, e que pode ser por aqui verificado e comprovado. 

Por fim abordemos algumas colegiadas, leprosarias, e alguns clérigos que figuram 

enquanto sujeitos activos, mas a título pessoal. Estes últimos foram identificados a 

partir do cargo que serviam. Por exemplo, temos episódios onde surgem cónegos, 

chantres, ou outras pessoas do mundo eclesiástico. Relativamente às primeiras, já aqui 

mencionadas, surgiram 5 episódios que mencionam a colegiada de Santa Maria de 

Guimarães274, 3 que envolvem a leprosaria de Alfena275, e um ligado à leprosaria de 

Guimarães276. Quanto aos agentes, destacamos 6 cónegos, 3 párocos277 e o capelão de 

D. Afonso I, já atrás mencionado. As instituições referidas, aparecem em casos onde os 

inquiridores possuíam dúvidas em relação a determinados privilégios que as 

testemunhas lhes apontavam. Quanto aos agentes, eles surgiram sobretudo como 

usurpadores de direitos régios e quase sempre encetam os seus casos em parceria com 

outro agente social. 

 
274 P.M.H. Inq. 1258, pp. 658, 686, 700, 708 e 711. 
275 P.M.H. Inq. 1258, pp. 507, 512 e 526. 
276 P.M.H. Inq. 1258, p. 619. 
277 Quanto aos cónegos, referimo-nos a Pedro Mendes, cónego do Porto, Gomes Alvites, cónego 

bracarense, e aos cónegos vimaranenses, Afonso Anes, Pedro Soares e João Domingues, ver, 

respectivamente, P.M.H. Inq. 1258, pp. 497, para o primeiro, 657, quanto ao segundo, e para os 

vimaranenses, 686, 690, 692, 708, 712, 713 e 724. Por fim, relativamente aos párocos, D. Hermigio e 
Mendo Mendes, ver P.M.H. Inq. 1258, pp. 676 e 680 



 

103 

2.1.5. O clero monástico-militar 

Descritos os casos que envolvem os mosteiros, passemos no momento seguinte a 

abordar as ordens militares278. No território em estudo, estão presentes a ordem de S. 

João do Hospital, do Templo e a de Avis, às quais foram apontados um conjunto de 87 

casos. Vamos seguidamente ver de que forma eles se distribuem e o que representam. 

Começando pela primeira destas três ordens monástico-militares, a maioria dos casos 

apontados aos hospitalários representam a presença de bens imunes (45), seguidas das 

usurpações (15), acções que levaram à perda de direitos régios (5) e à usurpação de bens 

reguengos (2). Relativamente ao primeiro grupo, há aqui uma diferença à qual já 

aludimos. Ao contrário da maioria dos casos que temos vindo a abordar, onde os bens 

privilegiados ou as isenções apontam, quase exclusivamente, para a existência de coutos 

e de honras, no caso desta ordem estamos diante de um privilégio único, o da “ordem”, 

embora não seja inteiramente exclusivo279.  

Nos 45 casos em que os jurados referiram propriedades isentas, 36 daquelas 

estariam nesse estado através deste privilégio. Façamos alguns breves comentários 

quanto à localização dos bens privilegiados desta forma. A maioria deles situa-se na 

Maia (15), seguindo-se Guimarães (9) e Bouças (4). Na generalidade estamos diante de 

casais e as questões dos inquiridores repetiram-se, muitas vezes sempre nos mesmos 

moldes. Depois de identificarem um bem desta ordem, pretenderiam saber a forma de 

obtenção daquele (“unde Ordo habuit ipsa casalia”280) e a razão da isenção. Mas as 

respostas dos julgados enfatizavam quase sempre o mesmo, indicando, na maioria das 

 
278 OLIVEIRA, Luís Filipe — A guerra e os freires nas inquirições régias do século XIII. 
279 PINTO, Paula — “A Ordem do hospital em Portugal no primeiro século da nacionalidade” In Filermo. 
Vols. 5-6 (1997). Pp. 123-136; PINTO, Paula; BARROCA, Mário — “A doação de Belver à Ordem do 

Hospital por D. Sancho I. Leitura e contextualização do documento de 1194” In As ordens militares e as 

ordens de cavalaria entre o ocidente e o oriente. Separata. (Ordens militares, nº2) (2009), pp. 679-714; 

PINTO, Paula —"Algumas achegas para o estudo dos privilégios da ordem do hospital na idade média” 

In As Ordens Militares em Portugal e no sul da Europa. Palmela: Edições Colibri, 1997. Nesta última 

obra, destaque-se o seguinte: p. 312, “O diploma régio de 30 de Março de 1140 contemplava uma série de 

regalias que iam desde a defesa da integridade física e moral dos freires, bem como dos seus homens, até 

à protecção dos seus bens. A nível económico a via encontrada pelo monarca foi a da isenção. Estavam 

dispensados do pagamento de coima, tributo, portagem e penhora. Desta forma, ficou definida uma 

estrutura jurídica básica da Ordem do Hospital, ao nível da concessão de privilégios. Este “diploma mãe” 

viria a ser confirmado por D. Sancho I e posteriormente por seu filho, reforçando os privilégios 

jurisdicionais, ao abrir a via da excomunhão a quem injuriasse um freire.” 
280 Este é um exemplo entre muitos. P.M.H. Inq. 1258, p. 473. 
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vezes, a existência do privilégio da ordem. Naturalmente, estas isenções seriam 

consideradas perfeitamente legais. No entanto, também é importante analisar todo o 

conjunto de casos e, sobretudo, retirar das excepções algumas conclusões. 

Em relação a este último aspecto, comecemos pelas respostas de alguns jurados 

quando questionados sobre a forma como esta ordem obteve os bens que estavam 

isentos pela razão do “seu” privilégio. No geral, fosse para um bem privilegiado dessa 

forma ou de outra, estes eram momentos raros, tratando-se muitas vezes de doações 

remotas. Foi então possível traçar uma origem social em 5 dos 36 casos que 

mencionamos: um na Maia, um em Refóios, dois em Aguiar e outro em Vila Boa de 

Guilhofrei281.  

Torna-se curioso constatar que estes foram, maioritariamente, bens doados por 

particulares e que, em conformidade com as honras e coutos, tanto a manutenção como 

atribuição deste privilégio pareciam depender da instituição detentora. Em relação à 

atribuição, partindo do texto das inquirições, quando estas propriedades passavam para 

a posse dos hospitalários ficariam, aparentemente, isentas. Isto contrasta 

significativamente com aquilo que se passava com as honras e os coutos, onde a relação 

para com o poder central era muito mais íntima ou até dependente. E isso tanto no 

momento da concessão como quanto aos sucessivos alargamentos deste tipo de 

propriedades imunes282. 

 
281 P.M.H. Inq. 1258, p. 472, neste caso, ocorrido na fg. da Maia (c. Maia), não é traçada uma origem, por 

assim dizer, mas no entanto, excepcionalmente, o jurado indica que “sempre vira” pertencer à Ordem: 

“Interrogatus unde habuit ea vel ex quo tempore, dixit quod nescit, quia semper ea vidit ipsi Ordini 

Hospitalis.”; p. 537, na fg. de Rebordões (c. Santo Tirso): “Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 

herdatoribus Militibus de illa comparaverunt et de illa habuerunt de testamento.”; p. 563, na fg. de Covas 

(c. Lousada): “Interrogatus unde habuit ea, dixit quod comparavit ea de Domno Valasco Menendi. 
Interrogatus in quo tempore comparavit ea, dixit quod in tempore regis Sancii fratris istius Regis”, e na 

mesma freguesia: “Interrogatus unde habuit ea, dixit quod comparavit inde tria de Petro Nuniz in tempore 

Domini Regis Alfonsi patris istius Regis, et xj.eim casalia habuit de testamento Domne Tarasie 

Gonsalvi.”; p. 676, na fg. de Guilhofrei (c. Vieira do Minho): “(…) et duo sunt inde Ordinis Hospitalis et 

habuit ea de testamento (…)”. 
282 Acerca deste assunto, ver SILVA, Ricardo — As ordens militares do Hospital e do Templo no Entre-

Cávado-e-Minho nas inquirições de duzentos. Porto: [Edição de autor], 2016. Dissertação de mestrado 

em Estudos Medievais. Nesta recente dissertação possuímos dados importantíssimos para melhor 

compreender estes casos. Abordando os bens das duas referidas ordens ao longo da centúria de duzentos 

situados no espaço do entre Cávado e Minho, empreendeu uma leitura comparativa, entre as três 

inquirições gerais deste século, e interpretativa em torno do património destas, abordando amplamente as 

questões dos seus privilégios e dos “escusamentos” e “defesas” a herdadores e outros colonos. Entre 
outras, ver pp. 47-50 , 53 e 58.  Cf. Tabela 3. Interessante de notar, ainda, p. 50, nota 169, onde o autor 
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Tudo isto nos leva a comentar a manutenção do privilégio de ordem. Em momento 

algum os inquiridores ou jurados colocaram em causa a validade destes privilégios, 

mesmo quando a propriedade abordada não pertencia a uma ordem-militar ou mosteiro 

privilegiados. Destacaríamos 5 casos onde, a nosso ver, as legalidades destes privilégios 

de ordem poderiam ser postas em causa283. Por exemplo, na fg. de Água Longa (c. 

Santo Tirso) diferentes herdadores diziam estarem isentos porque o mosteiro detinha um 

privilégio. Noutro lugar, na fg. de Covas (c. Lousada) pertencia ao mosteiro de Santo 

Tirso um casal que costumava dar renda ao rei, isentando-se posteriormente segundo o 

privilégio da ordem do Hospital. Em terceiro lugar, temos também um episódio que 

envolve a igreja de S. Miguel de Cerzedo que dividia a propriedade de um casal com o 

mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e, porque este segundo detinha também este 

privilégio, todo o casal se encontrava isento. 

No seguimento destes pensamentos, devemos abordar outro aspecto relativo à 

Ordem do Hospital e aos seus casos. É certo que o seu privilégio isentou uma boa parte 

das suas propriedades, mas existem alguns episódios em que as testemunhas 

desconheciam as razões das isenções (11). Por outro lado, uma pequena parte dos seus 

bens estavam isentes por se situarem numa honra, couto ou quintã (8) e, por uma 

ocasião, foi dito que não faziam foro, defendendo que seriam uma ordem (“propter 

dominium quod habent”)284. Considerando a variedade de razões que podiam isentar os 

bens destas instituições, torna difícil a compreensão da lógica por detrás de cada uma 

delas. Sem o poder comprovar, temos ainda de destacar o elemento da subjectividade 

 
citando as memórias paroquiais enuncia uma realidade que se espraia ao longo dos séculos. Também ali, 

a ordem do hospital estaria isenta por privilégio. De resto, saliente-se alguns pensamentos do referido 

autor, situados no seu capitulo III, com destaque para uma possível preferência da parte dos herdadores e 
outros colonos em estarem “sobre a alçada”, expressão nossa, das ordens, pois estabeleciam relações 

menos onerosas e mais favoráveis com aquelas, máxime pp. 70-72. Nos Anexos, o autor disponibiliza 

uma série de comparações entre as abordagens aos bens destas duas ordens em diversos lugares. Quanto a 

nós, importa salientar o que decidiria D. Dinis nas suas sentenças. Este rei em muitos casos opta por 

devassar as defesas ou escusamentos destes proprietários, ver p. 105, 106, 107, 108, 109 e ss.; no entanto, 

concordamos com o autor, quando este afirma que partindo somente dos dados oferecidos pelos jurados 

de 1220 e 1258 se torna praticamente impossível determinar ou apurar “ilegalidades”. 
283 Os casos que vamos explanar, encontram-se em: P.M.H. Inq. 1258, p. 526, 563 e 587. Em texto, 

iremos apresentar os casos de forma correspondente. No primeiro caso, ocorrido em Água Longa, os 

herdadores referidos são: D. Mateus, os filhos e netos da herdadora D. Maria e Mendo Lauzani. Já no 

segundo, reportado na fg. de Covas, diz-se que: "et casale Sancti Tissi solebat dare j.morabitinum de 

renda, et non dat modo propter privilegium Hospitalis".  
284 P.M.H. Inq. 1258, p. 580-581. 
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nos discursos dos diferentes jurados, pois a aplicação de determinados termos em 

detrimentos de outros podia advir do seu próprio conhecimento e modo de ver a sua 

realidade. Caso existisse uma acumulação, ou conflito, entre os privilégios atinentes às 

propriedades não tributárias e o privilégio de ordem, teríamos de considerar uma 

hipótese. Nestes casos, os jurados provavelmente prefeririam justificar a isenção 

mencionando a existência de coutos, honras ou quintãs. Isto porque estas propriedades 

possuem elementos mais físicos e visíveis na paisagem, sobretudo através de padrões ou 

marcos, e, portanto, mais verossímeis.  

Consideremos que estes pensamentos permitem ou validam a existência de 

diferentes justificações, potencialmente conflituosas ou exageradamente cumulativas. 

Não conseguimos, todavia, explicar os constantes nescit. Temos, naturalmente, de 

considerar que o desconhecimento podia ser legítimo285. No entanto, o facto de a 

maioria dos jurados conhecerem a existência deste privilégio coloca-nos numa posição 

de suspeita. Se a maior parte dos jurados os indicou, porque é que outros não o fizeram? 

É certo que daquelas propriedades, a ordem não fazia foros ao rei, não entrava o 

mordomo, e eles não sabiam a razão. Possivelmente, nunca havia sido questionada a 

razão da isenção, logo ela sempre fora injustificada. Para terminar, não subsistem 

indícios, no texto, que os inquiridores considerassem, nestes casos, que a ordem 

estivesse a prevaricar, a usurpar. 

2.1.6. A nobreza 

Dentro dos grupos sociais que conseguimos reconhecer, seguem-se os nobres. Um 

grupo que, quantitativamente falando, surge atrás do clero. Esse aspecto poderá causar 

admiração, sobretudo, surpreender os leitores mais habituados a ter estes homens como 

os principais usurpadores, violentos, aqueles que vilipendiavam e não olhavam a meios 

para obter o que desejavam, que combatiam e impediam o avanço da centralização 

régia. Se em parte, aquilo que enunciamos são noções exageradas, temos de ter em 

atenção a realidade que ainda assim comportam ou que podem estar por detrás delas. 

 
285 KRUS, Luís — Escrita e Poder…, p. 47. 
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Como poderemos ver de seguida, são hipérboles que podem ser sustentadas, porém, não 

se caia no erro da generalização. 

Começando esta introdução, identificamos 49 famílias nobres286. A maioria delas 

surgia timidamente mencionada e outras, cerca de uma dúzia, apareceram 

frequentemente nos discursos dos jurados. Já lá vamos. Devemos destacar, igualmente, 

um facto que nunca é demais recordar, a nobreza e o território. O espaço da segunda 

alçada aborda a “casa” de muitas linhagens absolutamente incontornáveis, como os 

Sousas, os Maias, os Lumiares, descendentes directos dos Riba Douro, e ainda, aqueles 

que conhecerão no séc. XIII um período de ascensão brutal, como os Riba de Vizela 

entre outros, como os Ataíde ou os Soverosa. 

 
286 Em texto, particularizaremos algumas delas. Aquelas que não iremos abordar de forma directa, ficam 

aqui referenciadas: Alcoforado, Alvarenga, Alvelo, Alvim, Alvite, Arões, Barbosa, Baguim, Brandão, 

Briteiros, Chorente, Coelho, Ervilhão, Fafes, Fajozes, Ferreira, Freire, Froião, Guedaz, Gulfar, Lanhoso, 

Lima, Matos, Melo, Moles, Moreira, Mouriz, Penela, Porcalho, Porro, Redondo, Retorta, Tougues, 
Valadares, Vides, Vilela e Ribeiro. 
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Mapa 8 

No topo, estão os Riba de Vizela, seguidos de perto pelos Soverosa. Em terceiro, já 

algo distante destas, estão os de Ataíde. Passemos, seguidamente, a analisar os casos 

que envolvem estas 3 famílias. 

Riba de Vizela foram mencionados em 25 episódios através dos representantes D. 

Teresa Martins, D. Gil Martins, D. Soeiro Raimundes e D. Martim Gil. De um modo 

geral, os inquiridores pretenderam abordar as propriedades não tributárias desta família, 

mas numa pequena parte, apuraram usurpações cometidas por estes e acções que 

levaram à perda de direitos régios. Individualmente destacam-se D. Teresa Martins e D. 

Gil Martins. Esta dona associava-se a casos de perdas e de usurpações de direitos 
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régios287, em grande parte, baseados no seu poderoso estatuto, pessoal e familiar. 

Seriam ainda abordados honras e domínios que pertenciam a esta dona288.  

Quanto ao segundo, o seu estatuto de relevo também foi salvaguardado em vários 

momentos. O privilégio que dispunha, fruto do seu sangue, pode ser evidenciado através 

de um depoimento recolhido na fg. de Aião (c. Felgueiras), sendo referido que este 

nobre tinha dois casais, no lugar de Brouhaes, e nunca haviam feito foros ao rei289. Em 

3 casos, identificamos casos de perdas régias290. O mais significativo ocorreu no julgado 

de Guimarães, na fg. de Golães (c. Fafe), onde se registou uma doação régia que 

consagrou este nobre. Em conformidade com a dona que vimos anteriormente, os 

inquiridores também abordaram o património privilegiado deste senhor, honras e 

domínios291. Por fim, importa mencionar que este senhor esteve envolvido num conflito 

acerca dos direitos de padroado da igreja da Polvoreira (c. Guimarães)292. 

Em segundo lugar, estão os Soverosa, mencionados em 18 episódios e representados 

por D. Gil Vasques, senhor da Terra, e por D. Elvira Vasques. Em 9 casos, mencionam-

se, indiscriminadamente, filhos do primeiro, e em uma ocorrência, “filhos e netos” da 

segunda. Começando pelo senhor das terras do Basto e de Sousa293, ele foi muitas vezes 

 
287 Num dos casos, a sua rivalidade senhorial sobre determinadas propriedades, junto do rei, causou que 

os foros e serviços se tornassem de tal modo onerosos, que os seus colonos deserdariam as propriedades: 

“Interrogatus de Pampelido, dixit quod bene fuerunt xj.eim casalia, et de uno faciebant medium forum: et 

dixit quod de istis casalibus xj.eim est unum Domne Taraisie Martini et Domni Egidii Martini, et de istis 

aliis que remanent levabit Dominus Rex v.e partes porcionis, et Domna Tarasia Martini levabat vj.tam, et 

modo sunt depopulata omnia ipsa casalia Domini Regis” (P.M.H. Inq. 1258, p. 477). Quanto ao outro 

episódio, aconteceu no julgado da Maia, no lugar de Valongo de Cima, fg de Valongo (c. Valongo), e 

resumidamente, esta dona impede a entrada do mordomo na vila, onde o rei detém alguns direitos de um 

reguengo que jaz ali: “Et omnes qui morantur in Valli longo supernu laborant totum hoc Regalengum 

supradictum, et dant inde annuatim Domino Regi terciam partem omniu fructuum, preter illud quod est 
scriptum de quarta et de quinta. Interrogatus cujusmodi forum faciunt de ist Regalengo Domino Regi, 

dixit quod dant inde annuatim Domino Regi xiiij.eim franganos et cxx.ova. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter Dompnam Tarasiam Martini, que 

deffendit eos” (P.M.H. Inq. 1258, p. 515). 
288 P.M.H. Inq. 1258, p. 476, 478, 496, 547, 571. 
289 P.M.H. Inq. 1258, p. 611, “Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa de Brouhaes, dixit quod vj. 

(…); et duo sunt Domni Egidii Martini et nunquam fecerunt ullum fórum”. Estes são os únicos casais que 

não faziam foros ao rei. 
290 P.M.H. Inq. 1258, pp. 477, 604 e, aquele que enunciamos em texto, 729. 
291 P.M.H. Inq. 1258, pp. 476, 478, 588 e 591. 
292 P.M.H. Inq. 1258, p. 689. 
293 Este nobre surge referenciado como «Dives homo» no julgado de Celorico de Basto (“et Domnus 
Egidius Valasci, qui erat tunc temporis Dives homo”) (P.M.H. Inq. 1258, p. 643). 
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associado a episódios de ausência de direitos294, assim como a usurpações e perdas de 

direitos régios295, e por fim, a 2 actos de violência296. 

Relativamente àquela dona, os seus casos foram muito semelhantes aos do nobre 

que acabamos de referenciar, tendo sido evidenciados casos de usurpações e de 

domínios297. Mais vezes referenciados, os “filhos” do primeiro nobre surgem nos 

julgados de Aguiar, Celorico e Cabeceiras de Basto, e Guimarães. Na maioria dos 

episódios, os jurados evidenciam o seu carácter nobre e privilegiado, ausentando-se dos 

foros régios e da peita da voz e coima298. Noutros casos, ora usurparam ora foram 

interrogados bens não tributários299. Por fim, quanto aos filhos e netos da segunda, 

apareciam mencionados num episódio solitário, aquando de um couto situado em 

Amarante300. 

Passando aos Ataíde, mencionados em 15 episódios, fazem-se representar por João 

Martins, Martim Gil Coreixas existindo ainda uma menção a “milites”, indiscriminados, 

desta família. Referenciados nos julgados da Maia, Penafiel, Porto Carreiro e Santa 

Cruz, foram maioritariamente associados à posse de bens não tributários e às 

usurpações, mormente desenvolvidas por João Martins de Ataíde301. Bem perto destes, 

encontram-se os nobres da linhagem da Maia, referenciados em 14 episódios, 

essencialmente distribuídos entre o julgado homónimo, Refóios e Penafiel. 

 
294 Por um lado, por razão do seu estatuto, e pelo outro, porque detinha várias propriedades privilegiadas, 

nomeadamente domínios, honras e coutos. Ver P.M.H. Inq. 1258, pp. 543, 546, 558, 559, 627, 651, 730. 
295 Geralmente, estes casos decorrem de compras que este nobre fez, relativamente a propriedades onde o 

rei detinha direitos e que passaram a ser pertencer aquele nobre. E ainda, são episódios onde ele defende 

determinadas propriedades e impede a peita régia. Ver, P.M.H. Inq. 1258, p. 524, 558, 609, 654 e 664. 
296 P.M.H. Inq. 1258, pp. 643, 654. No primeiro destes, o nobre ameaça homens nos lugares de Macieira e 

Corveiras, da fg. de Borba da Montanha (c. Celorico de Basto), que iam povoar um grande reguengo: “t 

dixerunt quod viderunt homines qui voluerant populare ipsum locum, et Domnus Egidius Valasci, qui erat 

tunc temporis Dives homo, minatus fuit eos tali modo quod non populaverunt ipsum locum, et dixit eis 
quod si verient ibi populare quod cinderet eis manus: et viderunt homines ducere panem de ipso loco qui 

vocatur Coovreiras ad servizariam Domini Regis”; quanto ao segundo, refere-se o uso da força, mais 

concretamente, forçou um herdador a vender-lhe uma propriedade: “ixit quod comparavit ulliud Domnus 

Egidius Valasci de herdatoribus in tempore fratris istius Regis, et ipsi herdatores vendiderunt illud per 

forciam et per presionem (…)”. 
297 P.M.H. Inq. 1258, pp. 543, 546, 609. 
298 P.M.H. Inq. 1258, pp. 559 e 651. 
299 P.M.H. Inq. 1258, pp. 558, 654 e 664, e sobre a honras, 558 e 630. 
300 P.M.H. Inq. 1258, p. 627. 
301 P.M.H. Inq. 1258, p. 491, 494 e 609, para as usurpações, e está associado a coutos, quintãs e domínios. 

Ver, respectivamente, pp. 492 e 585; 583 e 604; 593. Quanto ao irmão Martim Gil Coreixas, ver: P.M.H. 

Inq. 1258, pp. 578, 593, 597, 610. A menção aos “milites” acontece na fg. de Oliveira (c. Amarante), p. 
603. 
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Representados por D. João Peres, Fernando Martins, D. Pedro Pais e por D. Elvira 

Martins, os seus episódios retractam claramente a intenção régia em se apurar os bens 

imunes desta família302, tendo-se ainda detectado algumas usurpações e abusos303. 

Seguem-se, em quinto lugar, os de Sousa, destacando-se figuras como D. Mendo, D. 

Teresa Gonçalves, D. Gonçalo Garcia e D. Gonçalo Mendes, referenciados em 13 

episódios. Alguns deles eram mencionados a partir dos filhos, uma vez que por 1258 já 

teriam falecido304. E em sexto, D. Sancha Peres e D. Urraca Fernandes representam os 

Lumiares. Estas nobres são referenciadas em 11 episódios, distribuídos pelos julgados 

de Refóios, Felgueiras, Aguiar, Penafiel e Porto Carreiro, e caracterizados geralmente 

pela presença de bens privilegiados e um caso de perda de direitos régios305. 

Para finalizar a abordagem particularizada família a família, atentemos na casa dos 

Babilão, Porto Carreiro e Lodares. A última destas linhagens foi representada, 

exclusivamente, por Martim Leitão, cavaleiro unicamente referenciado no julgado da 

Lousada e que estava associado às usurpações e à manutenção, por via da agressividade 

ou uso da força, dos seus bens privilegiados306. Quanto aos Babilão e aos Porto 

Carreiro, os primeiros aparecem na figura de D. Rodrigo, D. Gil, e D. João de Babilão, 

que estavam maioritariamente ligados às terras da Maia. Os segundos tiveram por 

protagonistas D. Fernando Raimundes, D. Gonçalo Egas, D. Lourenço Egas e D.  

Lourenço Anes de Porto Carreiro, e estavam, por seu turno, ligados aos julgados de 

Felgueiras, Penafiel e Porto Carreiro. Ambas as famílias surgem referenciadas quase 

exclusivamente em questões que envolviam os bens privilegiados na sua posse307. 

Cumpre-nos ainda voltar a insistir num aspecto, ao qual aludimos na introdução ao 

grupo da nobreza e que referimos ao longo do texto, como o uso da força, meio pelo 

qual este grupo se fazia valer e demonstrava a sua superioridade. Como a bibliografia 

 
302 P.M.H. Inq. 1258, p. 477, 479, 482, 483, 577-578, 580, 583, 586. 
303 Usurpações de bens régios, como aquela acontecida em Azurara (c. Vila do Conde) (P.M.H. Inq. 1258, 

p. 484), e de direitos régios (P.M.H. Inq. 1258, pp. 480, 495 e 503. Quanto ao abuso, que envolve D. João 

Peres da Maia, senhor da terra, ver P.M.H. Inq. 1258, p. 525. 
304 Sobre os casos desta família, ver P.M.H. Inq. 1258, pp. 563 e 592, para D. Teresa Gonçalves; pp.523, 

598. 605 e 609, relativamente a menções ao conde D. Mendo, sobretudo na figura dos seus netos; pp. 615, 

618, 657, quanto a D. Gonçalo Garcia, e seus filhos. Surgem ainda menções a D. Gonçalo Mendes de 

Sousa, pp. 637 e 657. 
305 P.M.H. Inq. 1258, pp. 535, 536, 557, 559, 560, 581, 585, 587 e 598. 
306 P.M.H. Inq. 1258, pp. 544, 546 e 547. 
307 P.M.H. Inq. 1258, pp. 479, 491, 492, 499-500, 557, 585, 586, 595 e 596. 
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tem demonstrado, a maior parte dos actos violentos cometidos por estes homens recaía 

sobre os oficiais régios, principalmente sobre os mordomos, assim como nos herdadores 

ou proprietários mais desprotegidos. Quanto a este aspecto, partimos para a 

identificação de casos prevendo um maior número de episódios violentos que 

envolvessem a nobreza308. Seja como for, algumas famílias que não referimos, surgem 

mencionadas em relatos de violência, como por exemplo, os Alvim, os Freire, os 

Gulfar, os Redondo e os Alvite309. 

Como se pode ver, os episódios da nobreza constituem dois eixos principais, por um 

lado estando frequentemente ligados aos seus bens privilegiados, que foram um alvo 

primordial no inquérito levado a cabo. E pelo outro, estavam associados 

maioritariamente às usurpações, possivelmente, sendo estes os casos que mais os 

caracterizam, na historiografia desenvolvida. Talvez mais gravosas seriam as suas 

passagens pelas tenências, embora quanto a esse tipo de abusos não tenhamos uma real 

perspectiva do seu peso. Uma vez que é difícil saber pormenorizadamente o que lhes 

seria proibido, isto é, os limites entre o legal e ilegal no desempenho das suas 

funções310. Em relação ao número das suas usurpações, embora frequentes e presentes 

no seio de praticamente todas as famílias, não atingem as proporções dos casos levados 

a cabo pelos clérigos. 

2.1.7. Clero e a Nobreza no contexto da segunda alçada da Inquirição Geral 

de 1258 

Dediquemos um momento para encetar algumas considerações, principalmente em 

torno dos casos de ausencias de direitos régios e das usurpações de direitos do monarca 

e dos reguengos. Comparação obrigatória e também interpretação. Essencialmente, 

porque, como veremos, estes dados foram o corolário daquilo que até aqui temos vindo 

a dizer.  

 
308 Fundamentalmente por culpa dos relatos que trazíamos da bibliografia, tanto relativamente à 5ª alçada 

de 1258 e às inquirições de 1288-90 (sobre as quais se debruçaram, como oportunamente referimos, 

Leontina Ventura e João Portugal). 
309 P.M.H. Inq. 1258, p. 508, relativamente a Fernando de Gulfar; p. 518 e 520, quanto a Lourenço Soares 

de Freire e a Pedro Soares de Alvim; p. 672, surge referenciado Gonçalo Anes Redondo; p. 689, 

mencionam-se como violentos os filhos de Mendo Alvites de Guimarães. 
310 VENTURA, Leontina — A nobreza de Corte de Afonso III, pp. 254-266. 
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Se normalmente se tem o nobre por usurpador ou violento, como principal oponente 

à centralização do rei e acérrimo defensor dos seus direitos senhoriais (legais ou 

ilegais), pretendemos nas próximas linhas discutir um pouco dessa ideia. Se atentarmos 

no gráfico seguinte, que é resultante da combinação dos totais das usurpações de 

direitos régios e das usurpações dos bens reguengos, verificamos que a “fatia” principal 

remete ao clero. Mesmo que considerassemos a probabilidade do clero ocupar uma 

posição cimeira porque esteve envolvido, quantativamente, em mais casos do que a 

nobreza, a verdade é que seria uma explicação insuficiente. Ora, nestes episódios, os 

clérigos foram mencionados em 43% dos casos e a nobreza apenas 14%. Mesmo 

considerando que nós não identificamos todos os nobres, a discrepância continua a ser 

muito grande e evidente. Em segundo lugar temos os individuos que não conseguimos 

caracterizar (36%) e que remetem, como vimos, para condições socioprofissionais 

muito diferenciadas entre si. 

Gráfico 1 - Sujeitos activos, por grupo social, nos episódios de usurpação de direitos e de 

propriedades reguengas 

 

A primeira razão que enunciamos não se explica somente pela propriedade. De 

facto, consideremos o que dissemos acerca de uma intenção que o bolonhês teria, e que 

é bem visível depois destes números, em apurar todo o tipo de episódios levados a cabo 

43%

14%

7%

36%
Clero

Nobreza

"Povo"

S/D

Fonte: P.M.H. Inq. 1258
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pelos clérigos. Relativamente a mosteiros, desconhecemos antagonismos, porém é bem 

conhecida a luta que travou com os bispos do reino e, saliente-se, muito embora numa 

cronologia ulterior, que foi no mosteiro de Santo Tirso– sob o patrocinio dos Riba de 

Vizela311– que seria escrito o livro velho, símbolo da resistencia dos senhores. 

Independentemente das razões que levaram esta linhagem a patrocinar o referido 

mosteiro nesta redacção, insista-se: aquele foi o cenóbio, como vimos, mais associado à 

usurpação e outro tipo de investidas pelos homens do rei em 1258. 

Sabemos que não podemos afirmar nenhum tipo de desmistificação, pois os 

resultados de cada inquirição estavam ligados de modo umbilical às pretensões do 

governante empossado e, principalmente, ao questionário desenvolvido e executado. 

Todavia, será igualmente interessante averiguar, no momento seguinte, como se 

distribuem os episódios relativos às propriedades não tributárias. Embora as grandes 

linhas do que verificamos se mantivessem, existe assumidamente um maior equilibrio: 

no topo, continua o clero que chama a si praticamente metado dos episódios (49%), mas 

agora temos uma nobreza que atinge sensivelmente os 30%.  

 
311 Riba de Vizela que se teriam incompatibilizado com o rei a dada altura, pois em 1264 dava-se a 

substituição no cargo curial do mordomo-mor, até aí ocupado por Gil Martins de Riba de Vizela, que logo 
a seguir abandonaria o reino. V. MATTOSO, José — Dois séculos de vicissitudes políticas, pp. 122-123. 
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Gráfico 2 - Distribuição, por grupo social, de episódios de propriedades não-tributárias (Honra, 

quintã, couto e "domínio") 

 

Em abono da verdade, poderá não ser, de um certo ponto de vista, inteiramente 

legítima esta comparação. Isto na medida em que, conforme mencionamos, os mais 

diversos mosteiros e sés viram os seus coutos serem directamente inquiridos e, nesse 

sentido, mesmo que obstam imensas honras, não conseguimos ter nenhuma certeza de 

que estas seriam inquiridas de maneira tão directa. Nem o prólogo enunciado, nem as 

actas comprovam isto. 

2.1.8. O “povo” (herdadores, foreiros, cabaneiros e rústicos) 

Resta-nos avaliar os 127 episódios que envolvem os proprietários do grupo social do 

“povo”. Grandemente composto por herdadores, caracteriza-se pelas frequentes 

irregularidades evidenciadas sobre os foros devidos ao rei312. Quanto a estes, numa 

grande parte dos casos, os inquiridores procuraram, sem sucesso, as motivações para a 

ausência de direitos régios sobre as suas propriedades. Isto, sobretudo nos julgados de 

Celorico de Basto e de Guimarães. No caso deste segundo julgado, alguns destes 

homens exploravam terra reguenga sem concederem a porção dos frutos, direito 

 
312 P.M.H. Inq. 1258, pp. 463, 464, 493-494, 506, 538, 545, 547, 556, 562, 564, 589, 591, 593, 598, 604, 
617, 619-620, 629, 630, 632, 640, 657, 666, 678, 680, 681, 683, 687, 692, 694, 698, 704, 705, 725 e 728. 
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Fonte: P.M.H. Inq. 1258
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primordial e consagrado neste tipo de cenários. Além de explorarem sem concederem 

réditos, ocasionalmente usurparam bens reguengos313. Com a mesma frequência, 

encontramos herdadores envolvidos em casos de homicídio314.  

Ainda com alguma importância, refira-se que estes também poderiam ver os seus 

bens escusados por razão de uma propriedade privilegiada. Logicamente, o bem imune 

não lhes pertenceria. Ainda assim, verificamos um número razoável de episódios com 

estes contornos (49). Possivelmente estabeleciam acordos ou pactos com os 

proprietários daqueles bens, ou então, fruto da vizinhança, fossem forçados a ser 

vassalos daquele senhor. O sentido da maior parte dos casos, leva-nos a supor que 

prevalecessem cenários onde os senhores alargariam de tal modo as suas honras, 

chegando depois a abarcar vilas inteiras e até mesmo freguesias, logo “chamavam” a si 

todos os proprietários locais, onde estes herdadores e demais membros do “povo” se 

inseriam315. 

 
313 P.M.H. Inq. 1258, pp. 593, 629 e 705. 
314 P.M.H. Inq. 1258, pp. 513, 578-579, 592. 
315 Citem-se sobretudo os episódios ocorridos na fg. de Lavra (c. Matosinhos), “Interrogatus cujas est ipsa 

villa, dixit quod medietas ipsius ville est Domni Egidii Martini, et Dompni Fernandi Johannis Gallecie, et 

Dompne Taresie Martini, et filiorum et filiarum Dompni Roderici Gomecii de Briteyros: et alia medietas 

est de Guilareu et Pelagii Gonsalvi de Vilari, qui sunt herdatores. (...) Interrogatus si intrat ibi 
Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod habent. (...) 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem 

illorum Divitum hominum” (p. 478); da fg. de Unhão (c. Felgueiras), “Interrogatus quot casalia habentur 

in ipsa collacione , dixit quod xl. casalia, et xv. sunt filiorum et nepotum Dompni Garsie Menendi; et 

iiij.casalia et j.quintana sunt Dominici Menendi; et x.casalia sunt ipsius Ecclesie et nescit unde habuit ea; 

et tria sunt Dompni Menendi Subgerii; et duo sunt Petri Johannis Leite; et duo sunt Dompne Orrace; et 

aliud est Templi et habuit illud de testamento; et aliud est Monasterii Sancti Tirsi; et aliud est Dompni 

Roderici Froye; et aliud est herdatorum: et ista casalia non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit 

quod propter honorem ipisus quintane filiarum Dompni Garsie Menendi.” (p. 558), da fg. de Carvalhosa 

(c. Paços de Ferreira), “Et dixit quod in Aldozendi habentur ibi xiiij.casalia, et sunt inde xiij. herdatorum, 

et unum est filiorum Martini Nomaes: et unum istorum casalium facit forum Sancto Tisso, et alia omnia 
faciunt forum Domne Tarasie Martini et nepotibus Domni Gonsalvi Sause et illis qui sunt de Palmaria. 

Interrogatus si intrat in ipsa collatione Mairdomus, dixit quod nec Judex nec Maiordomus non intrat ibi, 

nec Domino Regi non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem Domni 

Gonsalvi Sause.” (p. 558); da fg. de Codessos (c. Paços de Ferreira), “Interrogatus quot casalia habentur 

in ipsa villa, dixit quod xiij.eim, et sunt inde iiij.or ipsius Ecclesie. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 

nescit. Et aliud est herdatorum; et duo sunt Ecclesie de Lestosa. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 

nescit. Et duo sunt Sancti Mametis. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod de testamento prioris Domni 

Menendi Vilani. Et aliud est Sancti Tissi. Interrogatus unde habuit illud, dixit quod nescit. Et duo sunt 

Martini Martini cujusdam scutiferis; et aliud est Palumbarii et Domne Chamue et Domne Orrace 

Fernandi. Interrogatus si faciunt aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter quod jacent in Cauto Ferrarie et 

propter dominium quod haben  (p.560), entre outros; geralmente verifica-se que os jurados são sucintos, 
ora oscilando em razões de defesa senhorial ora de bens não tributários. Mesmo quando referem estes 



 

117 

2.2. Os sujeitos passivos 

Chega o momento de vermos quem foram os alvos principais nos casos que 

seleccionámos. No topo, surge sem surpresas o rei (1647), seguido do “povo” 

(herdadores e foreiros) (19) e do clero (7). Apenas por uma vez um nobre foi sujeito 

passivo316. Em 53 casos não conseguimos identificar a origem social. Numa parte 

significativa desconhecemos qualquer dado que permitisse identificá-los (28). Nos 

restantes 25 casos, sabemos que estamos diante de oficiais régios, como juízes, 

mordomos, porteiros e um saião317 (14) ou “governadores da igreja”318 (3) e, homens do 

rei319, entre outros320. 

Como enunciamos na nossa introdução, esta é uma fonte régia e, portanto, o lugar 

destacado do rei deve ser entendido naturalmente, relacionando-se com o seu interesse 

em apurar as situações onde, globalmente, perdia os seus direitos ou onde deveria ter. O 

segundo lugar era ocupado pelos proprietários mais desprotegidos. Indefesos, seriam 

alvos de diversas violências e de usurpações, sobretudo ligadas a padroados que alguns 

herdadores detinham. No mesmo sentido de luta de interesses, o clero, enquanto sujeito 

 
últimos, nem sempre especificam uma razão válida para o facto de as grandes quantidades de bens, nem 

sempre pertencentes ao mesmo grupo social, estarem isentadas do foro régio. 
316 P.M.H. Inq. 1258, p. 592: “(…)dixit quod est herdatorum; et quod venerunt ibi duo Milites et 

buscabant malum ipsis herdatoribus, et ipsi herdatores cum ipsis parentibus et parentes ipsorum 

herdatorum interfecerunt ipsos Milites; et herdatores propter metum homicidii fuerunt se mittere in 

comenda Domne Tarasie Gonsalvi uxoris que fuit Domni Petri Pelagii alfeires, et dixit quod circa totam 

Ecclesiam est totum regalengum, et dederunt ei suum servicium quod tenuisset illos in sua comenda: et ex 

illo tempore venerunt illi qui sunt ex progenie ipsius Domne Tarasie Gonsalvi et forciaverunt ipsos 

herdatores de ipsa Ecclesia et tenent eam modo”. 
317 P.M.H. Inq. 1258, p. 475, 479, 481, 483, 489, 508, 512, 513, 515, 518, 520, 524, 557, 568, 599, 608, 

660, 676, 692, 712 e 722. 
318 P.M.H. Inq. 1258, p. 676, 712, 722. 
319 P.M.H. Inq. 1258, p. 692: “Item, dixit quod de toto termino Portele debent inde facere v.e quintas, et 

debent inde esse tres quintas Domini Regis et alie due quinte sunt cantoris Vimarañ. et Dominici Martini 

Militis, et modo non habet ibi Dominus Rex totum suum jus, et jam super istam demandam interfecerunt 

ibi unum hominem Domini Regis in tempore fratris istius Regis, et semper ipsum casale ex illo tempore 

fuit depopulatum ergo modo quod est populatum”. 
320 P.M.H. Inq. 1258, p.515, onde é referida uma violência sobre um filho de uma mulher: “Interrogatus 

quare dant Martino Gonsalvi vj. solidos de ipsa domo et non dant Domino Regi nisi iiij.or denarios, dixit 

quod ipsa domus fuit cujusdam mulieris, et aposuerunt ipsi mulieri quod interfecerat filium suum, et 

fugivit ipsa mulier et remansit ipsa domus ipsius muliteris, et Martinus Gonsalvi cepit ipsam domum. 

Interrogatus quare cepit eam, dixit quod nescit”; P.M.H. Inq. 1258, p. 481, acerca dos “homens de 

Pindelo”, vítimas, no sentido patrimonial, das destruições das azenhas e moinhos empreendidas por D. 
Maria Pais, a “Ribeirinha”. 
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passivo, foi mencionado em episódios de conflitos e casos onde lhes foram negados os 

seus direitos. 

De certa forma, este inquérito previa que se apurassem todo o tipo de atropelos aos 

direitos e aos bens régios. Por outro lado, era objectivo verificar as propriedades 

privilegiadas, o estatuto e origem daquelas, em suma, que se elaborasse uma espécie de 

“relatório” sobre as mesmas. Importava ter presente o seu status quo. Neste imenso 

campo das jurisdições, importavam ainda outros direitos, destacando-se os padroados. 

Nos nossos casos, verificamos que em avaliação estariam os direitos reais, dominiais, 

senhoriais e padroados, sendo que mais nenhum surgiu mencionado. Logo aqueles eram 

importantes e foram, sistematicamente, abordados. Importa tudo isto para dizer que em 

95% dos casos o rei foi a figura lesada, maioritariamente sobre as formas dos direitos 

dominiais e senhoriais, ocasionalmente quanto aos direitos reais e aos padroados. Os 

restantes 5%, abordam quase inteiramente episódios colaterais, no sentido em que não 

envolvem directamente o monarca, acerca de direitos de padroado. 

Capítulo 3 – O espaço 

No presente capítulo, pretendemos abordar as diferenças e tendências verificadas 

entre os julgados que estudamos. Para melhor estruturar este capítulo, estabelecemos 

convenientemente 3 grupos geográficos cujos nomes ou espaços não correspondem aos 

da época ou actuais. Importa destacar as diferenças sociais e económicas considerando, 

igualmente, os proprietários e os senhorios. 

Se até aqui analisámos muitas tendências ocorridas um pouco por todos os julgados, 

cumpre-nos agora desenvolvê-las e explicá-las no espaço onde aconteceram. 

Seguiremos novamente a nossa linha de pensamento, focando as categorias, razões, 

agentes e, consequentemente, a geografia. Pretendemos com este ponto dar ao leitor 

uma perspectiva mais aproximada de cada julgado e ainda demonstrar, quando possível, 

que contrastes se verificam, e avançar as razões que provavelmente os originaram. 

Vamos iniciar a análise abordando o panorâma geral e partimos depois para o local, 

estabelecendo as devidas comparações e os factores que variam entre uns e outros 

julgados. 
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Existem alguns desequilibrios no que diz respeito ao estudo destes julgados. Alguns 

deles já foram directamente estudados e outros foram parcialmente estudados. No 

primeiro grupo, referimo-nos aos julgados de Aguiar de Sousa, Penafiel, Felgueiras, 

Monte Longo e Guimarães, obras para nós de grande utilidade. Nesta senda, a nossa 

leitura será geográfica, administrativa, económica e social. Pretendemos que este 

capítulo sirva um propósito: complementar ou até mesmo unificar os dois anteriores; 

igualmente, será importante notar os equilíbrios ou desequilíbrios entre os agentes dos 

grupos sociais indicados nos nossos dados.  

Por outro lado, pretendemos avaliar as intenções ou as preocupações que os 

inquiridores foram tendo em cada julgado. Não queremos com isto induzir o leitor em 

erro quanto à existência de diferentes questionários consoante os julgados. Tal realidade 

não existiu. Mantendo e aplicando homogeneamente o questionário aos jurados, os 

inquiridores tinham, mediante os espaços e as suas sensibilidades, de destrinçar 

realidades sociais e económicas diferentes. Este aspecto ligava-se, ainda, ao conteúdo 

dos depoimentos das testemunhas, pois também nos seus relatos se verificavam 

desequilíbrios. Por isso foi importante, ainda mais detalhadamente, especificar quem 

eram os agentes sociais que incidiam constantemente nestes casos.  

3.1. Uma abordagem comparativa 

Nesta linha de pensamento e como adiante iremos salientar, certos julgados 

possuem determinadas características episódicas, sociais ou de outra ordem, que devem 

ser comparadas. Comecemos por incidir nas categorias. 
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Gráfico 3 – Distribuição quantitativa de episódios por julgado 

 

Neste patamar destacaram-se os julgados da Maia, Guimarães e de Celorico de 

Basto. Atentando nestes, verificamos tendências muito semelhantes, com um domínio 

bem claro nas categorias que se referem aos direitos régios, seguida da tipologia das 
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usurpações dos bens régios. Apesar de encontrarmos pontos comuns, existiram também 

divergências. Enquanto no julgado da Maia a violência não assumiu grande expressão, 

aquela evidenciou-se nos restantes dois julgados. Por seu turno, o conflito é mais 

evidente na terra maiata, partilhando essa característica com Guimarães, contrariamente 

aos julgados da antiga terra de Basto. Uma vez mais, Maia e Guimarães compartilham a 

categoria do abuso. E quanto às usurpações de direitos não régios, apenas surgem em 

Guimarães. 

Em quarto lugar estava Penafiel, numa posição intermédia no que toca aos 

episódios. Com efeito, este julgado encontra-se entre aqueles 3 e um grupo de outros 4 

julgados (Aguiar, Bouças, Refóios e Santa Cruz) que seguidamente abordaremos. 

Relativamente ao julgado penafidelense, podemos dizer que compartilhava de 

características semelhantes ao território supracitado de Basto. Isto na medida em que 

não contou com abusos e, igualmente, seguiam-se as usurpações de bens reguengos e as 

violências. Relativamente ao grupo dos 4 julgados que referimos, estes demonstram 

algumas diferenças importantes entre si. Já quanto a Aguiar e a Refóios, distingue-os 

dois aspectos. No segundo destes julgados, verificam-se conflitos e uma maior 

quantidade de abusos. E no primeiro daqueles, subsistiram mais casos de violências. 

Relativamente a Santa Cruz e a Bouças, neste verificamos um peso considerável de 

abusos enquanto naquele subsistem as usurpações de reguengos e os conflitos. 

Importam ainda referir os julgados de Cabeceiras de Basto, Felgueiras, Gondomar e 

Monte Longo. Uma vez que os restantes julgados, Freitas, Lousada, Porto Carreiro, 

Travassós, Vermoim, Vila Boa de Guilhofrei e Amarante eram, fundamentalmente, 

dominados por uma categoria, esse facto parece dificultar a formulação de comentários 

comparativos. Deixemo-los para o momento seguinte, quando abordarmos de maneira 

mais profunda o seu território.  

Retomando aos primeiros 4 julgados que referimos, Cabeceiras de Basto, Felgueiras 

e Monte Longo possuíam números algo consideráveis de usurpações de reguengos, 

enquanto Gondomar se destacou essencialmente pelos casos de violência. 
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Gráfico 4 - Distribuição relativa de episódios por julgado 

 

Como já mencionamos, a categoria dominante dizia respeito aos direitos, foros e 

serviços devidos ao rei. Sendo um objectivo principal da inquirição levada a cabo, 

esteve grandemente presente conforme podemos retirar da leitura dos mapas e dos 
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gráficos. Afastando-nos dos totais e focando-nos no real peso das categorias em cada 

julgado, a tipologia referida como dominante abrange valores entre os 80 e os 95% na 

generalidade dos julgados, apenas “escapando” a esse cenário Vila Boa de Guilhofrei, 

que conta com 70%. 

 A usurpação de bens régios destaca-se nos julgados de Bouças, Cabeceiras de 

Basto, Gondomar, Maia, Monte Longo e Vila Boa de Guilhofrei. Por sua vez, as 

violências assumiam maior peso nos julgados de Cabeceiras de Basto, Freitas, 

Gondomar, Guimarães e Vila Boa de Guilhofrei. Os conflitos eram mais 

frequentemente mencionados nos julgados de Gondomar, Maia, Monte Longo, Santa 

Cruz e Travassós. Os abusos, categoria menos expressiva, fundamentalmente em 

Bouças e Santa Cruz. 

Estes são os dados gerais. No entanto, antes de avançarmos devemos enunciar mais 

um factor, ligado à propriedade e aos proprietários de cada julgado. Com efeito, logo 

evidenciámos que o rei não detinha grandes domínios na maior parte do espaço 

abordado pelos enviados régios da segunda alçada e, tampouco, abundavam os bens dos 

herdadores. Contudo, identificámos menos episódios nos julgados onde escasseavam os 

bens do clero e da nobreza e onde adquiriram maior expressão as propriedades régias e 

dos herdadores. Uma tendência que já verificámos e aludimos anteriormente321 e que 

aqui se tornou a identificar, diz respeito aos julgados de Vila Boa de Guilhofrei e 

Freitas. Lugares onde os bens dos nobres e clérigos eram expressivamente menores, 

também aí identificámos menos episódios. De resto, a grande parte dos julgados viram a 

sua propriedade distribuir-se, essencialmente, por possidentes relativos a estes dois 

grupos sociais, sendo que logo viriam ao de cima percentagens superiores de casos. 

  

 
321 MARQUES, Daniel Filipe da Costa — Conflito e Violência…, p. 28 (Mapa2), isso torna-se mais 
evidente quanto ao caso do julgado de Fermedo. 
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3.2. Os julgados 

Realizadas as comparações entre as categorias e as suas ocorrências avancemos para 

os julgados. Primeiramente enunciemos algumas considerações prévias. Este território, 

fruto da forte presença dos mosteiros, seria na época uma região de intensas confluência 

onde abundavam as redes viárias e fluviais322. Aqui, ganham vida e abundam as redes 

hidrográficas caracterizadas pelos afluentes do Ave e do Douro, autênticos modeladores 

do povoamento. Quanto a estes dois rios, bem navegáveis no período medievo, tratava-

se ainda de poderosos influentes económicos e de subsistência. Frequentemente, os 

inquiridores avaliaram os direitos que lhe estavam associados, relativos à pesca323, não 

descurando ainda obter o mesmo tipo de informações acerca de rios secundários, como 

o Leça ou o Tâmega.  

Abordando estes dois exemplos, a foz do Ave era notoriamente senhorial e assim 

assumiam os jurados a partir da acção de D. Maria Pais, a “Ribeirinha”324. Quanto ao 

Douro, havia muitas dúvidas. Na foz do rio, em S. João da Foz concretamente, o 

mordomo não entrava em imensos casais. Dominava o couto de Santo Tirso, mandado 

instituir, assim ouviu dizer Domingos Anes, pela rainha D. Mafalda. Era lugar de pesca 

e os inquiridores pretendiiam saber, “quantas pinaças?”, 6 respondeu o mesmo jurado e 

acrescentou uma caravela. Quanto aos diretos do rei dizia nada saber. Em Lordelo (c. 

Porto), diz-se que os homens da vila “pescavam no Douro e no mar” e capturavam 

“dulfini et hyrcis et tunine et balene”, dos quais tinham de dar metade de tudo o que 

 
322 Na nossa fonte, foi feita uma menção, insistente aliás, sobre a grande via veteris, que atravessava, 
basicamente, todo o território do julgado da Maia. Ia praticamente do Douro até ao Ave: v. P.M.H. Inq. 

1258, p. 486, entre outras; sobre esta, v. ALMEIDA, Carlos A. Brochado de — “A realidade arqueológica 

do litoral entre o Neiva e o Cávado: da romanização à formação das paróquias” In Revista da Faculdade 

de Letras Ciências e Património. Vol. XII (2013). Pp. 99-111. Sobre a menção a esta via, p. 108. A 

temática das vias foi alvo de um muito recente estudo da autoria de Rúben Conceição, muito embora 

relativo à primeira alçada, v. CONCEIÇÃO, Rúben Filipe Teixeira da — “«Quo Vadis?»: pelos caminhos 

do Entre-Cávado-e-Minho nas Inquirições Gerais de 1258” In Omni Tempore: atas dos Encontros da 

Primavera 2018. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2019. Pp. 163-197; MATTOSO, 

José — Identificação de um País…, vol.3, Fig. 8 e 10 
323 A título de exemplo, P.M.H. Inq. 1258, p. 457 (relativamente ao Douro), p. 471 (quanto ao Leça), 

subsistem ainda actas relativamente aos rios Sousa, Tâmega, entre outros. 
324 Já aludimos diversas vezes a este episódio, onde, sucintamente, esta dona manda destruírem as azenhas 
construídas no Ave por homens de Pindelo, ou seja, da margem azurarense deste rio. 
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apanhassem325. Como vamos aludir seguidamente, as sucessivas portagens, 

nomeadamente do sal, foram avaliadas e abordadas, bem como outros direitos do rei 

sobre o rio e mar326. 

Embora com maior pendor nuns casos mais do que noutros, o espaço abordado pela 

segunda alçada foi casa da mais importante nobreza do período da plena Idade Média. É 

certo que abordamos o ano de 1258, mas frequentemente, sobretudo nos julgados com 

tradições senhoriais mais enraizadas, viajamos no tempo, para períodos bem recuados. 

Estas menções a personagens “míticas”, maioritariamente a representantes das casas dos 

da Maia, dos Sousas e dos Riba Douro, indicam a intensa influência destas linhagens na 

mentalidade e na formação de senhorios imemoriais327. 

Chegados a meados do séc. XIII, entravam em períodos de decadência. Mas os 

seus bens permaneciam e seriam herdados. Além do material, também legavam os 

aspectos espirituais e das mentalidades. Sobre esta faceta veremos que sobressaem 

muitos episódios onde estes nobres marcaram o seu poder através da usurpação e do 

legado. Damos por nós, múltiplas vezes, a identificar casos onde foram sugeridas 

isenções porque determinados bens pertenceram a condes e a antigos cavaleiros, que 

nada devem ao rei. Interligando com o que avançamos na nossa introdução, estas 

resistências que surgiam aqui e ali e que assentavam em privilégios nunca contestados 

teriam contornos proeminentes. Esses não podem ser analisados a partir do texto das 

inquirições, mas partindo da visão diacrónica que pretendemos estabelecer. Com efeito, 

 
325 P.M.H. Inq. 1258, p. 459. Foi também feita uma menção, para nós potencialmente humorística, mas 

que tem muito de sério. Um frade de Santo Tirso, que vivia numa ermida em S. João da Foz, iria pescar 

nestas águas com uma caravela e diversos mancebos: “Interrogatus de Sancto Johanne Focis Dorii quid 

scit inde, dixit quod Sanctus Johannes solebat esse heremita parva, et stabat ibi unus frater Santi Tixi cum 

mancipiis ejus piscando cum una caravela (…)”.  
326 P.M.H. Inq. 1258, pp. 457-460, 462 e 467. As contrariedades que não conseguimos expor no texto são 

muito evidentes e é notória a confusão e antagonismos verificados sobre os relatos. Destaque-se, por 

outro lado, as pretensões dos mosteiros e nobres (pois também estava envolvido o “poderoso” D. Rodrigo 

Froilaz de Leão), que aqui desenvolveram estratégias abusivas para chamarem a si os réditos e lucros 

vindos do mar e das portagens. De tal maneira saberiam da ilegalidade que se chegavam mesmo a 

esconder dos inquiridores, veja-mos: “Et nos inquisitores vocavimus fratres [do mosteiro de Tarouca, isto 

a propósito de uma granja que estes possuíam na fg. de Lordelo] qui stabant ibi quod monstrarent nobis 

cartam per quam habebant illum locum cautatum, aut quare non faciunt forum Domino Regi de piscibus 

quos piscantur ibi, dixerunt nobis quod mitterent pro carta ad Monasterium, et postea nunquam ad nos 

venire voluerunt cum certitudine aliqua”. 
327 Menções que aconteciam em todos os inquéritos, significando uma senhorialização permanentemente 

constante, no simbólico, na formação e no material. A propósito deste assunto, v. KRUS, Luís — O rei 
herdeiro dos condes…, pp. 78-89. 
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referimo-nos à redacção do Livro Velho que teve como “casa” o mosteiro de Santo 

Tirso. 

Esta nobreza herdeira, que agora recebia os bens directamente das mãos destes 

senhores fortes e poderosos, estava um pouco por todo o espaço, como seguidamente 

teremos oportunidade de ver. Simbólico não pode deixar de ser que dois dos três 

julgados onde levantamos mais episódios sejam, precisamente, o da Maia e o de 

Celorico de Basto, não fossem estas duas das casas que mencionámos. Aliás, se a 

Celorico conjugássemos Cabeceiras de Basto, eles situar-se-iam, a par do julgado 

maiano, em primeiro e em segundo lugar.  

Nas páginas seguintes, avançaremos com aquelas que julgamos terem sido as 

principais preocupações dos enviados régios em cada julgado. Essencialmente, partindo 

dos dados que os mesmos recolheram e depois optaram por esmiuçar. Como alertámos 

no início deste capítulo, denota-se que os inquiridores se focaram conforme a natureza 

senhorial de cada julgado. Por exemplo, nuns destrinçaram todas as origens e as posses 

dos direitos de padroado, e noutros, fundamentalmente a presença das propriedades não 

tributárias. Embora esses fossem, como já oportunamente referimos, objectivos gerais, 

sublinhe-se que o monarca, de acordo com Leontina Ventura, acompanhou as 

inquirições bem de perto328. Por aqui se pode deduzir que o monarca e os seus 

assessores, bem preparados sobre as questões de cada um destes territórios, 

antecipassem os delegados régios sobre determinadas realidades. E assim foi, como 

veremos seguidamente. 

Apesar dos desequilíbrios, algumas tendências gerais devem ser enunciadas, pois 

abarcaram todo o espaço em estudo. Relativamente aos proprietários parece ser unânime 

na bibliografia que os clérigos detinham um maior número de bens. Sobretudo no que 

diz respeito aos mosteiros, seguindo-se, mais alternadamente, as ordens militares (no 

espaço em estudo quase exclusivamente a Ordem do Hospital), e depois as sés do Porto 

e de Braga. A nobreza, na maioria dos casos, figurava em segundo lugar, no que 

 
328 VENTURA, Leontina — D. Afonso III, p. 108. 
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concerne à quantidade dos bens. É importante separar qualidade de quantidade329, na 

medida em que estes, embora secundários como dissemos, possuíam frequentemente 

diversas honras, coutos e quintãs, propriedades por vezes de dimensões consideráveis 

que “abraçavam” diversas freguesias. Absolutamente fundamentais nestes espaços, os 

senhores demonstravam o seu poder publicamente, competindo-lhes toda administração 

sem intervenção régia. Em terceiro e quarto lugar “digladiavam” os proprietários 

alodiais (sobretudo os herdadores) e o património reguengo. 

Precisamente, como pano de fundo estava aquele que era um dos eixos 

legitimadores da aplicação do inquérito, os direitos e o estado do seu património. 

Averiguar onde e qual a razão que levou o rei a “perder” (num sentido lato, 

extraordinário ao da nossa categoria) os seus direitos. Por outro lado, é certo que em 

muitos lugares, identificaram reguengos dentro de propriedades de nobres e clérigos, 

mas também a inclusão ou “defesa” de bens foreiros que minavam os cofres da Coroa.  

3.2.1. Julgados Ocidentais 

a) Julgado de Bouças330 

Geograficamente, o julgado de Bouças, em 1258, ocupava uma parte do actual 

concelho do Porto, representado pelas freguesias de Lordelo do Ouro, Aldoar, Ramalde, 

Nevogilde, Seixo, Francos, e também pelo concelho de Matosinhos. Na época, os 

habitantes de Bouças viviam em torno da paróquia do mosteiro que dava nome àquela 

terra. Importa referir, portanto, que comparativamente à actualidade, na Idade Média 

referimo-nos a um povoamento mais interior331. Além desta freguesia, que deu lugar 

posteriormente à freguesia de Matosinhos, este julgado chamava a si várias outras que 

pertencem ao actual concelho homónimo. Era sem dúvida de dimensão mais contida 

 
329 SARAIVA, Liliana — Património e Proprietários no Julgado de Penafiel de Sousa, no século XIII, 

segundo as Inquirições Régias. Porto: [Edição de autor], 2015. Dissertação de mestrado em Estudos 

Medievais. P. 29-30. 
330 Para uma apreciação estatística e comparativa da propriedade situada nos julgados de Bouças, Maia, 

Gondomar, Melres, Refojos, Aguiar e Penafiel, v.: SOUSA, Armindo — Tempos medievais… p. 176, 

principalmente as tabelas aí disponibilizadas. 
331 A paróquia do mosteiro de Bouças deveria corresponder em grande parte ao espaço da actual fg. de 
Matosinhos. V. Infra Anexos. 
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face à sua versão moderna, pois pertenciam à Maia as freguesias de Perafita, Lavra, 

Santa Cruz do Bispo, Leça do Balio, Guifões e São Mamede de Infesta. 

Trata-se de um julgado situado entre “dois mundos” que de 1258 em diante se iriam, 

progressivamente, definir. Sem surpresas, estava fundamentalmente ligado à agricultura, 

contudo, aqui e ali surgiam fortes referências ao comércio, influenciado pela vizinhança 

do burgo portuense, às salinas, indústria medieval importantíssima, e à pesca, tanto na 

foz do Douro como do Leça332. Quando mencionamos “dois mundos”, referimo-nos 

àqueles que José Mattoso aludiu333, sendo que em Bouças verificamos um modo de 

gestão cada vez mais virado para as rendas em moeda, mais facilmente enquadrado 

numa economia de mercado334. 

Destacam-se os senhorios do mosteiro de Bouças e da Ordem do Hospital, 

instituições muitas vezes referidas nos episódios que identificámos. Outro aspecto ao 

qual devemos aludir passa pela fraca participação da nobreza nos mesmos casos. Os 

hospitalários detinham aqui importantes bens, tanto na fg. de Matosinhos como na de 

Leça do Balio, esta segunda era um reduto que lhes pertencia desde o primeiro quartel 

do séc. XII. 

De um modo geral, parece-nos evidente que ao abordar este julgado, os inquiridores 

e o rei tivessem preocupações relativamente às rendas, que certamente teriam diminuído 

abruptamente, uma vez que encontramos imensas irregularidades decorridas dos 

sucessivos despovoamentos de casais. Por outro lado, os direitos régios sobre os seus 

reguengos pareciam estar, constantemente, debaixo de explorações “ilegais”. 

De facto, os enviados do rei perguntaram, frequentemente, aos jurados pelas razões 

dos despovoamentos e das explorações ilícitas. A maioria das testemunhas admitiu nada 

saber, quer sobre os despovoamentos quer sobre a falta de cobro de foros e rendas.  

No decorrer da inquirição surgiram, evidentemente, algumas contradições. Na fg. de 

Ramalde (c. Porto) dizia-se que não era costume da terra que se desse a renda dos 

 
332 Ibidem, pp. 173-181. Relativamente às salinas, v. as referências feitas a estas em Matosinhos (c. 

Matosinhos), P.M.H. Inq. 1258, p. 468. Relativamente à pesca no Douro, P.M.H. Inq. 1258, p. 457 ; e no 

Leça, p. 471 (fg. de Leça da Palmeira, c. Matosinhos). 
333 MATTOSO, José — Identificação de um País…, Vol.3, pp. 32-36. 
334 Sobre a economia porguesa na época e a noção de “economia de mercado”, v. MATTOSO, José — 
Mutações, pp. 250-252. 
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casais despovoados335; no entanto, justamente “ali ao lado”, no lugar de Matosinhos (c. 

Matosinhos), os homens da vila, que exploravam o casal que havia pertencido a Martim 

Sabido, embora dessem uma renda e foros menores, davam-na336. Intrigados, 

naturalmente, os enviados régios questionaram quem fora o responsável por estabelecer 

os foros e as rendas “novas” (“Interrogatus quis dedit illud ad tale forum aut quare est 

depopulatum”). Ao que responderam os jurados que havia sido Joaninho, o irmão do 

juiz (“dixit quod Johanninus, frater Judicis, dedit illud ad tale forum”)337. 

Avançando, outro ponto de interesse seriam as actas de inquirição acerca das 

freguesias e vilas situadas perto do burgo portuense, onde os inquiridores foram 

meticulosos ao apurar os direitos régios e do mordomo de Bouças sobre as portagens. 

Um olhar mais atento, certamente alinhavado com a estratégia de D. Afonso III face ao 

burgo portuense e a Vila Nova de Gaia338. 

Além disso, a perspicácia do Bolonhês leva-o a apurar os “danos” causados pelas 

questões entre as infantas e irmãs de D. Afonso II. Embora esta não fosse, naturalmente, 

uma situação particular de Bouças, sabemos que os delegados do rei foram recolhendo 

noutros julgados todos os dados de isenções de foro régio e privilégios concedidos ou 

criados pela actuação da infanta beata339. No entanto, seria bem possível que o rei 

 
335 P.M.H. Inq. 1258, p. 464: “ (…) et alia tria sunt depopulata, et solebant dare de renda inde duo 

singulos morabitinos et quartam, et de alio dabant quartam de morabitino; et modo laborant ea homines 

ipsius ville et non faciunt inde forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod non est consuetudo 

Terre quod dent rendam de casalibus depopulatis, et propter hoc non dant rendam illa casalia.” 
336 P.M.H. 1258, p. 467: “(…) et casale quod fuit Martini Sabido est depopulatum, et solebant inde dare 

j.morabitinum et quartam de renda, et modo laborant illud homines ipsius ville, et dant inde iiij.or solidos, 

et terciam et quartam partem panis. Interrogatus quis dedit illud ad tale forum aut quare est depopulatum, 

dixit quod Johanninus, frater Judicis, dedit illud ad tale forum et nescit quare est depopulatum”. 
337 A mesma incongruência tornou a ser apuradas noutros lugares, nomeadamente em Leça da Palmeira, 

P.M.H. Inq. 1258: “et de casali quod fuit Johannis Petri est hermum et solebat dare j.morabitinum et 
quintam partem panis, et laborant illum ipsi supradicti et dant inde quintam partem panis”. 
338 MATTOSO, José — Dois séculos de vicissitudes políticas, pp. 120-121. Atente-se na seguinte frase: 

“Verificando o lucro que o bispo do Porto recebia dos impostos sobre as mercadorias que aí chegavam, 

procurou desde muito cedo beneficiar também deles; depois das questões que mencionámos já, deu, em 

1255, foral a Vila Nova de Gaia para incrementar o seu porto e assim atrair aí o comércio (…), e reservou 

para a coroa metade dos direitos alfandegários das mercadorias que entrassem quer em Gaia quer no 

Porto”. 
339 P.M.H. Inq. 1258, p. 465, 466, 468, relativamente a Bouças. Tendo recebido, Mafalda, o mosteiro de 

Bouças, relembre-se a ampla questão jurídica com D. Afonso II, que envolviam a infanta D. Mafalta (aqui 

tratada por Domine Regine) e consequentemente a Ordem do Hospital: MATTOSO, José — Dois séculos 

de vicissitudes políticas, pp. 99-101; VILAR, Hermínia Vasconcelos — D. Afonso II, pp. 88-91. 

Sucintamente, neste território, o conflito remete-se ao seguinte: “(…) D. Mafalda outorgou, à Ordem do 
Hospital, Bouças e uma outra vila não identificada, doação que desencadeou o início das hostilidades 
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pretendesse verificar a situação destas jurisdições herdadas pelos hospitalários e não só. 

Tenhamos em conta que as questões que envolveram D. Afonso II originaram 

perturbações, mas que o reinado de D. Sancho II não só não as solucionou como ainda 

as agudizou. Significativo é, nesse sentido, que as três referências cronológicas que 

identificámos aqui remetam para este segundo reinado e sejam usurpações340. 

b) Julgado da Maia 

Chegados a 1258, as terras da Maia estavam revestidas por um passado riquíssimo. 

Amplamente assente na nobreza que desde cedo ali se implantou para a defender e fixar 

as gentes, no contexto da luta contra o islão. Território que serviu de casa para uma 

linhagem dominante antes e durante o surgimento da monarquia, veria ainda no século 

XIII aparecerem outros ramos nobres341. Grupo social que tratava estas terras com um 

sentido de autoridade342. Todavia, em análise aqui está e estava em 1258 o julgado. 

Seriam mesmo indissociáveis? Provavelmente não, mas já lá iremos. 

Geograficamente pareciam existir, no julgado, dicotomias económicas e sociais 

entre as freguesias litorais343 e interiores344. Por exemplo, existem consideráveis 

 
entre a infanta e o rei. Com efeito, (…) argumentava D. Mafalda que, após ter doado Bouças à Ordem do 

Hospital, Afonso II expulsara os frades da vila, espoliando-os injustamente do que lhes havia sido 

concedido” (p. 91) 
340 P.M.H. Inq. 1258, p. 462: “Interrogatus de terminis ville que vocatur Paramios et ville que vocatur 

Saxius, dixit quod scit et est inde bene certus quod homines de Paramios et dominus ejus Episcopus 

Portuensis fillaverunt magnum terminum ville Saxi, que est Domini Regis, inter unam villam et aliam, et 

Episcopus Portuensis fecit ibi de novo villam bonam aduc non sunt xv. anni elapsi”; p 466 : “Et dixit 

quod Monasterium Bauzarum habet ibi unum casale, quod comparavit Gunsalvus Johannis, quodam 

prelatus ipsius Monasterii, de uno herdatore, qui dabat rendam et dabat fussadariam. Interrogatus ex quo 

tempore comparavit illud, dixit quod adhuc non sunt xxv. anni elapsi quod comparavit illud, et ex illo 

tempore nunquam inde fecerunt ullum forum”; p. 466: “Et dixit quod cortinale quod fuit Godini Dei est 
regalengum et tenet illud Stephanus Dominici, qui moratur in casali Monasterii Bauzarum; et solebat inde 

dare totam quartam partem omnium fructuum, et ex quo tenuit ipsum homo Monasterii nunquam inde 

fecerunt forum. Interrogatus ex quo tempore tenuit ipsum, dixit quod non sunt xx. anni elapsi (...)”. 
341 MATTOSO, José — A nobreza rural portuense nos séculos XI e XII In Família e Poder…, pp. 117-

119; SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — Linhagens medievais portuguesas…, p. 252 e ss., 

acerca de aspectos relativos ao seu prestígio e poder. 
342 Um dos principais indícios passa pela sede da terra da maia se situar neste território, que por sua vez 

tinha, geralmente, por tenens um membro da família Maia. Cf. VENTURA, Leontina — A nobreza de 

Corte de Afonso III…, vol.2, p. 1002-1003.  
343 A faixa litoral representada pelas paróquias de Lavra, Labruge, Azurara, Árvore, Aveleda, Mindelo, 

Vila Chã, e possivelmente Retorta 
344 As interiores, em número bem superior, eram as freguesias Santa Cruz do Bispo, Canidelo, Gião, 
Modivas, Malta, Fajozes, Tougues, Macieira da Maia, Guilhabreu, Guidões, Alvarelhos, Avioso, Gondim, 
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concentrações populacionais, sobretudo nas vilas situadas no litoral, como Pindelo e 

Azurara. Um indicador que nos chamou à atenção prende-se com a existência de vias 

importantíssimas que atravessavam todo este território, como é disso bom exemplo a 

“via velha”. Ponto de comunicação nevrálgico, impulsionava a economia, dava um 

rumo às gentes. Não só de orientação, era também um ponto de referência frequente na 

demarcação de propriedades. Nesse sentido, economicamente, predominava neste 

espaço a agricultura, igualmente complementada pela pecuária e pela pesca. E 

denotamos que a Maia detinha, ou pelo menos já havia detido, potencial económico 

significativo, pois as testemunhas aludiram à realização de feiras345. 

Traduzido para termos actuais, este julgado abarca freguesias dos concelhos 

modernos de Vila do Conde, Matosinhos, Maia, Trofa e Valongo. Basicamente, nesta 

época, o seu território espraiava-se entre o Oceano Atlântico a oeste, o rio Ave a norte. 

A este confina com o julgado de Refóios e no sentido sul com o julgado de Gondomar. 

Fruto do seu passado intimamente ligado às famílias nobres, ao período da 

reconquista e à administração baseada nas tenências, este era um território ainda muito 

ligado aos nobres que aqui residiram e conduziram, localmente, o poder. Embora 

transformado administrativamente num julgado, denotámos características que tiveram 

origem nos séculos anteriores346. Além dos indicadores patrimoniais, verificámos outros 

de cariz social. O mais evidente passa pelas constantes ligações entre nobres e 

herdadores. Casos que se traduziam na “defesa” ou “escusamento” dos herdadores, 

sendo que o vínculo entre os dois agentes sociais nem sempre era claro, ou seja, se se 

tratavam de relações de submissão pela força ou pactos, onde os herdadores prefeririam 

 
Vilar de Pinheiro, Vermoim da Maia, Silva Escura, Vilar, Nogueira, Santiago do Bougado, S. Martinho 
do Bougado, Moreira da Maia, Leça do Balio, Guifões, Custóias, S. Mamede de Infesta, Milheirós, Águas 

Santas, Gueifães, Ermesinde, Alfena, S. Pedro Fins, Folgosa, S. Mamede do Cornado, S. Romão do 

Cornado, Covelas, Valongo, Avioso 
345 P.M.H. Inq. 1258, p. 506. 
346 A propósito da ligação muito forte para com a nobreza, atente-se na acta acerca da fg. de Lavra (c. 

Matosinhos) onde na vila de Cabanelas o jurado Pedro Salvadores refere o seguinte, após ter sido 

interrogado sobre os bens desse lugar: “dixit quod xxj. casalia et sunt omnia herdatorum. Interrogatus 

cujusmodi forum faciunt inde Domino Regi, dixit quod nullum. Interrogatus quare, dixit quod faciunt et 

semper fecerunt servicium uno Diviti homini, per quem defendantur ab omni foro regali : et dixit quod 

fuerunt homines Domni Johannis Petri de Madia, et modo sunt Domni Egidii Martini”. Sublinhe-se, 

principalmente, o “semper fecerunt servicium”, ou seja, sempre foram homens do Senhor que tivesse a 

terra, foram-no de D. João Peres da Maia e são agora de D. Gil Martins de Riba de Vizela. O conteúdo 
deste é bem expressivo e claro (P.M.H. Inq. 1258, p.476). 
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ser senhoreados pelos nobres e não pelo rei, esperando assim cobros de direitos menos 

onerosos. Outra característica que nos chamou à atenção foi a gestão negligente da parte 

dos juízes para com os reguengos. Se da parte dos nobres, como vemos, podia ser mais 

ou menos esperada a usurpação destas propriedades e dos seus réditos, já da parte dos 

juízes não347. 

Além destes aspectos relacionados com os reguengos, verificaram-se outras tensões. 

Em suma, lutas entre senhores e o rei, mas também entre os senhores348. Alguns, 

exibiam pela via da força bruta o seu poder e outros ostentavam direitos e privilégios de 

um modo abusivo. Aliás, como a historiografia tem deixado bem claro, a família dos da 

Maia, junto de outras que dela descenderam, como os Cunha, Babilão e Gulfar, eram, 

reconhecidamente, as mais violentas349.  

Por aqui se entende um pouco a premente necessidade do rei e dos seus oficiais em 

acompanhar estes episódios. Certo é que, em sentido oposto, também os reis tentaram 

de forma abusiva obter direitos seus. Como o caso ocorrido na vila de Lente (fg. 

Fajozes, c. Vila do Conde) onde Miguel Peres afirmou ser território honrado, ou pelo 

menos, sempre assim vira e ouvira dizer. Mas, no tempo de Sancho II, entrou ali o 

mordomo, um facto inédito, contou-nos este jurado, e também irrepetível350. 

No seguimento de tudo isto destacam-se neste espaço os senhorios nobres e 

clericais. No que diz respeito aos primeiros, sobressaem menções a representantes das 

linhagens dos da Maia, mas enquanto proprietários surgem linhagens como os Riba de 

Vizela, Babilões, Ataíde, Baguim, entre outros. Quanto aos segundos, predominam os 

bens pertencentes à Ordem do Hospital e do mosteiro de Santo Tirso. Mas não 

tenhamos grandes dúvidas, em conformidade com os dados exibidos nos mapas que 

 
347 Em teoria sim. Teoricamente os juízes estavam encarregues de defender e gerir os reguengos A nosso 

ver, a maioria fá-lo. No entanto, como aqui verificamos, sobre a Maia, e como também já tivemos 

oportunidade de verificar, quanto a Fermedo e Figueiredo (em 1284), por vezes são os próprios oficiais 

régios que prejudicavam directa, ou indirectamente, tanto o património como os direitos dos monarcas, v. 

MARQUES, Daniel Filipe da Costa — Conflito e Violência… 
348 A título de exemplo, P.M.H. Inq. 1258, pp. 479-480. 
349 Sobre este assunto, v. VENTURA, Leontina — Norma e Transgressão…; PORTUGAL, João — 

Violência em contexto senhorial…; essencialmente, mencionam-se as linhagens Maia, Cunha, Gulfar 

Babilão. 
350 P.M.H. Inq. 1258, p. 488: “Interrogatus si faciunt inde forum Domino Regi vel si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod semper vidit et audivit quod erat onrata : tamen dixit quod vidit eum ibi intrare in 

tempore Domini Regis Sancii, fratris istius Regis, sed antea nec postea nunquam vidit nec audivit quod 
intrasset ibi Maiordomus”. 
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observámos, em afirmar que este era um território dominado pela nobreza. Não só pela 

sua implantação secular, pois os inquiridores apuraram que determinadas famílias 

fundavam aqui “domos” e consequentemente desenvolveram nestas terras o seu 

“dominum”. Movimento esse principalmente motivado pelos familiares descendentes 

dos ramos colaterais dos da Maia, sobretudo pelo labor dos Babilão351. 

Nesta comparação entre o peso que têm os nobres e os clérigos no território maiano, 

temos de destacar duas tendências observadas no Mapa 7. Facilmente se destaca que a 

nobreza “atacou” principalmente as freguesias litorais e os grandes centros 

populacionais que referimos; e que, quanto ao clero, o “eixo” se altera, identificando-se 

que os seus episódios aconteceram nas freguesias interiores. Os casos relativos à 

nobreza referem-se principalmente aos da Maia, de Riba de Vizela e de Ataíde. Os 

terceiros foram mencionados, a par dos clérigos, no interior do julgado352. 

Portanto parecem ter sido duas as grandes preocupações dos inquiridores. Primeiro, 

verificar o estado e defender os bens reguengos. Segundo, apurar a legalidade sobre as 

honras e as quintãs honradas. Quanto ao primeiro, parece ter sido importante 

salvaguardar os bens régios aqui situados, sendo que alguns eram particularmente 

ricos353. Todavia, esta “missão”  torna-se bem visível, principalmente quando notamos 

que eles iam preparados para verificar as demarcações dos reguengos. Efectivamente, 

foram feitas múltiplas menções sobre marcos movidos do lugar. Em algumas delas, os 

inquiridores foram ao lugar e afirmavam que o que viram não se ajustava ao registo que 

eles possuíam354. Precisamente, este é um dos julgados onde mais se delapidaram as 

propriedades reguengas355. 

 
351 P.M.H. Inq. 1258, p. 491: “Interrogatus de quintana de Cidoy, dixit quod solebat ibi intrare 
Maiordomus, et postquam ibi fecerunt domos de Babilon, nunquam ibi intravit. Interrogatus quomodo 

scit, dixit quod vidit et audivit patri so, qui erat tunc temporis Judex”. 
352 Os Riba de Vizela e Maia principalmente associados às fg. de Lavra (c. Matosinhos), Santa Cruz do 

Bispo (c. Matosinhos), Aveleda (c. Vila do Conde), Azurara (c. Vila do Conde), Vilar do Pinheiro (c. Vila 

do Conde), Vermoim (c. Maia) e Alfena e Valongo (c. Valongo). O que unifica estes lugares é, sobretudo, 

a presença de rios ou do mar e a riqueza associada às propriedades confinantes (os foros, da exploração, 

as rendas, e os serviços, e ainda o cobro da exploração pelas pescas); os de Ataíde estavam ligados às fg. 

de Guilhabreu (c. Vila do Conde), Alvarelhos (c. Trofa) e a Avioso (c. Maia). 
353 Destaquemos todo o reguengo do termo de Valongo (de cima): P.M.H. Inq. 1258, p. 513-514. 
354 Na vila de Parada (fg. Águas Santas do c. da Maia) os inquiridores questionam o jurado Pedro 

Pinheiro sobre os termos da referida vila. Depois de enunciados os diferentes marcos, concluem os 

delegados régios o seguinte: “Et nos inquisitores predicti propter hoc posuimus istos terminos, quia 
invenimus pro certo quod homines ipsius”. V. ainda, o que é dito acerca dos termos de Gemundi, P.M.H. 
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No que diz respeito ao segundo vector enunciado, verificamos uma constante 

avaliação acerca das propriedades não tributárias, especialmente das quintãs e das 

honras que certos nobres detinham356. Não será, certamente, coincidência que uma boa 

parte das quintãs abordadas tivessem sido honradas no reinado de D. Sancho II357, 

demonstrando-se assim um carácter precário acerca da legalidade das mesmas. 

Passemos a destacar um caso especialmente elucidativo, dada toda a insistência e a 

quantidade de depoimentos recolhidos sobre a mesma. Referimo-nos à quintã de 

Freixieiro (lg. da fg. de Perafita do c. de Matosinhos). Alguns dados gerais devem ser 

enunciados e, antes de mais, também aqui evidenciamos diversas contradições no que 

respeita à condição da quintã. Primeiramente abordada na vila de Perafita (c. 

Matosinhos), dizem aí os jurados que os mordomos tinham o costume de entrar e cobrar 

os direitos régios. Enfatizam que o viram entrar muitas vezes até ao momento em que 

assassinaram um destes oficiais358.  

Seguidamente, os inquiridores dirigem-se à vila de Freixieiro, onde apuraram os 

proprietários (Ordem do Hospital, Sé do Porto, mosteiros de Cedofeita e de Moreira da 

Maia e militum) e onde lhes foi contado o mesmo: “(…) dixit quod solebat ibi intrare, 

sed modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod propter quintanam Militum que 

 
inq. 1258, p. 501: “et nos inquisitores propter hoc posuimos términos in registro quia invenimus quod erat 

cautum per istas divisones, et quod de cetero non possent illud maius facere”. 
355 Destacam-se alguns episódios praticos pelos cavaleiros de Retorta e de Tougues nos lugares, 

precisamente, de Retorta (fg. do c. de Vila do Conde) e Quintã (lg. na fg. do c. de Vila do Conde): P.M.H. 

Inq. 1258, p. 489: “Item, dixit quod homines de Tougues tenent multum filatum de Regalengo. 

Interrogatus quantum vel per ubi, dixit quod terminus de Tougues est per marcum de Noval usque ad 

marcum de Cerquedo, et ipsi intrant multum ultra istos marcos. Interrogatus quomodo scit, dixit quod 

vidit de illo, et de alio audivit hominibus terre, (…). Interrogatus cujus est Tougues, dixit quod tercia pars 

est Ordinis Hospitalis, et due partes sunt Dompni Alvari Didaci de Castella. (…) Interrogatus de terminis 

Mauram, dixit quod sicut incipit per Petram (…), deinde venit ad Petram curvalem. Interrogatus quis 
plantavit ibi ipsos marcos, dixit quod nescit. Interrogatus si aliquis tenet inde aliquid, dixit quod homines 

de Retorta et de Tougues, tenent inde multum filiatum. Et nos inquisitores fuimus ad illum locum cum 

multis bonis hominibus clericis et laicis, et invenimus quod homines de Tougues tenebant multum 

filiatumde Regalengo, et ipsimet confessi fuerunt inde coram nobis, sicut ipsi nobis mostraverunt locos 

ubi solebant esse marci, et perhibemus inde testimonium quia propriis oculis vidimus nos inde marcos 

arrancatos, sicut ipsi homines nobis mostraverunt”. Veja-se ainda: P.M.H. Inq. 1258, pp. 483, 484, 502, 

504, 506, 507 e 513.  
356 P.M.H. Inq. 1258, pp. 475, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 492, 499-500 e 510.  
357 P.M.H. Inq. 1258, pp. 482, 483, 484 e 485. 
358 P.M.H. Inq. 1258, p. 475: “Interrogatus de quintana Fraxinarii et de villa si debet intrare ibi 

Maiordomus, dixit quod audivit dici multociens patri suo et aliis multis hominibus quod viderant eum ibi 

multociens intrare, et ex quo ibi interfecerunt unum Maiordomum nunquam alius ibi intravit”. O 
significado do verbo “interficio, is, ere, feci, fectum” é, precisamente, “matar, destruir, perverter”. 
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stat ibi”359. Destaque-se, igualmente, desta acta de inquirição aquilo que nós 

acreditamos ter sido estupefacção da parte dos inquiridores: “Et nos inquisitores 

interrogaviums x. homines ipsius ville, et nichil inde voluerunt nobis dicere”! O silêncio 

foi, portanto, a arma utilizada para neutralizar a inspecção régia. 

Na vizinha Santa Cruz do Bispo (na época “da Maia”, fg. do c. de Matosinhos), os 

jurados adiantaram-nos informações mais precisas. Indicam culpados, os Milites 

Brandones, e um tempo, durante o reinado de D. Sancho II360. Em Aveleda e, 

posteriormente, em Guidões (c. da Trofa), avançam-se com informações 

verdadeiramente arrebatadoras e esclarecedoras. Com efeito, na primeira destas villae é 

dito: “Et dixit quod in tota Madia non habentur quintane onrate nisi iiij.or, scilicet, 

Gemundi, et Parada, et Palmazahos, et Guidones”361, e na segunda, diz João Egas 

cavaleiro: “quod in tota Madie non habet quintana unde Dominus Rex non debeat levare 

vocem et calumpniam, ergo Palmazanos, et Gemundi, Parada et Guidones, que sunt 

onrrate et cautate per cautos et per reges”362. Portanto, por aqui desmascararam os 

enviados régios as diversas quintãs que aparentemente foram ilicitamente instituidas363. 

c) Julgado de Gondomar 

Situado sobre o rio Douro e estendendo-se timidamente a sul deste, o território 

gondomarense confrontava a norte com o julgado da Maia e, a este, com os de Aguiar e 

de Penafiel. As freguesias que na época compunham o julgado correspondem 

 
359 P.M.H. Inq. 1258, p. 475. O mesmo foi referido na vila de Casal (fg. Lavra): “Interrogatus de 

Fraxinario si solebat intrare ibi Maiordomus, dixit quod ipse vidit et presens fuit multociens” (p. 477); por 

sua vez na Aveleda os jurados referem que o mordomo havia entrado ali. Recordam-se, aliás, de ouvirem 

dizer que ele entrava há 50 anos atrás: “Interrogatus de quintana Fraxinarii si solebat ibi intrare 

Maiordomus, dixit quod audivit dici multociens quod intrabat ibi et recolit se bene de l.ta annis” (p. 480). 
360 P.M.H. Inq. 1258, p. 479: “Item, dixit quod Maiordomus Madie solebat intrare in Fraxenario et modo 

non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod propter Milites Brandones, qui morabantur ibi. Interrogatus 

ex quo tempore, dixit quod ex tempore Domini Regis Sancii, fratris istius Regis, et est in collacione de 

Petra Ficta”. 
361 P.M.H. Inq. 1258, p. 480. 
362 P.M.H. Inq. 1258, p. 491. 
363 Seriam, portanto, as quintãs de: Freixieiro, Pindelo, Quintã, Turey (lg. na fg. de Azurara), Mindelo, 

Mirance, Modivas, Gondizendi (lg. na fg. de Vila Chã do c. de Vila do Conde), Sidoi (fg. Alvarelhos, c. 

Trofa), Cidadela (fg. Santa Maria de Avioso, c. da Maia), Vila Verde (fg. Coronado, c. Trofa), ver 

respectivamente, P.M.H. Inq. 1258, pp. 475, 476, 478, 482, 483, 484, 485, 487, 492, 494, 499-500, 510. 

Muito embora nós duvidemos que a quintã em Modivas fosse ilegal. Não sabemos a razão pela qual os 

jurados não a incluiram, no entanto não parece haver duvidas que: “dixit quod audivit dici multociens illa 
quintana quod erat onrata per pendonem Domini Regis” (p. 487). 
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essencialmente às que actualmente moldam o concelho com o mesmo nome. Um pouco 

à semelhança de Bouças, este é um espaço com elevado potencial económico, 

destacando-se o levantamento de questões comerciais, ligadas a portagens (entradas de 

vinho e de madeira, vindos de barca, pelo Douro). Maioritariamente associado à 

agricultura, existem algumas referências a pescas no Douro e a uma indústria do ferro. 

Em oposição ao julgado de Bouças, aqui já surgem menções bem mais frequentes a 

agentes nobres, seguidas daquelas feitas aos senhorios clericais. Seja como for, a Sé do 

Porto rapidamente estenderia a sua influência a este território, certamente estratégico 

nos “jogos” comerciais para dentro e para fora do burgo portuense364. 

A influência nobre fez-se sentir neste território. Provavelmente por se tratar de um 

espaço de elevado potencial económico, verificámos existirem neste território alguns 

casos promovidos por nobres que estavam envoltos em brutalidades. Os principais 

agentes da nobreza referidos eram os Baguim, Freire, Alvim, Riba de Vizela, e outros 

cavaleiros sobre os quais desconhecemos ou não eram originários de alguma destas 

famílias. Quanto ao clero, destaca-se, a Sé do Porto e o mosteiro de Rio Tinto. 

d) Julgado de Refóios 

Composto por 25 paróquias que actualmente integram o concelho de Santo Tirso, o 

julgado de Refóios situa-se entre os julgados da Maia, no sentido oeste, de Aguiar e de 

Vermoim, a este.  

Este foi um território de influência dos da Maia, embora em 1258 o que mais se 

denote seja a forte implantação do mosteiro tirsense. Além da linhagem referida, 

também foram feitas menções aos Cunha, Chorente e Lumiares. Estes agentes surgiam 

maioritariamente referenciados junto de “domínios” e de outros bens não tributários que 

aqui se situavam. Outros aspectos que chamam à atenção passam pelos casos que 

envolvem os reguengos, denotando-se como na terra maiana alguma “fragilidade” na 

 
364 BARROS, Amândio — Forais de Gondomar. Gondomar: Câmara Municipal de Gondomar, 1998. P. 

3: “Localizada a cerca de cinco quilómetros do Porto a terra gondomarense mantinha intensos contactos 

com a cidade. Por terra, em carros de bois, ou pelo rio Douro, em barcas, escoava os seus géneros para a 
urbe portuense, num intenso movimento que se manteve ao longo dos séculos”. 



 

137 

gestão dos bens régios365. Aqui, evidenciaram-se as “naturais” tensões com os mesmos, 

porque determinados agentes pretendiam apoderar-se deles e chamar a si os réditos dali, 

mas ainda algumas escambas que envolviam os reguengos366. Ao nível económico, 

destaque-se um aspecto importante, que passa pelas menções frequentes a vinhas, num 

território que possuía boas condições para esta cultura367. 

De facto, o sujeito activo principalmente indicado foi o mosteiro de Santo Tirso, 

sediado, justamente, neste julgado. Apuraram diversos bens defesos por honras, quintãs 

e domium368. Num deles, teria ocorrido o amádigo da rainha D. Mafalda (fg. Refojos de 

Ave, c. Santo Tirso), numa honra de miana369, referencia que nos indica uma tradição 

nobiliárquia muito enraizada e poderosa. Já os nobres, os Cunha, Maia e Lumiares, 

estão envolvidos em alguns casos de abuso e de perdas de direitos régios e associados a 

diversos bens privilegiados neste julgado370. 

e) Julgado de Aguiar 

 
365 A título de exemplo, P.M.H. Inq. 1258, p. 533: “(…) et in Sancta Christina habentur ibi vj. casalia, et 

unum est Dominici Petri et Stephani et sunt herdatores, et aliud fuit factum in Regalengo, et dixit quod 

comparvit illud abas Dompnus Menendus et de Domino Rege Alfonso patre istius Regis. Interrogatus 
quomodo scit, (dixit) quod vidit et scit pro veritate”. V. também: p. 528 e 538. 
366 P.M.H. Inq. 1258, p. 537: “et in alio loco qui dicitur Pedrosa jacet ibi alia leira et cambivit eam et fecit 

ibi Monasterius Sanctus Tissus bonam vineam, et solebat ibi esse pressum Maiordomi tempore Judex 

Menendus Roderici, pro alia que jacet in Pedazo: et laborant istud Regalengum homines Ville Cove 

Monasterii Sancti Tissi. Interrogatus cujusmodi forum faciunt inde Domino Regi (...) solebant inde dare 

tertiam et quartem partem omnium fructuum, et modo non dant nisi vj. quartarios panis (...). Interrogatus 

«quis fecit vobis istud forum», dixit quod Dominus Rex Sancius avus istius Regis. Interrogatus si habent 

inde cartam, dixit quod non”. 
367 Destaque-se que o próprio cenóbio de Santo Tirso desenvolveria uma estratégia em torno de uma 

necessária auto-sustentabilidade ao nível vinícola, que extravasa os limites cronológicos medievos. Nesse 

capítulo, veja-se MARQUES, Gonçalo Maia — Do vinho de Deus ao vinho dos Homens: o vinho, os 
Mosteiros e o Entre Douro e Minho. Porto: [Edição de autor], 2011. Tese de doutoramento. Sobretudo, 

destaque-se o mapa relativo às “Freguesias produtoras de Vinho Verde para alguns Mosteiros de Entre 

Douro e Minho (1626-1820) ” (p. 499). 
368 P.M.H. Inq. 1258, pp. 525, 526, 526-527, 530, 531 e 532. 
369 A propósito das mianas/mionas, v. MACHADO, José Pedro – “Miona” in Boletim de filologia, Tomo 

V, Imprensa Nacional de Lisboa, 1937, pp.368-374. [Disponível online em: http://cvc.instituto-

camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/lingua-1.html]; TILANDER, Gunnar — “Portugués 

antiguo miona, miana” In Studia Neophilologica. vol. XV, no1-2 (1966), pp.191-194.[Disponível 

em: https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/04/71/22tilander.pdf]; P.M.H. Inq. 1258, p. 525: 

“Interrogatus si intrat ibi Maiordomus in Guimarey et in Cabeza, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 

quod propter honorem Miane que nutrivit Reginam Donam Maphaldam. Interrogatus quare non intrat ibi 

postquam Domina Regina decessit, dixit quod nescit”. 
370 P.M.H. Inq. 1258, pp. 525, 534-535, 536,  

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/04/71/22tilander.pdf
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O julgado de Aguiar de Sousa foi já alvo de dois grandes estudos por José 

Mattoso e colaboradores. Um deles foi especificamente dirigido ao julgado de Aguiar 

de Sousa e o outro foi desenvolvido aquando da monografia sobre Paços de Ferreira. 

Acontecia que, em 1258, Aguiar de Sousa chamava a si freguesias de múltiplos 

concelhos. Em termos actuais, situar-se-ia bem no coração do distrito portuense. Além 

das freguesias pacenses, moldava-se com outras pertencentes aos municípios actuais da 

Lousada, Paredes e Valongo. 

Geograficamente, estes autores indicam um perfil bipartido. Predominavam duas 

regiões: “uma, situada a norte e centro, corresponde a uma zona de relevo; outra, situada 

a sul, corresponde a uma zona de planície”; e destacaram, ainda, a abundante rede 

hidrográfica ali situada. Por sua vez, esta era caracterizada pelos rios Ferreira, e assim 

como o seu afluente Eiriz, e o Sousa371, autênticos vectores do povoamento e da 

economia do julgado. Além disso, serviam para delimitar o espaço, pois o Sousa e o 

Ferreira, afluentes do Douro, demarcavam a ocidente e oriente o julgado. Grosso modo, 

era um território enfileirado entre diversos julgados limítrofes, Guimarães a norte, 

Refóios a noroeste, Maia e Gondomar a oeste, Penafiel a sul e Lousada e Felgueiras a 

este. A nível económico, predomina a agricultura e a actividade pastoril372. 

Neste território salientava-se o património eclesiástico o que levou José Mattoso 

e colaboradores a afirmarem que esta seria uma “paisagem sacralizada, balizada por 

testemunhos visíveis e materiais: as igrejas e mosteiros”373. Imagem real, assente na 

toponímia, mas não só, pois a propriedade do clero era dominante. Mas já lá vamos. 

Quanto aos nobres, pesava sobretudo a influencia dos Sousas, fortemente ligados às 

honras e quintãs374 e dos Soverosa375. Quanto aos primeiros, porém, os seus bens 

estariam, em 1258, já nas mãos das donas Urraca de Lumiares II e Châmoa Gomes de 

 
371 MATTOSO, José; KRUS, Luís; AGUIAR, Amélia — O julgado de Aguiar de Sousa…, pp. 25-26. 
372 Ibidem, pp. 29-30. Acerca da influência destes rios na geografia do espaço pacense e da economia 

deste julgado. Cf. Mapas 1, 2 e 3 em Ibidem — Paços de Ferreira na Idade Média, pp. 174, 178 e 181 

respectivamente.  
373 Idem, ibidem, p. 187. 
374 Idem, ibidem, p. 212. Destacando-se, de acordo com os autores, a quintã em Carvalhosa fundada por 

Gonçalo Mendes de Sousa, que foi sendo alargada progressivamente às freguesias em redor. A mesma 

família possuía ainda uma quintã em Eiriz. 
375 Idem, ibidem, pp. 212-213; Cf. SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — Aristocracia e 
mosteiros na Rota do Românico…, pp. 52 e, sobretudo, p. 55. 
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Tougues e o mosteiro de Pombeiro376. Restam ainda mencionar as influências dos da 

Maia e de Riba de Vizela377.  

A distribuição dos casais demonstra, portanto, o predomínio de tendências bem 

conhecidas, destacando-se os bens do clero e da nobreza. Em relação aos primeiros, os 

eclesiásticos possuíam neste espaço mais de metade do total dos casais (53,3%) e os 

segundos praticamente um quarto (21,3%)378. Entre os clérigos, destacavam-se os bens 

dos mosteiros em primeiro lugar (76,3%), em segundo, as igrejas (12,4%), depois o das 

ordens-militares (9,3%) e em quarto o dos bispados (2,3%). Relativamente aos 

primeiros, destacam-se os senhorios de Santo Tirso, Vandoma, Cete, Paço de Sousa e 

Ferreira379, destacando-se o couto do primeiro mosteiro. Nesse sentido, destacam-se 

ainda os coutos da Ordem do Hospital e da Sé do Porto380. 

Sucintamente, os inquiridores pareceram focar-se fundamentalmente na 

identificação dos bens isentos, dos alargamentos destes, e na identificação dos amádigos 

ocorridos neste território. Embora a fatia da propriedade régia seja minoritária, os 

enviados régios detiveram-se sobre esta, como forma de averiguar usurpações sobre as 

mesmas. 

3.2.2. Julgados Centrais 

a) Julgado da Lousada 

As diversas freguesias do actual município da Lousada distribuíam-se, em 1258, por 

4 julgados, a saber Guimarães, Santa Cruz, Aguiar e Lousada. A maior parte delas 

pertencia ao judicato homónimo e quanto a nós vamos debruçar-nos sobre os dados 

recolhidos em 13 delas. Pelo seu território passa o rio Sousa que delimita a fronteira 

com Santa Cruz e com Penafiel, precisamente nas orientações este e sul. A norte, surge 

 
376 MATTOSO, José; KRUS, Luís; AGUIAR, Amélia — Paços de Ferreira na Idade Média, p. 214. 
377 Idem, O julgado de Aguiar de Sousa…, pp. 39-40. 
378 Idem, ibidem, p. 30. 
379 Idem, ibidem, p. 31. 
380 Idem, ibidem, p. 33. Sobre a distribuição patrimonial por grupo social, ver os diversos mapas que 
servem de anexos. 
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como ponto alto a serra de Campelos e os diversos recursos hídricos decorrentes do rio 

Ave, como o Porto e a ribeira de Sá381. 

 No que diz respeito aos senhorios que surgem com mais regularidades nos 

nossos dados, destacam-se os patrimónios dos clérigos, principalmente dos mosteiros. 

São bons exemplos os casos de Santo Tirso, Bustelo, Pombeiro, Paço de Sousa, entre 

outros382. Também as igrejas de S. Miguel de Silvares, S. Salvador de Aveleda, S. 

Miguel da Lousada, Cedões e S. Tiago de Cernadelo surgem com moderada 

frequência383. E por fim, a Ordem do Hospital384. Por seu turno, destacaram-se os 

representantes nobres das famílias Lodares, Soverosa, Riba de Vizela, Ataíde, Arões, 

etc. Aliás, como adiante avançaremos acerca dos julgados de Santa Cruz, Penafiel, 

Porto Carreiro, estes são espaços profundamente marcados pela presença de nobres de 

reconhecida importância. No caso da Lousada, surgem várias referências aos “condes”, 

isto é, aos Sousas, bem como aos Riba Douro385. 

 No que respeita às preocupações dos enviados régios, denotamos essencialmente 

que o foco incidiu acerca dos múltiplos casos de “escusamentos” ou “defesas” 

senhoriais, bem como no apuramento dos vários “domínios” aqui estabelecidos. 

b) Julgado de Felgueiras 

O julgado de Felgueiras foi alvo de um estudo recente da autoria de José 

Augusto de Sottomayor-Pizarro, que se propôs a estudar a sua evolução administrativa 

ao longo de um vasto conjunto de fontes, o seu espaço e os senhores386. Importando-nos 

o ano de 1258, a partir do mapa disponibilizado387 verificamos um espaço bem 

delimitado e homogéneo situado entre os julgados vizinhos de Guimarães, Santa Cruz e 

Celorico de Basto. Contava com 34 freguesias, essencialmente pertencentes ao actual 

 
381 SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — Aristocracia e mosteiros na Rota do Românico, p. 

48 e 49 e o mapa aí disponibilizado.  
382 Ibidem, p. 50. 
383 Ibidem, p. 48 e 50, destacando o autor que mais de uma centena de casais se distribuem pelas diversas 

igrejas. 
384 Ibidem, p. 50. 
385 Ibidem, p. 50, concretamente a D. Gonçalo de Sousa.  
386 Idem — Inquirições na Terra de Felgueiras. Cf., SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — 

Aristocracia e mosteiros na Rota do Românico, pp. 40 e 42. 
387 Idem, Inquirições na Terra de Felgueiras, p. 27. 
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concelho de Felgueiras. Sobre a terra dos imponentes coutos monásticos e das honras 

seculares, este autor propôs-se a estudar fundamentalmente o património do clero e da 

nobreza388. Importa aqui salientar alguns dados que o mesmo autor avançou.  

Considerando apenas a tipologia do casal concluiu que mais de 70% destes 

pertenciam aos eclesiásticos, 22% à aristocracia, seguidos dos tímidos 4% de 

herdadores e 3% régios389. A maior parte dos bens clericais repartiam-se, 

principalmente, entre os mosteiros de Pombeiro, Caramos e Airães390. Quanto ao grupo 

aristocrático, surgia como principal símbolo de poder a honra de Unhão, pertencente aos 

Sousas, e de Jugueiros, que por seu turno tinham por possidentes os Botelhos. 

Afigurava-se ainda o couto na freguesia de Aião, cedido por D. Afonso III a favor de D. 

Gil Martins de Riba de Vizela391. Além deste último nobre, o referido autor destaca 

ainda os patrimónios de D. Rodrigo Froilaz de Leão e de D. Gil Vasques de 

Soverosa392. 

Embora a posse de bens régios fosse minoritária, os enviados régios abordaram-

na com frequência. Certo é que determinados reguengos aqui situados foram 

particularmente ricos. Talvez por isso, os enviados régios tenham apurado, astutamente, 

escambos que envolviam a propriedade da coroa e até mesmo apropriações indevidas 

promovidas com alguns senhorios bem fixados neste território e que competiam 

directamente pela primazia económica, desejando obter determinados réditos régios 

fundamentais para a realização de tal missão. Ora, alguns desses senhores eram, 

naturalmente, os mosteiros, que aqui detinham muitos bens. Como destacamos, também 

a nobreza detinha a poderosa honra de Unhão. Terra com historial de conflito, alguns 

dos episódios que vamos apresentar demonstrarão muito bem o modo como esta terra 

era cobiçada. “Batalhas” não tanto travadas entre o rei e os senhores, mas já entre os 

senhorios. 

c) Julgado de Penafiel 

 
388 Ibidem, p. 30-31. 
389 Ibidem, p. 32-33. Cf. Gráfico nº2. 
390 Ibidem, p. 33. 
391 Ibidem, pp. 34-35. Cf. Quadro III. 
392 Idem, Inquirições na Terra de Felgueiras, p. 36. 
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De acordo com Maria Santos, estudiosa do espaço e povoamento penafidelense 

entre os sécs. IX e XIV, a terra medieva não correspondia aos limites actuais do 

concelho, sendo que algumas freguesias pertenceriam a terras ou julgados vizinhos. De 

acordo com a autora, tratava-se das freguesias de Abragão, Castelões, S. Martinho e S. 

Mamede de Recezinhos. Embora os dados geográficos avançados na sua obra remetam 

para a actualidade, citemos algumas características, pois não estão distorcidos face à 

maior parte da realidade medieval. Em termos de relevo, tratava-se de um espaço 

acidentado, “pleno de vales encaixados de pequena extensão, de onde sobressaem, pela 

sua maior expressão, os vales do rio Cavalum, afluente do Sousa, e do Rio Mau, 

afluente do Douro, ambos orientados no sentido NE-SW, bem como o vale das ribeiras 

de Matos, Camba e das Lajes, afluentes do Tâmega no sentido NW-SE”. 

Consideravelmente, as altimetrias deste território situam-se regra geral entre os 0 e os 

400m393. Significativamente, importa ainda referir que “a interpretação do que se passa 

dentro do território concelhio resulta directamente do relevo envolvente, comandado 

pelas linhas de festo oriundas da Serra da Cabreira, bastante a Nordeste, de onde descem 

para Poente os vales dos rios Ave e Vizela, e para Sul, na região de Basto, diversos dos 

afluentes da margem direita do Tâmega”394. Restando nesta introdução salientar ainda a 

influência do monte Arrifana, polarizador nos sucessivos povoamentos deste território. 

Administrativamente, era composto em 1258 com freguesias que ainda hoje moldam 

parte do seu concelho, embora só tenhamos seleccionado 25 freguesias395. 

 Ainda de acordo com a referida autora, existiam neste julgado 997 casais e a 

maior parte pertencia aos clérigos (71%), seguidos nobres e herdadores (denominados 

pela autora por “particulares”) (27%) e o rei (2%)396. Os principais representantes dos 

clérigos eram a Ordem do Templo, o mosteiro de Paço de Sousa, de Cete, Ferreira, 

 
393 SANTOS, Maria José Mendes da Costa Ferreira dos — A terra de Penafiel na idade média. 

Estratégias de ocupação do território (875-1308). Porto: [Edição de autor], 2004. Dissertação de 

Mestrado em Arqueologia. pp. 12-13. 
394 Ibidem, pp. 13-14. 
395 Pertencentes todas elas actualmente ao município homónimo, a saber: Guilhufe, Lagares, Fonte 

Arcada, Paredes, Oldrões, Valpedre, Rio de Moinhos, Cabeça Santa, Portela, Novelas, Eja, Croca, 

Boelhe, Canelas, Perozelo, Duas Igrejas, Marecos, Figueira, Irivo, Urrô, Penafiel, Santiago de 

Subarrifana, Bustelo, Milhundos e Santa Marta de Penafiel. 
396 Ibidem, pp. 112-126. Ver quadro XIII e XIV. Cf. SARAIVA, Liliana — Património e Proprietários 
no Julgado de Penafiel de Sousa..., pp. 28-29. 
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Bustelo, Pombeiro, Vilela, Alpendorada e Vila Boa do Bispo397. Quanto aos nobres, 

surgem referências aos bens dos Maia, Barbosa, Alvarenga, Lumiares, Alcoforado, 

Porto Carreiro, Babilão, Silva, Rodrigo Froilaz de Leão, entre outros398. Verificava-se 

também a existência de diversas propriedades não tributárias, 34 honras e 6 coutos, e 

quintãs399 que pertenciam a diversas famílias e instituições, destacando-se, do lado 

clerical, os coutos dos mosteiros de Paço de Sousa, de Bustelo e o da Ordem do 

Templo, autênticos potentados; já quanto aos nobres, destaque-se, em Guilhufe, a quintã 

de Elvira Martins da Maia e de Nuno Peres Barbosa e a honra de Martim Gil de 

Coreixas; em Lagares, as quintãs de D. Urraca Gil de Lumiares e Nuno Peres de 

Barbosa; em Paredes, a honra dos Barbosa; em Valpedre, as duas quintãs que 

pertenceram ao “Gasco”; as 3 quintãs em S. Vicente da Curveira, pertencentes aos Porto 

Carreiro, Barbosa e Gonçalo Pais Taveira, filho do cognominado “Romeu”, entre 

outras400 

Denote-se que em praticamente todas as freguesias existiam bens não tributários, 

desde quintãs, honras ou coutos. Como sabemos, e analisaremos, todas elas estariam 

propensas aos alargamentos, que competia ao rei acompanhar. Por um lado, porque os 

nobres chamavam a si, usurpavam, direitos que historicamente pertenciam ao monarca. 

Pelo outro, porque frequentemente os “alvos” destes senhores eram os seus reguengos. 

Relativamente a este segundo cenário, podemos ver que, em Penafiel, os bens da coroa 

foram, acima da média, envolvidos nos “famosos e ilegais” acréscimos. Como se 

depreende a partir da leitura da obra que referimos, os inquiridores estabeleceram as 

origens de tais usurpações e de outras, os historiais de fundação das honras novas e a 

legitimidade das mesmas. Com os olhos no cobro dos seus direitos, o rei enviou os 

inquiridores que aqui apuraram diversas usurpações, mas também outras causas que 

fizeram minguar os cofres da coroa. Registaram-se episódios de violência, conflito e 

também amádigos, episódios também responsáveis pelas perdas ou usurpações de 

direitos régios. 

 
397 Ibidem, pp. 116-126. 
398 Ibidem, pp. 116-126. 
399 Ibidem, pp.  116-126. Cf. Quadro XIV. 
400 Ibidem, pp. 116-126.  
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d) Julgado de Porto Carreiro 

Em 1258, este pequeno julgado, que deixou legado toponímico até aos dias de hoje, 

era composto por diversas freguesias do actual concelho de Marco de Canaveses. Em 

conjunto, José Augusto de Sottomayor-Pizarro e Lúcia Rosas, estudaram o período 

medieval do concelho enunciado, fundamentalmente ao nível da implantação senhorial 

e dos registos patrimoniais deixados por estes.  

Vizinho a oeste do julgado penafidelense, nas orientações este e sul estava 

confinado ao Tâmega, fronteira igualmente da nossa alçada e que o separava do julgado 

de Benviver401. Após salientarem a riqueza histórica da implantação de algumas 

linhagens nobres neste território, sobretudo sob a égide dos Riba Douro402, estes autores 

salientam que estariam aqui bem implantados os Soverosa, Riba de Vizela, Porto 

Carreiro, Alcoforado e Carapeços403. Ao nível dos senhorios eclesiásticos, destacava-se 

sobretudo o autóctone mosteiro de Vila Boa de Quires, senhor de uma boa parcela dos 

casais aqui localizados. 

Este julgado fazia parte de um quadro um pouco mais vasto que o envolvia, 

partilhado entre as terras de Penafiel e de Benviver, territórios que eram casa de 

linhagens absolutamente incontornáveis, como os Riba Douro. Nesse sentido, os 

inquiridores estariam certamente interessados em traçar as origens dos bens e os seus 

novos proprietários que, sustentados nas prerrogativas dos antigos grandes senhores, se 

isentavam de diversos direitos. Neste processo, interessou ainda aos enviados do rei 

indagar sobre os bens que uma vez usurpados integraram os antigos e novos domínios, 

pois aí sim, o rei perdeu direitos que a tradição lhe consagrara.  

e) Julgado de Amarante 

 
401 SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de; ROSAS, Lúcia — Território, Senhores e Património, 

p. 87. 
402 Ibidem, p. 92. 
403 Ibidem, pp. 93-94. 
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Na segunda alçada da inquirição de 1258, devido aos limites impostos, apenas foi 

abordada uma freguesia do julgado amarantino404. O resto do seu território situava-se 

para “lá” do Tâmega e já não dentro do espaço do entre Douro e Ave até ao Tâmega. A 

vila de Amarante estava densamente povoada, com 124 casais, e era dominada pela 

Ordem do Hospital tinha em sua posse 72 deles405. A doação dos bens teria sido da 

responsabilidade dos Sousas, num contexto de intensa peregrinação, passando-se a 

perceber de imediato o porquê da escolha dos cavaleiros de S. João, mas este espaço 

seria ainda fortemente influenciado por outros nobres como os de Ataíde, Pimentel e 

Porto Carreiro406 

f) Julgado de Santa Cruz 

Este julgado comportava em 1258 diversas freguesias dos actuais concelhos de 

Penafiel, Marco de Canaveses, Amarante, Lousada e Felgueiras. Delimitado a este pelo 

rio Tâmega em todo o seu percurso. A sul, a freguesia de Santo Isidoro (c. Marco de 

Canaveses) confrontava, sobre o rio Odres, com Porto Carreiro. Por seu turno, a oeste as 

freguesias S. Martinho e S. Mamede de Recezinhos confrontavam com julgado de 

Penafiel. Este julgado tinha ainda mais 3 vizinhos, a noroeste a Lousada, a norte 

Felgueiras e, por fim, a nordeste, Amarante407. 

Santa Cruz também integrava parte do espaço medievo do actual município de 

Marco de Canaveses.  Neste julgado destacam-se representantes das famílias Riba de 

Vizela (D. Gil Martins), Lumiares (Urraca Abril), Alcoforado e cavaleiros dos de 

 
404 SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — “A nobreza amarantina, segundo as Inquirições 

Gerais dos séculos XIII e XIV” In Amarante Congresso Histórico 98. Actas. Vol. 2. (2000). Tomo II – 

História Política, Sociedade e Economia. Amarante: Câmara Municipal, pp. 607-620. 
405 PINTO, Paula — “Os Hospitalários em terras de Amarante (séculos XIII-XVI)” In Congresso 

Histórico de Amarante. Vol.1 Tomo III – Política, Sociedade e Cultura. Amarante: Município de 

Amarante, 2009, pp. 233-247; PINTO, Paula — “A nobreza e a Ordem do Hospital: uma aliança 

estratégica” In As Ordens Militares e as Ordens de Cavalaria na Construção do mundo Ocidental. Actas 

do IV Encontro sobre Ordens Militares. Palmela: Edições Colibri, 2005. Pp. 605-621. 
406 Idem, Os Hospitalários em terras de Amarante…, p. 237 quanto às doações dos Sousas e pp. 240-241 

quanto à presença das diversas famílias; MARREIROS, Rosa — "O senhorio da Ordem do Hospital em 

Amarante (sécs. XIII-XIV). Sua organização administrativa e judicial", in Estudos Medievais, nº5/6 

(1984-85), pp.3-38. 
 
407 Sobre a delimitação territorial, ver SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — Aristocracia e 

mosteiros na Rota do Românico, p. 37. O mapa aqui disponibilizado demonstra o espaço dos julgados da 
Lousada, a amarelo, e Santa Cruz, justamente à direita deste, a roxo. 
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Carapeços408. Além destes, registamos as presenças de representantes dos de Ataíde, 

Fafes, Babilão, Brandão, entre outros. Ao nível dos eclesiásticos, eram detentores de 

bens neste julgado diverso mosteiro e igrejas, sendo que entre os primeiros se 

destacavam o mosteiro de Travanca, Sandim, Pombeiro, Santo Tirso, Paço de Sousa, 

entre outros.  

Este território foi ainda casa de alguns personagens incontornáveis de uma das 

linhagens “fundadoras”, os Sousas, subsistindo diversas menções a alguns dos senhores 

fortes desta casa409. Estes influenciaram a paisagem nesta terra, uma entre muitas dos 

vales do Sousa e Tâmega, que foram marcadas pela senhorialização. Denote-se ainda 

que os direitos imemoriais dos senhores vêm ao de cima em determinadas freguesias de 

Santa Cruz, referindo-se que estes nunca haviam feito foro. Na mesma senda de outros 

julgados, neste espaço observamos uma recorrência de episódios que marcam a pesada 

influência destes nobres sobre os herdadores e colonos. Atentos a isso, os inquiridores 

apuraram frequentemente as “defesas” de cavaleiros e nobres a diversos casais, onde o 

rei detinha direitos, mas que, fruto disso, o seu mordomo não os cobrava. 

3.2.3. Julgados Orientais 

a) Julgado de Guimarães 

Julgado já estudado, entre outros, por José Mattoso e Maria Helena da Cruz 

Coelho e Luís Krus, tratava-se de um vasto território410. Antiquíssimo e pleno de 

tradição histórica, é desde cedo um ponto forte e lugar que fixava a linha de defesa do 

cristianismo contra o islão. A ligação das sucessivas monarquias, condes e nobres ao 

território é, portanto, evidente. Chegados a 1258, é um vasto, extensíssimo território que 

contava com 72 freguesias. Muitas delas subsistiram até aos dias de hoje, mantendo o 

 
408 SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de; ROSAS, Lúcia — Território, Senhores e Património, 

pp. 94-95. 
409 SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — Aristocracia e mosteiros na Rota do Românico, p. 

38. 
410 Estamos diante de um julgado composto por 72 fg., quanto a um mapeamento deste espaço, v. 
COELHO, Maria Helena da Cruz — A população e a propriedade na região de Guimarães…, p. 144. 
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estatuto, situando-se nos concelhos actuais de Fafe, Póvoa de Lanhoso, Felgueiras, 

Santo Tirso, Lousada e Guimarães411.  

Embora já cidade e concelho dotado de foral, José Mattoso destaca a presença 

forte de famílias nobres sobre a cidade412 e a crescente importância da burguesia que se 

viria a tornar progressivamente mais rica e poderosa413. De um modo talvez 

surpreendente estes “novos” agentes adquiriram de tal modo um estatuto e percepção do 

valor da terra, passando a igualar, no capítulo das usurpações, os nobres414, os 

eclesiásticos e os oficiais régios415. Relativamente aos nobres, encontravam-se aqui 

sediados os Briteiros, os Pimentel, os Arões e os Penelas, bem como os Riba de Vizela, 

os Fafes de Lanhoso, entre outros416. 

Quanto aos proprietários, cite-se Maria Helena da Cruz Coelho que ensaiou 

sobre a demografia e a propriedade deste julgado. Centrando as suas análises entre os 

bens do clero e reguengos, esta autora afirma que em 1258, considerada a tipologia do 

casal, se registava uma distribuição, sensivelmente, de 65-35% a favor dos bens 

eclesiásticos417. 

Território onde antigamente habitaram os condes portucalenses, os reis detinham 

aqui muitos espaços reguengos que não eram devidamente respeitados418. Além disso, 

este é dos julgados que apresenta as maiores menções a desconhecimentos419, plasmado 

 
411 COELHO, Maria Helena da Cruz — A população e a propriedade na região de Guimarães..., p. 140. 

No nosso estudo, apenas abordamos 53 freguesias, precisamente aquelas onde identificamos casos 

relativos à nossa temática.  
412 MATTOSO, José — A nobreza medieval portuguesa…, p. 256: “Coisa curiosa, que só agora sabemos, 

apesar de o facto datar já de meados do século XII, embora Guimarães tivesse foral e concelho, e portanto 
fosse uma cidade não nobre, vários fidalgos, e dos melhores, possuíam nela as suas casas honradas. O 

conde D. Gonçalo de Sousa e o alferes Pêro Pais da Maia tinham aqui os seus paços (…)”. 
413 Ibidem, p. 255. Além de rica e investir nas terras, o referido autor destaca ainda o caso de Domingos 

Anes Mouro, que usurparia uma igreja, entregava-a ao filho, e viria a casar com uma fidalga. 
414 Ibidem, p. 254. 
415 Ibidem, p. 254. 
416 Ibidem, p. 256. 
417 COELHO, Maria Helena da Cruz — A população e a propriedade na região de Guimarães…, p. 147. 
418 Sobre os sucessivos casos que envolvem a usurpação parcial ou integral dos reguengos em Guimarães 

já se debruçou Maria Helena da Cruz Coelho: COELHO, Maria Helena da Cruz — A população e 

propriedade na região de Guimarães…, pp. 150-151. 
419 Verificamos o desconhecimento (“nescit”) em 33 ocorrências e outros 84 episódios onde não foram 
avançadas ou foram omitidas por qualquer razão qualquer motivação. 
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ainda pela incapacidade, já mencionada, em identificar com uma razoável regularidade 

o “sujeito activo” em diversos dos nossos episódios420. 

Apesar de tudo isso, em Guimarães encontramos um pouco de tudo, violência, 

conflito, usurpação. O uso da força surge com grande recorrência no discurso dos 

jurados e a menção aos abusos também. Como avançou Maria Helena da Cruz Coelho, 

este território conheceu uma “explosão” demográfica típica do séc. XIII. Ora, talvez 

isso levasse a momentos de maior tensão e pressão sobre diversos proprietários, o que 

por sua vez culminaria em procuras mais agressivas por terras, aparentemente “de 

ninguém”, mas que por isso mesmo pertenciam ao rei.  

Destaca-se ainda o episódio que encerrava a acta de inquirição deste julgado, 

acerca dos direitos devidos ao rei das casas na cidade421. Episódio em que são, nas 

palavras de Luís Krus, protagonistas, os inquiridores reuniram no concelho da cidade e 

mostrando o foral exigiriam o pagamento de rendas que não estavam a ser cobradas em 

nome do rei422. Quanto a nós, permita-se estabelecer uma ponte com o futuro: nas 

inquirições de 1288-90, João Portugal indicou que identificou apenas um caso que 

envolvia eclesiásticos, precisamente, ocorrido em Guimarães423. Envolveram-se em 

cenas de violência um cónego de Santa Maria de Braga e um oficial régio e, no âmago 

daquela questão, estavam as “soldadas”. Ainda remeniscências, portanto, da resistencia 

dos senhorios vimaranenses urbanos. Acrescente-se apenas uma achega a toda esta 

questão: a entrega régia de D. Afonso II, aparentemente “à força”, da cidade ao senhorio 

da sé bracarense424. Denote-se, sobretudo, que em 1258 não evidenciamos casas que 

pertencessem àquela Sé. 

 
420 Relativamente aos indivíduos identificados de um modo parcial, podemos admitir tratar-se de 

burgueses, mas à falta de provas para nós evidentes optamos por mantê-los categorizados de maneira 

indefinida. 
421 Este episódio motivou Luís Krus à redacção do emblemático artigo sobre a segunda alçada das 

inquirições régias de 1258. KRUS, Luís — Escrita e Poder… 
422 Ibidem, p. 54; P.M.H. Inq. 1258, pp. 737-738. 
423 PORTUGAL, João — Violência em contexto senhorial…, p. 59: “Nestas inquirições, regista-se, 

apenas, um relato de violência praticado por eclesiásticos, concretamente: um cónego de Santa Maria de 

Braga, que dá “uma punhada no rosto” a um oficial régio que andaria, na vila de Guimarães, a recolher 

para o rei “as soldadas” de umas casas (entre 80 a 100) em redor da igreja de S. Paio, pertencentes ao 

cabido da Sé de Braga.” Segundo este autor, D. Dinis mandaria que as soldadas continuassem a ser 

recolhidas pelo cabido até que se apurasse a situação melhor. 
424 KRUS, Luís — Escrita e Poder…, p. 53. 
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b) Julgado de Celorico de Basto425 

Território montanhoso e integrado, na sua generalidade, na arquidiocese 

bracarense, é fortemente influenciado pela senhorialização dos Sousões e famílias 

agregadas426. Administrativamente pertenciam-lhe freguesias dos actuais municípios de 

Amarante, Felgueiras, Fafe, e do concelho com o mesmo nome427. 

Partilhando com a maior parte dos nossos julgados certas tendências, também 

aqui predominam os bens dos clérigos (donos de 52% dos casais), seguidos pelos régios 

(20%), nobres (18,4%) e alodiais (9,1%). Entre os primeiros, surgem os vastos 

patrimónios dos cenóbios deste território, como Arnóia, Telões e Pombeiro. Por outro 

lado, “surge de forma muito expressiva, a ordem do Hospital”428. Quanto aos nobres, 

este é um espaço “muito vasto e heterogéneo e (…) complexo”429. A norte do julgado 

destaca-se fundamentalmente o poderio dos Sousas430; quanto ao sul, surgiram famílias 

de património mais reduzido, como os Moreira, Carvalho e Ervilhão431. 

Como temos vindo a referir, este é um lugar intensamente marcado pela 

presença de uma família fundadora, amplamente influente em termos senhoriais, 

sobretudo pela gestão directa da terra através de um controlo quase absoluto das 

tenências. Importava, portanto, estabelecer pontes. Identificar as “pegadas” deixas pelos 

antigos condes, administradores da justiça no território, e por outros familiares, até 

mesmo das novas linhagens que vinham surgindo e estabelecendo aqui bases do seu 

poder. As pontes mencionadas passavam pela verificação da estreita e relação entre 

nobres, povoação e mosteiros e igrejas. Saber se os bens destes dois últimos haviam 

 
425 Sobre todos, v. SOUSA, Joana Catarina Pereira da Silva — A Nobreza e o Processo de 
Senhorialização nas Terras de Basto (Séculos XIII e XIV). Porto: Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, 2008. 
426 SOTTOMAYOR-PIZARRO, José Augusto de — Aristocracia e mosteiros na Rota do Românico, p. 

60. 
427 Basicamente, “chamou” a si, em 1258, as freguesias amarantinas situadas na margem direita do 

Tâmega, com excepção daquelas que pertencem ao julgado de Santa Cruz e que referiremos no momento 

oportuno; as freguesias “orientais” do julgado de Felgueiras e as paróquias “sulistas” do concelho de 

Fafe. 
428 Ibidem, p. 60. 
429 Ibidem, p. 64. 
430 Ibidem, pp. 64-65. As linhagens que se cruzaram com os Sousas, como Soverosa, Riba de Vizela e 

Guedeões, herdariam estes domínios e já eram referidos em 1258. 
431 Ibidem o, p. 65. 
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sido obtidos conforme as novas imposições da desamortização e se os seus privilégios 

territoriais, pois esta é terra de coutos e honras, haviam extravasado os limites 

originalmente impostos. Este é o terceiro julgado onde identificamos o maior número de 

casos, entre as ausências, as usurpações e as perdas de direitos. Existiam, portanto, 

indícios claros de que os poderes dominiais e senhoriais do rei eram aqui rivalizados 

tanto pelos nobres como pelas instituições do clero. Situadas aqui, bem nesta terra, 

“teimavam” em resistir aos avanços e à centralização dos poderes nas mãos da coroa. 

c) Julgado de Cabeceiras de Basto 

Junto de Celorico, as freguesias de Cabeceiras de Basto faziam parte da antiga 

unidade administrativa denominada por terras de Basto. Separadas em dois julgados em 

1220, assim como encontramos em 1258, Cabeceiras compunha-se por 14 paróquias, 

que actualmente se inserem entre os municípios de Celorico e de Vieira do Minho. 

Partilhando traços comuns com Celorico de Basto, encontramos aqui raízes das antigas 

e novas implantações da nobreza, bem como importantes bases patrimoniais da Igreja, 

sobretudo dos mosteiros. Entre estes, destacam-se o mosteiro de Refojos, Pombeiro e a 

Ordem do Hospital. Entre aqueles, os Valadares, Soverosa, Briteiros e Lanhoso. 

d) Julgado de Monte Longo 

Monte Longo foi alvo de um estudo aprofundado da autoria de João Machado. 

Na esteira de Mário Barroca, defende que os julgados manteriam quase inalterado o 

espaço geográfico das terras432. Considerando isto, vamos basear-nos na sua exposição 

geográfica para abordar o território deste nosso julgado. Região granítica, este território 

é montanhoso a leste e a nordeste e relativamente acidentado a sul, na zona de Silvares e 

Armil433. Em algumas palavras, este autor afirma a existência de heterogeneidades: 

“Num espaço de escassos quilómetros é bem evidente a diferença de relevos, que 

variam entre os 180 [localizados a sul do território] e os 851 m de altitude. (…)”. Em 

termos hidrográficos, encontram-se os rios Ferro, Bugio e Vizela, sendo que o último 

 
432 MACHADO, João Nuno Barroso Andrade Gonçalves — A Terra de Monte Longo na Idade Média. 

Das origens a 1438. Porto: [Edição de autor], 2012. Dissertação de mestrado em Arqueologia. p. 40. 
433 Ibidem, p. 15. 
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destes é o principal434. Relativamente à sua composição administrativa, este território 

incide sobre uma grande parte do actual concelho de Fafe. 

 Destacamos os senhorios mencionados dos Sousões e Guedaz, junto dos bens 

dos mosteiros de Refojos e da Costa. Neste território, denotamos acções da parte de 

senhores, que podemos dizer que tem contornos semelhantes às terras de Basto, a sul, 

levando os senhores a empreenderem várias compras danosas aos tributos régios e a 

procederem de modo violento com os mais desprotegidos. As menções à família dos 

Sousas também ajudam a compreender tudo isto, à antiguidade da senhorialização aqui 

promovida, pelo que existiriam diversas referências a propriedades onde nunca se havia 

feito foro. Por outro lado, registamos algumas tenções entre os grupos senhoriais e 

régio. 

e) Julgado de Travassós 

Pequeno julgado que apenas contem 4 freguesias do actual concelho de Fafe 

situadas a norte deste concelho. São elas, precisamente, Travassós, que dá nome ao 

julgado, Queimadela, Gontim e “S. Félix”, referida por sufragânea da primeira. 

Território pequeno que tem por vizinhos os julgados de Freita, Monte Longo e 

Guimarães, não evidenciamos nenhuma influência particular das linhagens nobres. Nos 

nossos casos, destacaram-se alguns agentes sociais desconhecidos, clérigos, sobretudo a 

Sé de Braga e a Ordem do Hospital, e alguns herdadores. Possivelmente neste território 

o rei pretendesse apurar o estatuto dos padroados querendo estar atento à presença 

destas duas grandes instituições clericais. De resto, salientem-se algumas perdas ou 

usurpações de direitos seus ocorridas no espaço e as quais lhe interessavam saber, para 

possivelmente corrigir. 

f) Julgado de Vermoim 

Quanto ao seu território abordado pela segunda alçada, é um julgado 

relativamente pequeno que conta com 10 freguesias pertencentes, actualmente, aos 

 
434 Ibidem, p. 17. 
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municípios de Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso435. Situado entre o rio 

Ave, que o delimita a norte, e o rio Vizela. Confronta com outros julgados como 

Refóios, Guimarães e Aguiar. Destacam-se os senhorios eclesiásticos, sobretudo 

regulares como os dos mosteiros de Santo Tirso e Tibães, e embora não se registem 

evidencias em grande número de influências das linhagens nobres, aparecem aqui 

representantes dos Pimentel. Cumpre-nos ainda avançar que se registou neste espaço 

levantamentos de alguns amádigos e a presença de determinadas propriedades isentas, 

com especial ênfase para o couto de Palmazãos que se estenderia até aqui. A presença 

destas propriedades e deste couto, em conjunto com uma senhorialização medianamente 

sentida, levou a que os inquiridores averiguassem pela existência de usurpações de 

direitos que eram, de origem, régios. 

g) Julgado de Freitas 

Em 1258, este julgado situava-se num espaço hoje dividido entre três 

municípios. São eles Fafe, Guimarães e Póvoa de Lanhoso. Tratava-se, à época da 

segunda alçada, de um espaço, moldado apenas por 10 paróquias. Ao nível dos nossos 

dados, identificamos alguns casos, destacando-se a influência dos de Redondo e 

também do cenóbio de Sandim.  

h) Julgado de Vila Boa de Guilhofrei 

A segunda alçada de 1258 apenas aborda uma fg. deste julgado, precisamente a 

de Guilhofrei, actualmente situada no concelho de Vieira do Minho. Destacam-se aqui 

casos relativos á Sé de Braga e à Ordem do Hospital e alguns cavaleiros. De resto, os 

herdadores possuíam aqui uma boa parte do património presente na freguesia. 

 

 
435 Apenas abordamos as freguesias de Lordelo, Guardizela e Serzedelo, relativamente ao primeiro; a de 

Riba de Ave, quanto ao segundo; e por fim, em relação ao terceiro, a fg. de Aves. Sobre este espaço, 

consulte-se: FONTES, João Luís Inglês — “A Terra de Vermoim nas Inquirições de 1220: o povoamento 

e a propriedade régia” In 2º Congresso Histórico de Guimarães. Actas do congresso. Vol. 6 (1996). Pp. 
91-108. 



 

153 

Conclusão (ou Considerações finais) 

 O triunfo da monarquia, a implantação do poder e da ordem. A superação da crise 

e a remodelação da administração régia. Estas foram palvras que compuseram os títulos 

e subtítulos, utilizadas por José Mattoso na sua História de Portugal, e que qualificaram 

o período de transição entre D. Sancho II e os anos inicias do reinado de D. Afonso 

III436. Reescrevemo-las como forma de sintetizar o período balizado entre 1248 e as 

“nossas” inquirições realizadas em 1258. Também em síntese, neste período, o 

Bolonhês chamou para junto de si homens de confiança, defendeu os mais 

desfavorecidos, mesmo que pelo caminho lutasse contra os privilegiados. Deu 

estabilidade às finanças. O seu governo foi de contenção mas de crescimento também. 

Chamou à coroa diversos impostos, geriu os preços, impediu ainda a saída de cereais. 

Assim, atenuava as fomes e permitia a estabilidade. Em suma, dava garantias. Fez 

recuperar economia e soube fomentar diversos sectores do comércio e da indústria. Em 

contrapartida, teve de enfrentar o desapontamento daqueles que o levaram até ao poder, 

como o dos clérigos, com os quais “lutou”, praticamente, até ao fim. 

Diversos autores afirmam que em 1250 o monarca reuniu cortes em Guimarães, 

lugar onde diversos eclesiásticos se queixaram do banditismo e dos abusos de que eram 

alvo da parte dos oficiais do rei. De facto, alguns relatos demonstravam a dureza que 

antecedeu a sua subida “justiceira” ao poder437. As inquirições de 1258 demonstram 

uma visão muito parcelar quanto aos protestos enunciados, naquela corte, pelo Clero438, 

mas, em relação aos diferentes “ímpetos” senhoriais, já não. Aliás, esse foi precisamente 

o objecto deste nosso trabalho. 

 
436 MATTOSO, José — Dois séculos de vicissitudes políticas…, pp. 116-122. 
437 “«[…] no tempo de D. Sancho II rei de Portugal foi tão grande a hostilidade e a depredação no Reino 

de Portugal, durante quinze anos ou mais, que não era oermitido sair ou entrar no dito reino […] que 

durante oito anos ou mais no tempo de Gregório IX e após a sua morte foi tão grande a hostilidade e a 

guerra em Itália que sem perigo do corpo e dos bens o bispo de Coimbra não se podia dirigir à cúria 

romana para procurar a sua justiça […]» Apud VENTURA, Leontina — D. Afonso III, p. 59. 
438 Foram raros estes casos. Um bom exemplo foi identificado em Bouças. Aí diz-se que a igreja de 

Lordelo não recebia os dízimos a que tinha direito: P.M.H. Inq. 1258, p. 459: “et illa V.e casalia que sunt 

depopulata partitus fuit abbas Santi Tixi per homines ejus qui morantur in Cauto, et non faciunt inde 

forum aliquod Domino Regi, nec decimam non dant inde Ecclesie de Loordelo, quam debent dare de 

jure”. Outro bom exemplo, ao qual já aludimos, passa pela entrada de um mordomo, durante o reinado de 
D. Sancho II, numa honra no julgado da Maia, p. 133, nt 343. 
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 Com efeito, não nos podemos afastar do tópico da centralização dos poderes nas 

mãos da coroa. Se D. Afonso II teria iniciado o caminho, D. Afonso III estabeleceu as 

bases sólidas, consolidadas seguidamente por D. Dinis e, finalmente, aproveitadas pela 

mão firme de D. Afonso IV. Existe, em toda a obra, um elo de ligação que passou, 

inevitavelmente, pela realização de Inquirições Gerais. Nesse sentido devemos realçar 

como é que a experiência de 1258 contribuiu para o governo de D. Afonso III 

estabelecer, como dissemos, as bases do seu poder.  

Serviram para clarificar áreas de poder ou domínio, cadastrar e organizar. Três 

vectores que não actuaram separadamente. Através da nossa selecção verificamos isto. 

Acreditamos que, para o sucesso desta empresa foi fundamental a proximidade régia ao 

longo processo. Assim como a astúcia, certamente partilhada entre o rei, os membros da 

sua cúria e os inquiridores, foram factores absolutamente determinantes na identificação 

destes episódios. De maneira geral, como tivemos oportunidade de destacar, o monarca 

pretendia, ambiciosamente, elaborar um cadastro dos reguengos e das propriedades do 

clero e da nobreza, a par de apurar os direitos régios em todo o território, nas 

propriedades, nos rios e nos montes. Nesse sentido, salientemos a importância dos 

vectores enunciados.  

De todos os dados que seleccionámos, temos de destacar o predomínio dos casos 

relacionados com os direitos do monarca. Também aqui verificamos uma inteligência e 

grande sentido de poder. Indo além do simples cadastro, os inquiridores identificaram: 

primeiro, a presença das diferentes propriedades privilegiadas; segundo, a extensão das 

mesmas, os que se isentavam por se encontrarem abrangidos pela honra, couto ou 

quintã; terceiro, a existência de diversos privilégios, como os das ordens, que também 

isentavam os senhores; quarto, as usurpações de direitos dominiais, senhoriais e reais, 

bem como dos reguengos; quinto, os abusos, por via da violência, do conflito, ou do 

poder exercido, que eram forma dos senhores submeterem diferentes gentes ao seu 

domínio. Depois de concluída a inquirição, certamente que os “mapas” de que dispunha 

o rei o auxiliavam, portanto, na referida tarefa de organização: o rei e os oficiais sabiam 

o que devia ser cobrado e onde. Podiam-se, também, impedir os abusos destes segundos 

que, em teoria, não entrariam nos lugares onde actuam os privilégios dos senhores.  
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Através da cartografia observamos diferentes focos onde as usurpações e a 

conflitualidade “fervilhavam” ou, por outras palavras, onde se intensificavam o número 

de episódios. Na Maia, em Guimarães, em Penafiel-Santa Cruz, em Celorico; ou então 

junto da foz do Douro e Leça, do Sousa, em Gondomar, entre o Selho-Ave e Vizela, e 

na bacia do Ferreira também. De uma certa forma, podemos retirar daqui duas 

tendências, com os focos a dependerem ora dos proprietários e onde os mesmos 

confinam com grande intensidade, ora a fertilidade da terra e a riqueza dos direitos 

associados à mesma. Fossem os possidentes situados em cada julgado, fosse a geografia 

e a fertilidade que levam a uma maior rivalidade pela posse das terras, certo é que todos 

os aspectos contaram. Aliás, estes factores que interpretamos conjuntamente 

demonstram bem a relação simbiótica entre Homem e Espaço, os principais “agentes” 

nos nossos episódios. 

Quanto aos proprietários, D. Afonso III pretendeu que os enviados régios 

inquirissem minuciosamente os bens das “Ordens”, ou seja, do Clero, secular, 

monástico ou monástico-militar. Os grandes coutos foram alvos de escrutínio, bem 

como todas as propriedades destas instituições que estivessem dentro ou fora deles. Na 

região abordada pela segunda alçada, ou seja, no entre Douro e Ave até ao Tâmega, o 

peso dessa ordem foi enorme. Esta era, como destacamos, um espaço de grandes 

mosteiros e centenas de paróquias. Talvez de modo surpreendente, vimos os 

eclesiásticos usurparem mais vezes direitos e reguengos do que os nobres.  

Nesse sentido, teriam tido os reis, afinal, a sua razão para estarem alarmados, 

suspeitarem do Clero, pretenderem conter os seus privilégios, “combater” a expansão 

dos seus domínios? Se os nosso dados nos permitem responder afirmativamente, temos 

também de considerar outra perspectiva. Não teria o rei, a sua cúria e os seus 

inquiridores criado esta “narrativa”? Isto seria, naturalmente, de esperar atendendo à 

natureza da fonte439, mas também nos conta algo sobre a política levada a cabo por D. 

Afonso II e D. Afonso III. Sobretudo, se contrastamos os inquéritos de 1220 e de 1258 

com o de 1284 (e, certamente, o de 1288-90). Ou seja, os primeiros dois reis ainda não 

dispunham de meios suficientemente autoritários para se dirigirem a todos os senhores. 

 
439 BRANCO, Maria João Violante — Memory and truth…, p. 2-3. 
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A nobreza ainda detinha muita influência política e militar naquilo que podemos 

considerar os balanços de poderes dentro do reino.  

Assim sendo, D. Afonso II e III precisavam de apoios para conseguirem executar 

as mais diversas tarefas governativas. Seja como for, nesta altura de fazer considerações 

finais, temos indubitavelmente de observar o peso dos clérigos enquanto “sujeitos 

activos” e fazer reflexões. O grande peso, aliás maioritário, dos eclesiásticos deve-nos 

dizer também que as “desconfianças” dos dois monarcas mencionados podem ser reais, 

ou seja, que as “Ordens” realmente chamavam a si territórios vastos e que urgia 

controlar e domar os mesmos. Assim o parecem afirmar os nossos dados, 

essencialmente no que diz respeito às actuações das Sés, das ordens militares e dos 

mosteiros. Se os nobres respondiam no final do séc. XIII com os nobiliários, os 

mosteiros e as sés, alguns mais tardiamente que outros, responderiam com a criação de 

tombos onde faziam coligir a documentação necessária que letigimava os seus bens. 

Mas uma pergunta se impõe, mesmo que não tenhamos presentemente uma resposta 

cabal para a mesma. Comparando os dados aqui seleccionados com aqueles que 

levantamos para o pequeno Inquérito Geral de 1284, teriam D. Afonso II e D. Afonso 

III conseguido conter e amparar o crescimento dos patrimónios eclesiásticos, de tal 

modo que os dados posteriores reflectissem isso mesmo440? 

Quando comentamos que neste inquérito, de 1258, D. Afonso III teria pretendido 

esmiuçar os bens dos clérigos, parece ter ficado claro que para tal desempenharam um 

papel fundamental os seus inquiridores. Se assim não fosse, não teríamos percentagens 

verdadeiramente reveladoras que aqui avançamos441, com o rácio entre os totais de 

depoimentos e de episódios a atingirem uma média de 50%. Ou seja, a cada dois 

depoimentos foi identificado um caso. Portanto, verificamos sagacidade, atenção. A arte 

de desmascarar, como esperamos ter demonstrado, revela-se complexa. Em certos 

julgados, como Celorico de Basto, atingimos um rácio entre depoimentos e episódios de 

95%. Estes foram casos onde o rei saiu lesado, mas também situações que ainda não 

tinham sido corrigidas.  

 
440  
441 Para os pensamentos seguintes, v. Tabela nº 1; v., sobre os modelos de conduta, perspicácia e outros 
atributos dos inquiridores: KRUS, Luís — Escrita e Poder…, p. 47, 55-57. 
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Acuidade ainda para a forma como o rei perde, como os outros senhores 

ganharam o seu. Além deste caso, o facto de certas percentagens serem elevadas em 

territórios de maior “antiguidade” na implantação dos diversos senhorios; nestes casos, 

tanto dos nobres como dos clérigos, evidenciam bem como é que as sucessivas gerações 

foram, no olhar dos inquiridores, delapidando os direitos régios e, em consonância ou 

não, construindo o seu património. Quanto a este último aspecto, as inquirições são 

muito omissas. Nem sempre sabemos o que é que foi rectificado, muito embora se fale 

com alguma frequência em terras devassas. A continuidade de alguns casos- ou 

narrativas se preferirmos-, por vezes referidos em várias inquirições, não só nos permite 

desconfiar como colocar em causa o que é que verdadeiramente se fazia com as 

informações recolhidas. 

De tudo o que terminamos de explanar, devemos ainda insistir em três aspectos, 

sendo eles a afirmação do poder régio, o alargamento dos poderes do rei e o 

enquadramento dos poderes nesta “nova” lógica que começava a surgir no séc. XIII. É 

altura de fazer balanços. 

Portanto, o primeiro diz respeito à afirmação da autoridade régia e ao alargamento 

dos poderes do rei e dos seus oficiais em todo o território que geralmente denominamos 

por “Norte Senhorial”. Através da metodologia que aqui avançamos, identificamos mais 

de 1700 episódios que de alguma forma se ligam à usurpação de direitos do rei. Estes 

números contam-nos, em primeiro lugar, que o rei está a querer chamar a si o que 

podemos chamar de “espaços cinzentos” entre os poderes locais e a administração dos 

patrimónios e das gentes. Junto disto, tornemos a salientar que o rei pretendia retirar aos 

Senhores das Terras a primazia que outrora lhes pertencera e, igualmente, esclarecer 

todos os restantes senhores do Entre Douro e Ave dos limites das suas prerrogativas e 

dos seus poderes. Em síntese, não só aclarava a extensão dos limites como chamáva a si 

o que estava por definir. A identificação dos casos era só o primeiro passo para as 

posteriores formas desenvolvidas pelos monarcas para afirmarem a sua autoridade.  

Estes dados, portanto, contam-nos os moldes desta “luta” e como a mesma foi 

sendo travada. Sobre a mesma, podemos acrescentar que não se tratou de uma luta fácil 
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e que a mesma não seria, definitivamente, breve442. E impõe-se um esclarecimento pois 

este alargamento e essa afirmação nunca implicavam que o monarca retirasse aos 

diversos senhores os poderes de que sempre dispuseram. Com efeito, esta “luta” tem de 

ser vista como uma forma de reajustamento e de equilíbrio na forma como os diversos 

poderes olham para a terra e a propriedade e a forma como interagem entre si, 

fundamentalmente nos espaços de conflito, ou por outras palavras, onde os mesmos 

confinam.  

Dito tudo isto, podemos, sem dúvida, retirar deste levantamento e desta 

metodologia alguns pensamentos e expor os mesmos de maneira breve. Primeiramente, 

que será necessário realizar um levantamento geral destes dados e não só para que se 

compreenda a progressiva “entrada” dos poderes do rei nos mais diversos espaços do 

“Norte Senhorial”. Por outras palavras, será necessária empreender uma leitura 

transversal aos inquéritos do séc. XIII, mas fundamentalmente aos do XIV, para que 

compreendamos as características e a forma como esse mesmo alargamento se foi 

realizando. De um modo um pouco simplista mas sintetizador, sabemos que estas 

inquirições foram cada vez mais incisivas e que permitiram aos monarcas destes séculos 

realizar o que tradicionalmente chamamos de centralização dos poderes. No entanto, 

apenas realizando este tipo de levantamentos se tornará verdadeiramente possível 

compreender, de um lado, como é que os reis pretenderam chamar a si estes poderes e, 

do outro lado, como é que responderam os diferentes senhores. Noutro sentido, sendo as 

Inquirições Gerais fontes riquíssimas, permitem-nos adentrar em aspectos que 

normalmente estão ocultos aos olhos do historiador. Estes episódios, na associação de 

dados económicos e sociais, permitem-nos explorar os aspectos mais basilares da 

História: a política, como esperamos ter deixado claro; a economia e a sociedade. 

Se a presente selecção, baseada na segunda alçada do Inquérito Geral de 1258 nos 

permitiu fazer algumas leituras acerca destes aspectos, mais nos poderia dizer um 

 
442 Diversas obras contam-nos isto mesmo de uma maneira bem visível, essencialmente através de 

histórias de usurpações e de estabelecimentos de honras e quintãs ilegais ao longo de diversas Inquirições 

Gerais. Situações que perduravam e que eram identificadas em vários inquéritos. A título de exemplo, 

consultem-se as teses de Leontina Ventura e de José Augusto de Sottomayor-Pizarro que indicamos na 
bibliografia final. 
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cruzamento dos dados de todas as alçadas deste inquérito e ainda mais ganharíamos ao 

acrescentar os inquéritos de D. Dinis e os de D. Afonso IV.  Embora tudo o que 

avançamos nesta conclusão sejam apenas hipóteses por confirmar, esperamos ter 

deixado claro a importância da identificação destes episódios e a potencialidade dos 

mesmos.  

Quanto ao rei, o conhecimento destes permitiam-lhe ganhar uma verdadeira 

“vantagem” jurídica. Ao passo que limitiva a expansão dos senhores e das suas 

jurisdições, chamava a si os poderes da administração do reino ou fundamentava-os 

melhor. Uma obra iniciada em D. Afonso II e que tomaria ainda um percurso de mais de 

120 anos. Achámos que a maior prova de tudo o que dizemos aconteceu no reinado do 

filho de D. Afonso III. Aquele monarca viria a considerar-se, significativamente, 

“herdeiro dos condes”443. E assim se simboliza a política de afirmação do poder régio e 

de alargamento dos seus poderes. 

 
443 Expressão com que Luís Krus baptizou um artigo da sua autoria acerca da inquirição de 1286. 

Inquérito que nasceu por culpa das disputas entre os herdeiros pelos bens do último grande senhor de 

Sousa. Não se entendendo entre si, chamam o rei para que este decidisse como devia ser feita a 

distribuição. No entanto, defendendo que naquele espólio haveriam muitos bens usurpados, dos quais ele 

tinha conhecimento, também D. Dinis se fez passar por herdeiro daquele grande senhor. V. KRUS, Luís 
— O rei herdeiro dos condes… 
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Anexos 

Tabelas 

Tabela 1 — Freguesias, depoimentos e episódios na segunda alçada das 

Inquirições Gerais de 1258. 

Julgados 
Total de 

freguesias 

Total de 

depoimentos 

Total de 

episódios 

Rácio em % 

depoimentos/episódios 

Maia 95 579 316 54,6  

Guimarães 72 557 251 45  

Celorico de 

Basto 
33 227 215 95  

Penafiel 35 264 174 65,9  

Santa Cruz 26 183 107 58,5  

Refóios 25 206 102 49,5  

Bouças 21 159 93 58,5  

Aguiar 46 368 92 25  

Felgueiras 28 247 68 27,5 

Monte Longo 13 92 64 69,5 

Cabeceiras 

de Basto 
14 110 63 57,2  

Gondomar 11 99 54 54,5 

Lousada 14 115 47 40,8 

Porto 

Carreiro 
3 30 35 116,6 

Vermoim 10 53 16 30,2 

Travassós 4 24 11 45,8 

Vila Boa de 

Guilhofrei 
1 14 10 71,4 

Freitas 10 74 6 8,1 

Amarante 1 7 3 42,8 

Total 463 3414 1727 Média = 50,6 

Fontes: P.M.H. Inq. 1258 ; KRUS, Luís — Escrita e Poder…, p. 58. 
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Tabela 2 — Referências cronológicas na segunda alçada das Inquirições Gerais de 

1258444. 

Tipologia da 

referência 

Referência 

cronológica 
Quantidade 

Menção concreta a 

um reinado 

D. Sancho II 38 

D. Sancho I 13 

D. Afonso II 9 

D. Afonso III 3 

Menção cronológica 

“aproximada” 

1238 4 

1243 3 

1256 2 

1253 2 

1248 2 

1255 1 

1254 1 

1233 1 

1208 1 

1205 1 

1198 1 

Fonte: P.M.H. Inq. 1258 

  

 
444 Sublinhamos, uma vez mais, que os dados apresentados se remetem, exclusivamente, à nossa selecção. 
Ou seja, não são as menções totais na alçada. 
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Tabela 3 — As razões apresentadas nos episódios da categoria das Ausências de 

direitos e foros régios na segunda alçada das Inquirições Gerais de 1258. 

Tipologia para a Ausência 
Motivo para a ausência de 

direitos régios 
Quantidade 

Propriedade não 

tributária 

Honra 180 

Quintã 113 

Couto 96 

Passal da igreja 2 

Privilégio “social” 
“Dominum” ou condição 

social do proprietário 
219 

Privilégio de Ordem Privilégio de Ordem 49 

Outros 
Nunca fizeram foro/ 

doações ou legados 
34 

Desconhecimentos ou 

casos sem razão 

apresentada 

— 56 

Total — 749 

Fonte: P.M.H. Inq. 1258 
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Tabela 4 — Direitos usurpados, por tipologia, nos episódios de Usurpação de 

direitos e foros régios na segunda alçada das Inquirições Gerais de 1258. 

Localização Usurpações de direitos 

Julgado Dominiais Senhoriais Reais 

Guimarães 84 29 2 

Maia 51 23 3 

Bouças 38 3 1 

Celorico de Basto 31 74 3 

Cabeceiras de Basto 17 23 — 

Penafiel 16 13 4 

Santa Cruz 14 40 — 

Lousada 9 2 — 

Aguiar 9 2 2 

Refóios 8 8 1 

Monte Longo 8 6 12 

Gondomar 6 2 — 

V.B. Guilhofrei 2 2 — 

Vermoim 2 2 — 

Felgueiras 2 1 — 

Porto Carreiro 1 — — 

Travassós — 2 — 

Total 298 232 28 

Fonte: P.M.H. Inq. 1258 
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Tabela 5 — Episódios de Usurpações de propriedades da Coroa na segunda alçada 

das Inquirições Gerais de 1258. 

 
Tipologia da propriedade 

reguenga usurpada 
Quantidade 

Reguengo de tipologia 

não especificada 
– 40 

Reguengos de tipologia 

Especificada 

Casal 18 

Herdade 6 

Monte 3 

Moinho 3 

Campo 2 

Vilas, vinhas, leiras 3 

Total — 75 

Fonte: P.M.H. Inq. 1258  
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Anexos 2 

Tabelas relativas à Base de Dados 

Tabela 1 – Actualização das freguesias identificadas em 1258. 

Julgado e freguesia em 1258 Correspondencia actual e município em que 

se insere 

Observações 

Bouças Lordelo Lordelo do Ouro (c. do Porto)  

Aldoar Aldoar (c. do Porto)  

Lovigildus Nevogilde (c. do Porto)  

Ramaldi/Rohnaldi Ramalde (c. do Porto)  

Parrochianorum 

Monasterii Bauzarum 

Matosinhos (c. de Matosinhos) O antigo mosteiro, hoje em ruínas, 

localizava-se em Bouças de Cima que 

hoje é um lugar da fg. de Matosinhos445. 

 
445 Em 1258, o núcleo populacional estaria fixado mais afastado do mar, junto do lugar onde estão as ruinas do mosteiro de bouças (actual Rua de Bouças, junto da rua 

do Convento). A. C. Da Costa — Corografia portugueza e descripçam topográfica…, p. 319, escreveu acerca da paróquia de S. Salvador de Bouças: "nome que nos 

parece tomou de pequenos matos, que estavão naquellas Bouças". No seguimento destas palavras, descreve a igreja paroquial posteriormente erguida. No seu texto não 

subsistem referências ao mosteiro de Bouças. 
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Sancti Martini 

Quifones 

Guifões (c. de Matosinhos)  

Sanctus Michael de 

Moroza 

Leça da Palmenira (c. de Matosinhos)  

Sancti Michael de 

Bauza 

Leça da Palmenira (c. de Matosinhos) Dúvidas acerca desta 

correspondência446. 

Maia Sanctus Michael de 

Moroza 

Maia (c. da Maia)  

Petra Ficta Perafita (c. de Matosinhos)  

Lavra Lavra (c. de Matosinhos)  

Labrugia Labruge (c. de Vila do Conde)  

Sancte Crucis Madie Santa Cruz do Bispo (c. de Matosinhos)  

Sancti Johannis de 

Amiidelo 

Mindelo (c. de Vila do Conde)  

 
446 Das indicações da maior parte dos lugares referidos, podemos admitir tratar-se de Leça da Palmeira. No entanto, a singularidade desta fg., que não surge nas 

inquirições de 1288, onde também foi abordado o mesmo julgado, deixa-nos com dúvidas. Acreditamos que se possa tratar: 1) erro de cópia 2) um caso onde o uso do 

topónimo caísse em desusso. Outra dúvida surge quanto ao topónimo Villa Sicca que poderia tratar-se da rua de Quinta Seca situada na fg. Senhora da Hora (c. 

Matosinhos), sendo que a veracidade deste último caso invalidava a nossa hipótese. Sem dúvida que esta é uma questão que deve ser investigada posteriormente. 
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Avelanada Aveleda (c. de Vila do Conde)  

Pindelo Árvore (c. de Vila do Conde) Actualmente, Pindelo é lugar da fg. de 

Árvore. 

Zurara Azurara (c. de Vila do Conde)  

Sancti Felicis de 

Pinidilii 

Canidelo (c. de Vila do Conde)  

Sancti Mametis de 

Villa Plana 

Vila Chã (c. de Vila do Conde)  

Sancti Stephani 

Martinaes 

Gião (c. de Vila do Conde) Actualmente, Martinhães é lugar na fg. 

de Gião. Aliás, esta segunda adopta 

ainda nos nosso dias o mesmo orago. 

Sancti Salvatoris Mola 

Olivarum Superna 

Modivas (c. de Vila do Conde)  

Sancta Christina de 

Cornis 

Malta (c. de Vila do Conde)  

Sancti Petri Fajozes Fajozes (c. de Vila do Conde)  
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Sancte Marine de 

Retorta 

Retorta (c. de Vila do Conde)  

Sancti Vicentii de 

Tougues 

Tougues (c. de Vila do Conde)  

Sancti Salvatoris 

Mazanaria 

Macieira da Maia (c. de Vila do Conde)  

Sancti Martini 

Guilavreu et Parata 

Guilhabreu (c. de Vila do Conde) Não conseguimos identificar a “Parada” 

referida, portanto, a georreferenciação 

foi feita apenas de acordo com a actual 

fg. de Guilhabreu447. 

Sancti Johannis de 

Guidones 

Guidões (c. da Trofa)  

Sancte Marie Alvarelos Alvarelhos (c. da Trofa)  

Sancte Marie de 

Avenoso 

Avioso (Santa Maria) (c. da Maia)  

Sancti Salvatoris de Gondim (c. da Maia)  

 
447 Apesar de existir, actualmente, a fg. de Parada em Vila do Conde, sabemos que não seria uma hipótese viável, porque se situa a norte do Ave. 



 

184 

Guandin 

Sancte Marine de Vilar 

de Porcis 

Vilar de Pinheiro (c. de Vila do Conde)  

Vermuy Madie Vermoim (c. da Maia)  

Sancte Marie de Silva 

Scura 

Silva Escura (c. da Maia)  

Sancte Marie de Vilar Vilar (c. de Vila do Conde)  

Nugaria Nogueira (c. da Maia)  

Sancti Jacobi de 

Vhougado 

Trofa (Santiago do Bougado) (c. da Trofa)  

Sanctus Martinus de 

Vhougado 

Trofa (S. Martinho do Bougado) (c. da Trofa)  

Sancti Silvestri de 

Cousso 

Moreira (c. da Maia) De acordo com o Dicionário 

Corográfico, o Couço é uma povoação 

situada na fg. de Moreira da Maia. 

Através do google maps é possível 

localizar a “Rua” e “Travessa do 
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Cousso” nessa referida freguesia. 

Sancti Michaelis de 

Barrarios 

Maia (c. da Maia)  

Parrochianorum 

Monasterii Lecie 

Leça do Balio (c. de Matosinhos)  

Sancti Martini de 

Gatones 

Guifões (c. de Matosinhos) Actualmente, Gatões é lugar da 

freguesia de São Martinho de Guifões. 

Sanctus Mametus S. Mamede de Infesta (c. de Matosinhos)  

Milleiros Milheirós (c. da Maia)  

Parrochianorum 

Monasterii Aquarum 

Sanctarum 

Águas Santas (c. da Maia)  

Sancti Fausti de 

Gueifanes 

Gueifães (c. da Maia)  

Sanctus Laurencius Ermesinde (c. de Valongo) Na acta da inquirição é referida a vila de 

Ermesinde (que posteriormente ganharia 

destaque e dava nome à terra). Na 
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microtoponímia, podemos observar a 

existência de uma rua com o nome de S. 

Lourenço em Ermesinde. 

Sancti Vicencii de 

Queimadela 

Alfena (c. de Valongo) O lugar de Queimadela localiza-se, 

actualmente, em Alfena. 

Sancti Vicencii de 

Alfena 

Alfena (c. de Valongo)  

Sancti Felicis de 

Cornato 

S. Pedro Fins (c. da Maia)  

Sancti Salvatoris de 

Fagosa / Sancta 

Christina de Cornado 

Folgosa (c. da Maia)  

Sancti Mametis de 

Cornado 

Coronado (S. Mamede do Coronado) (c. da 

Trofa) 

 

Mamona Sancti 

Romani de Cornado 

Coronado (S. Romão do Coronado) (c. da 

Trofa) 

 

Sancti Martini de Covelas (c. da Trofa)  
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Covelas 

Sancti Mametis de 

Vallis Longus / Vallis 

Longus Supernus 

Valongo (c. de Valongo)  

Gondomar Sancti Crucis de Jovim Jovim (c. de Gondomar)  

Sancti Johannis de Fos 

Sause 

Foz do Sousa (c. de Gondomar)  

Sancti Vireximi de 

Vallis Bonus 

Valbom (c. de Gondomar)  

Sancta Maria de 

Campanaa 

Campanhã (c. do Porto)  

Sanctus Petrus de Cova S. Pedro da Cova (c. de Gondomar)  

Sanctus Cosmatus Gondomar (S. Cosme) (c. de Gondomar)  

Sancti Salvatoris de 

Fanzares 

Fânzeres (c. de Gondomar)  

Cauti Monasterii Rivuli Rio Tinto (c. de Gondomar)  
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Tinti 

Ville que vocatur 

Leverinus448 

Covelo (c. de Gondomar) Actualmente, o lugar de “Leverinho” 

localiza-se na fg. de Covelo449. 

Regalengui quod jacent 

in termino de Avintes450 

Avintes (c. de Vila Nova de Gaia) Com efeito, os inquiridores referem que 

este reguengo se situava além do 

Douro451 

Refoios Sancti Pelagii de 

Refoyos 

Refojos de Riba de Ave (c. de Santo Tirso)  

Sancti Juliani Água Longa (c. de Santo Tirso)  

Sancti Jacobi de Carreira (c. de Santo Tirso) Embora com reticências, avançamos esta 

 
448 Não foi referida a freguesia. 
449 Além desta vila, que claramente se situa “aquém” (a norte) do Douro, na época ela chamava a si um território “além” Douro. P.M.H. Inq. 1258, p. 524: “Et nos 

inquisitores non inquisivimus istam inquisitionem quia isti homines morabantur ultra Dorium, et illi qui morantur in ista villa noluerunt inde dicere veritatem; et 

propter hoc missimus illuc Judicem Gondomaris cum aliis bonis hominibus quod inquirerent bene et fideliter de predictis hominibus totam veritatem, et quod ducerent 

inde nobis certitudinem, et ipse Judex cum bonis hominibus ejus Judicatus dixerunt  nobis istam inquisitonem predictam”. 
450 Não foi referida a freguesia. 
451 P.M.H. Inq. 1258, p. 524: “Et nos inquisitores non inquisivimus istam inquisitionem, quia ista homines non morantur in termino nostre inquisitiones, nec 

Regalengum istud similiter; sed misimus illuc Judicem cum aliis bonis hominibus, et dixit nobis istam inquisitionem inde”.  
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Vermuy hipótese baseando-nos na obra de 

Adalberto Costa452 

Sancte Marie de 

Quintana 

Reguenga (c. de Santo Tirso)  

Sancte Ovaye de 

Lamelas 

Lamelas (c. de Santo Tirso)  

Monasterii Sancti 

Christofori de Refoyos 

Refojos de Riba de Ave (c. de Santo Tirso)  

Sancti Mametis Negrelos (S. Mamede) (c. de Santo Tirso)  

Sancti Salvatoris de 

Pena Maiore 

S. Salvador do Campo (c. de Santo Tirso)  

Sancti Martini S. Martinho do Campo (c. de Santo Tirso)  

Sancte Christine Cauti 

Monasterii Sancti Tissi 

Couto (Santa Cristina) (c. de Santo Tirso)  

Sancti Michaelis de Couto (S. Miguel) (c. de Santo Tirso)  

 
452 COSTA, Adalberto — A Comarca de Santo Thirso. Subsídios para a história de um direito local. Porto: Vida económica, 2016. Nesta obra, o autor associa diversos 

lugares que na nossa inquirição são mencionados, como Fermosende, Mamoa e Vermoim, a esta fg.; v. pp. 74-147, máxime 81, 91-93 e 117- 
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Sendim 

Sancti Thome Negrelos (S. Tomé) (c. de Santo Tirso)  

Sancti Jacobi de 

Revordanis 

Rebordões (c. de Santo Tirso)  

Sancti Salvatoris de 

Negrellos / Sancti 

Ysidri de Negrellos 

Negrelos (S. Mamede) (c. de Santo Tirso) S. Isidro é lugar na fg. de Negrelos (S. 

Mamede) 

Sancti Pelagii de Parata 

/ Sancte Marie in Couto 

de Rooriz de Negrellos 

Roriz (c. de Santo Tirso) Relativamente à Parada, trata-se de uma 

antiga fg. incorporada posteriormente na 

de Roriz453. 

Sancti Salvatoris de 

Monte Cordube 

Monte Córdova (c. de Santo Tirso)  

Lousada Sancti Andree de 

Crastelos 

Cristelos (c. da Lousada)  

Sancti Michaelis de 

Silvaribus 

Silvares (c. da Lousada)  

 
453 AMARAL, Luís Carlos — Formação e desenvolvimento do domínio da diocese de Braga…, p. 641 
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Sancti Salvatoris de 

Avenalleda 

Aveleda (c. da Lousada)  

Sancti Michaelis de 

Lousada 

Lousada (S. Miguel ) (c. da Lousada)  

Sancte Cristine Nugarie Nogueira (c. da Lousada)  

Sancti Salvatoris de 

Lousada 

Lousada (S. Margarida) (c. da Lousada) O orago alterou-se454. 

Sancti Laurencii Ville 

Nove 

Pias (c. da Lousada)  

Sancte Marie de 

Alvarenga 

Alvarenga (c. da Lousada)  

Sancti Vicencii de Boim (c. da Lousada)  

 
454 Em A. C. Da Costa (1868) existem duas “Lousada”s, uma com vocação a S. Margarida e outra a S. Miguel. Por sua vez, no Dicionario Chorografico Portuguez, 
refere-se: "Louzada, e tambem Santa Margarida de Louzada- Pov. e fg. de Santa Margarida, conc. de Louzada, com. de Penafiel (...)" (p. 811) e confirma-se, 

igualmente, existir S. Miguel de Louzada. Numa obra recente de Stéphane Boisselier reuniu uma vasta documentação relativa às dioceses medievais, podemos verificar 

o seguinte: Na idade média existe uma Santa Maria de Lousada (p. 146), São Miguel de Lousada (p. 148, 223, 301) bem como, ainda, São Salvador de Lousada (p. 

149, 302). V. BOISSELIER, Stéphane — La construction administrative d'un royaume : registres de bénéfices ecclésiastiques portugais : XIII-XIVe siècles. 

BOISSELIER, Stéphane (ed.); MATTOSO, José (pref). Porto: Centro de Estudos de História Religiosa, 2012; Esclarecedor, por fim, foi a consulta de um artigo 

recente onde Cristiano Cardoso, ao estudar o Tombo da igreja de S. Salvador de Lousada de 1532 acompanhou de perto quando terá acontecido a mudança de orago: v. 

CARDOSO, Cristiano — “O Tombo da Igreja de São Salvador de Lousada de 1532: Estudo e transcrição” In Oppidum. Nº3, ano 4 (2008/2009). Pp. 153-185. 
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Goym 

Sancti Jacobi de 

Cernadela 

Cernadelo (c. da Lousada)  

Sancti Johannis de 

Nesperaria 

Nespereira (c. da Lousada)  

Sancte Marine de 

Lodares 

Lodares (c. da Lousada)  

Sancti Johannis 

Mazanarie 

Macieira (c. da Lousada)  

Felgueiras Sancti Jenesis de Ville 

Bone 

  

Sancti Martini Campi Margaride (c. de Felgueiras)  

Sancti  Salvatoris de 

Mouri 

Moure (c. de Felgueiras)  

Sancti Tome de 

Freandi / Sancti Andree 

Friande (c. de Felgueiras)  
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Sancti Pelagii de 

Varzena 

Várzea (c. de Felgueiras)  

Sancti Cipriani de 

Refronteira 

Refontoura (c. de Felgueiras)  

Sancti Michaelis de 

Varzenela 

Varziela (c. de Felgueiras)  

Sancte Marine Petrarie Pedreira (c. de Felgueiras)  

Hermite Sancte Marie 

de Padroso 

Lagares (c. de Felgueiras)  

Sancte Salvatoris Ville 

Cove 

Vila Cova da Lixa (c. de Felgueiras)  

Sancte Marie de Araes Airães (c. de Felgueiras)  

Sancti Adriani de 

Santom 

Santão (c. de Felgueiras)  

Sancti Veremexi de 

Lagares 

Lagares (c. de Felgueiras)  
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Sancti Petri Monasterii 

de Torradis 

Torrados (c. de Felgueiras)  

Sancte Marie de 

Rabinade 

Revinhade (c. de Felgueiras)  

Sancti Jacobi de 

Sendim 

Sendim (c. de Felgueiras)  

Sancti Petri de Jugaris Jugueiros (c. de Felgueiras)  

Sancte Marie de Idaes Idães (c. de Felgueiras)  

Sancti Mametis Ville 

Verde 

Vila Verde (c. de Felgueiras)  

Sancti Christofori de 

Loordelo 

Lordelo (c. de Felgueiras)  

Sancti Jacobi de Randi Rande (c. de Felgueiras)  

Sancti Salvatoris de 

Unom 

Unhão (c. de Felgueiras)  

Aguiar Sancti Jacobi de Carvalhosa (c. de Paços de Ferreira)  
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Carvalosa 

Sancte Crucis de 

Cacanes 

Eiriz (c. de Paços de Ferreira) Podendo muito provavelmente 

“Cacanes” ser o lugar de “Caçães”, o 

mesmo situa-se actualmente na fg. de 

Eiriz455. 

Sancti Johannis de 

Heiriz 

Eiriz (c. de Paços de Ferreira)  

Sancti Felicis Ferrarie Sanfins de Ferreira (c. de Paços de Ferreira) Ferreira é uma povoação em Sanfins de 

Ferreira456. 

Sancti Johannis de 

Portella 

Codessos (c. de Paços de Ferreira) De acordo com Luís Carlos Amaral, S. 

João de Codessos era, primitivamente, 

chamada por S. João da Portela457. 

Sancti Jacobi de 

Figueiroo 

Figueiró (c. de Paços de Ferreira)  

Sancti Salvatoris de Freamunde (c. de Paços de Ferreira)  

 
455 Junto deste microtpónimo está também uma “rua de santa cruz”, o orago medieval de “Cacanes”. 
456 Isto de acordo com José Mattoso e colaboradores em O julgado de Aguiar de Sousa. 
457 AMARAL, Luís Carlos — Formação e desenvolvimento do domínio da diocese de Braga …,, p. 606. 
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Fremundi 

Sancti Johannis de 

Corvis 

Covas (c. da Lousada)  

Sancte Ovaye de Sousa Ordem (c. da Lousada)  

Sancte Salvatoris de 

Figueiras 

Figueiras (c. da Lousada)  

Sancti Salvatoris de 

Moraria de Sousela 

Sousela (c. da Lousada)  

Sancti pelagii de 

Casalibus 

Casais (c. da Lousada)  

Sancte Ovaye Soverosa Sobrosa (c. de Paredes)  

Sancti Cosmadi de 

Balestariis 

Besteiros (c. de Paredes)  

Sancti Thome de 

Pitaraes 

Bitarães (c. de Paredes)  

Sancti Petri de Gondalães (c. de Paredes)  
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Gondelaes 

Sancti Salvatoris de 

Castellanis 

Castelões de Cepeda (c. de Paredes)  

Sancte Marie Sausele Sousela (c. da Lousada)  

Sancti Romani de 

Mauriz 

Mouriz (c. de Paredes)  

Sancti Michaelis de 

Veydi 

Beire (c. de Paredes)  

Sancte Marine de 

Stromir 

Astromil (c. de Paredes)  

Sancti Michaelis de 

Ganadara 

Gandra (c. de Paredes)  

Sancti Martini de 

Parada 

Parada de Todeia (c. de Paredes)  

Sancti Petri de 

Sovereira 

Sobreira (c. de Paredes)  
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Sancti Romani de 

Castelli de Aguiar 

Aguiar de Sousa (c. de Paredes)  

Monasterii de 

Bendoma 

Vandoma (c. de Paredes)  

Cauti Monasterii Vilele Vilela (c. de Paredes)  

Sancti Michaelis de 

Baltar 

Baltar (c. de Paredes)  

Sancti Michaelis 

Revordosa 

Rebordosa (c. de Paredes)  

Sancti Andree de 

Subrato 

Sobrado (c. de Valongo)  

Penafiel Sancti Johannis de 

Guiluffi 

Guilhufe (c. de Penafiel)  

Sancti Martini de 

Lagares 

Lagares (c. de Penafiel)  

Sancti Jacobi de 

Fontarcada 

Fonte Arcada (c. de Penafiel)  



 

199 

Sancti Michaelis 

Parietum 

Paredes (c. de Penafiel)  

Sancti Stephani de 

Uldranis 

Oldrões (c. de Penafiel)  

Sancti Jacobi de 

Valpedri 

Valpedre (c. de Penafiel)  

Sancti Martini de 

Flumine 

Molendinorum 

Rio de Moinhos (c. de Penafiel)  

Sancti Salvatoris de 

Gandera 

Cabeça Santa (c. de Penafiel)  

Sancti Vicencii de 

Curveira 

Portela (c. de Penafiel) Actualmente, Curveira é lugar da fg. de 

Portela458. 

Sancti petri de Caiffas Novelas (c. de Penafiel) Caifas seria extinta no período liberal459. 

 
458 Na mesma fg. e junto de Portela, subsiste também o lugar de “S. Vicente”. 
459 SANTOS, Maria José Mendes da Costa Ferreira dos — A terra de Penafiel na idade média…, p. 119. 
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Sancti Michaelis Inter 

Ambos Rivulos 

Eja (c. de Penafiel) Correspondência estabelecida a partir de 

leitura da bibliografia460 

Sancti Salvatoris de 

Antrambos Rios 

Croca (c. de Penafiel)  

Sancti jenesii de Bunili Boelhe (c. de Penafiel)  

Sancte Marie de Heja Eja (c. de Penafiel)  

Sancti Mametis de 

Canelis 

Canelas (c. de Penafiel)  

Sancte Marie de 

Pedroselo 

Perozelo (c. de Penafiel)  

Sancti Adriani de Canis Duas Igrejas (c. de Paredes)  

Sancti Andree de 

Marecos 

Marecos (c. de Penafiel)  

Sancte Marine de 

Figarie 

Figueira (c. de Penafiel)  

 
460 SANTOS, Maria José Mendes da Costa Ferreira dos — A terra de Penafiel na idade média…, p. 119. 
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Sancti Vicencii d Eribo Irivo (c. de Penafiel)  

Sancti Jacobi de 

Lauredo 

Penafiel (c. de Penafiel) Correspondencia feita com base nos 

lugares enunciados em 1258461. 

Sancti Martini de 

Moazares 

Santiago de Subarrifana (c. de Penafiel) Correspondencia feita com base nos 

lugares enunciados em 1258462. 

Cauti Monasterii de 

Bosteli 

Bustelo (c. de Penafiel)  

Sancti Martini de 

Muludos 

Milhundos (c. de Penafiel)  

Sancte Marte Crasti Santa Marta (c. de Penafiel)  

Porto Carreiro Sancti Petri de Porto 

Careiro 

Abragão (c. de Penafiel) Correspondência feita com base nos 

lugares enunciados em 1258463 

 
461 Com efeito, os lugares de Louredo e Puços, referidos na inquirição, situam-se actualmente na fg. de Penafiel. 
462 Com efeito, na fg. de Santiago de Subarrifana verificamos a existência de uma rua denominada, precisamente, “Rua de São Martinho de Moázeres”. 
463 COSTA, Américo — Diccionario Chorographico de Portugal Continental e Insular. A partir da leitura desta obra, apontamos a freguesia de S. Pedro de Abragão 

em Penafiel como o lugar antigo de S. Pedro de Porto Carreiro. De acordo com a corografia, Porto Carreiro é uma povoação em Vila Boa de Quires. Na verdade, 

Abragão encontra-se mais a sul e afastada ligeiramente da ainda existente Rua de Porto Carreiro, situada naquela freguesia de Vila Boa de Quires, e sendo esse o único 

vestigio mais concreto do topónimo Porto Carreiro neste território. Como dissemos, atendendo a que múltiplos topónimos se situam perto de Abragão e que essa 

freguesia tem por orago também S. Pedro e que Abragão já existia na altura sendo a primeira Vila inquirida neste julgado, tudo leva a crer tratar-se desta freguesia. De 

resto, em 1288 já se inquiriu Abragão e não S. Pedro de Portocarreiro. 
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Monasterii Ville Bone 

de Queeriz 

Vila Boa de Quires (c. Marco de Canaveses)  

Sancti Petri de 

Canaveses 

Sobretâmega (c. Marco de Canaveses)  

Santa Cruz Sancte Ovaye 

Constansi 

Constance (c. Marco de Canaveses)  

Sancti Salvatoris de 

Castellanis 

Castelões (c. de Penafiel)  

Sancti Martini de 

Recesinis 

Recezinhos (S. Martinho) (c. de Penafiel)  

Sancte Christine de 

Toutosa 

Toutosa (c. Marco de Canaveses)  

Sancti Petri de Taindi Ataíde (c. de Amarante)  

Sancti Mametis de 

Recezinis 

Recezinhos (S. Mamede) (c. de Penafiel)  

Sancti Pelagii de 

Ulvaria 

Oliveira (c. de Amarante)  
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Sancti Esidori de Caydi Santo Isidoro (c. de Marco de Canaveses)  

Sancti Salvatoris ?  

Sancti Romani Hermite 

de Carvaliosa 

Banho e Carvalhosa (c. de Marco de 

Canaveses) 

 

Sancte Ovaye Balnei (c. de Marco de Canaveses)  

Sancti Michaelis de 

Villa Queyce 

Vila Caiz (c. de Amarante)  

Sancte Marie de 

Fregim 

Fregim (c. de Amarante)  

Monasterii de 

Mancelos 

Mancelos (c. de Amarante)  

Sancti Johannis de 

Louredo 

Louredo (c. de Amarante)  

Hermite Sancti Juliani 

de Palaciis 

Vila Caiz (c. de Amarante)  

Sancti Petri de Cadi Caíde de Rei (c. da Lousada)  
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Sancti Jacobi de 

Figueiroo 

Figueiró (Santiago) (c. de Amarante)  

Sancti Mametis de 

Arantey 

Vila Verde (c. de Felgueiras)  

Sancti Felicis de Torno Torno (c. da Lousada)  

Sancte Christine de 

Figueyroo 

Figueiró (Santa Cristina) (c. de Amarante)  

Sancti Johannis d 

Ayam 

Aião (c. de Felgueiras)  

Monte Longo Sancte Marie de 

Ripariis 

Ribeiros (c. de Fafe)  

Sancti Martini de 

Midelo 

Medelo (c. de Fafe)  

Sancti Johannis de 

Cortegaza 

Revilhe (c. de Fafe)  

Sancte Ovaye de 

Gamazaos 

Golães (c. de Fafe)  
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Sancte Columbe de 

Fornelo 

Fornelos (c. de Fafe)  

Sancti Tome de Storaos Estorãos (c. de Fafe)  

Sancte Ovaye Antique Antime (c. de Fafe)  

Sancti Martini de 

Armir 

Armil (c. de Fafe)  

Sancti jenesis S. Gens (c. de Fafe)  

Sancti Martini de 

Quinchanes 

Quinchães (c. de Fafe)  

Travassós Sancti Andree de 

Travazoos 

Travassós (c. de Fafe)  

Sancte Ovaye de 

Gontim 

Gontim (c. de Fafe)  

Vermoim Sancti Johannis de 

Calvis 

Lordelo (c. de Guimarães)  

Sancti jacobi de Lordelo (c. de Guimarães)  
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Lordelo 

Sancte Marie de 

Gradizela 

Guardizela (c. de Guimarães)  

Sancti Bartolomei de 

Pausada 

Serzedelo (c. de Guimarães)  

Sancte Chirstine de 

Cerzidelo 

Serzedelo (c. de Guimarães)  

Sancti Andree de 

Sobrado / Sancti 

Michaelis que stat inter 

Ambas Aves 

Aves (c. de Santo Tirso)  

Sancti Petri Ripe Ave Riba de Ave (c. Vila Nova de Famalicão)  

Amarante Parrochianorum de 

Amarante 

Amarante (S. Gonçalo) (c. de Amarante)  

Celorico de Basto Sancti Michaelis que 

jacet in capto 

Monasterii Fraxini 

Freixo de Cima (c. de Amarante)  
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Monasterii Sancte 

Andree de Teloes 

Telões (c. de Amarante)  

Sancti Johannis de 

gaton 

Gatão (c. de Amarante)  

Sancte Marie Morarie Moreira do Castelo (c. de Celorico de Basto)  

Sancti Michaelis de 

Borva 

Borba de Godim (c. de Felgueiras)  

Sancti Salvatoris de 

Fervencia 

Fervença (c. de Celorico de Basto)  

Monasterii de Arnoya Arnóia (c. de Celorico de Basto)  

Sancte Eufemie de 

Algidi 

Agilde (c. de Celorico de Basto)  

Sancti Petri de Britelo Britelo (c. de Celorico de Basto)  

Sancti Michaelis de 

Geminis 

Gémeros (c. de Celorico de Basto)  

Sancte Trege Basto (S. Tecla) (c. de Celorico de Basto)  
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Sancte Marie de Borva Borba da Montanha (c. de Celorico de Basto)  

Sancte Leocadie (de 

mazanarie?) 

Macieira da Lixa (c. de Felgueiras)  

Sancti Michaelis de 

Carvalio 

Carvalho (c. de Celorico de Basto)  

Sancti Salvatoris de 

Enfesta 

Infesta (c. de Celorico de Basto)  

Sancti Andree de 

Molares 

Molares (c. de Celorico de Basto)  

Sancte Marie de Biadi Veade (c. de Celorico de Basto)  

Sancti Jacobi de Ourili Ourilhe (c. de Celorico de Basto)  

Sancte Marie de 

Canedo 

Canedo de Basto (c. de Celorico de Basto)  

Sancti Romani de Corgo (c. de Celorico de Basto) Atães e a capela de S. Romão associada 
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Ataes a este lugar localizam-se, actualmente, 

na fg. do Corgo464. 

Sancti Jacobi de 

Gaguis 

Gagos (c. de Celorico de Basto)  

Sancti Martini de Valle Vale do Bouro (c. de Celorico de Basto)  

Sancti Pelagii de Ville 

Nove 

Corgo (c. de Celorico de Basto)  

Sancti Salvatoris de 

Ripis 

Ribas (c. de Celorico de Basto)  

Sancti Michaelis de 

Carcereli 

Caçarilhe (c. de Celorico de Basto)  

Sancti Clemencii Basto (S. Clemente) (c. de Celorico de Basto)  

Sancti Jacobi de 

Pinarrius 

Pinheiro (c. de Felgueiras)  

 
464  De acordo com COSTA. Dicionario Coreografico Português, “Athães” era lugar da freguesia de Gagos (Vol. 2, p. 1023). Vendo o Geoportal disponibilizado pela 

câmara municipal deste concelho, verificamos a existência de um lugar chamado de "Atens" e uma rua e uma travessa "de Atães. Um pouco afastado, a 2km daí, está a 

capela e a rua de São Romão, pertencentes à freguesia do Corgo. Ora, por se tratar do mesmo orago, e por os lugares não distarem, vamos aceitar que estariam a 

retratar a paroquia do Corgo à época, embora o lugar de Atães pertença hoje, administrativamente, à freguesia de Gagos. 
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Sancti Stephani de 

Regados 

Regados (c. de Fafe)  

Cabeceiras de Basto Sancti Salvatoris de 

Cabezeriis 

Cabeceiras de Basto (c. de Cabeceiras de 

Basto) 

 

Sancti Salvatoris de 

Rozis de Ultra Avem 

Rossas (c. Vieira do Minho)  

Sancte Marie de Salto Salto (c. Montalegre)  

Monasterii et cauti 

Refugii 

Refojos de Basto (c. de Cabeceiras de Basto)  

Sancte Marie de 

Outaurio 

Outeiro (c. de Cabeceiras de Basto)  

Sancti Johannis de 

Caves 

Cavez (c. de Cabeceiras de Basto)  

Sancti Andree de 

Paycela 

Painzela (c. de Cabeceiras de Basto)  

Sancti Andree de 

Rivulu Dhuyro 

Rio Douro (c. de Cabeceiras de Basto)  
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Freitas Sancti Jacobi de 

Sobradelus 

Sobradelo da Goma (c. Póvoa de Lanhoso)  

Sancti Petri de Freitas Freitas (c. de Fafe)  

Vila Boa de 

Guilhofrei 

Sancti Jacobi de Ville 

Bone de Guillifrey 

Guilhofrei (c. Vieira do Minho)  

Guimarães Sancti Salvatoris de 

Ville Frigide 

Vila Fria (c. de Felgueiras)  

Sancti Martini de Pena 

Cova 

Penacova (c. de Felgueiras)  

Sancti Vereximi de 

Riparie 

Regilde (c. de Felgueiras) Correspondência estabelecida a partir de 

leitura da bibliografia465. 

 
465 AMARAL, Luís Carlos — Formação e desenvolvimento do domínio da diocese de Braga…, pp. 665 e 670. 
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Sancti Jorgi de Cela S. Jorge de Vizela (c. de Felgueiras)  

Sancti Mametis Aldão (c. de Guimarães)  

Sancte Columbe de 

Regelli 

Regilde (c. de Felgueiras)  

Sancti adriani de 

Lourosa 

Vizela (S. Adrião) (c. de Vizela)  

Sancti Stephani de 

Barrosas 

Barrosas (S. Estêvão) (c. da Lousada)  

Sancti Johannis de 

Caldis 

Vizela (S. João) (c. de Vizela)  

Sancte Ovaye de 

Barrosis 

Santa Eulália (c. de Vizela)  

Sancti Fausti S. Faustino (c. de Guimarães)  

Sancti Tome de 

Avezam 

Abação (S. Tomé) (c. de Guimarães)  

Sancti Pelagii Vizela (S. Paio) (c. de Vizela)  
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Sancti Christofori Selho (S. Cristóvão) (c. de Guimarães)  

Sancti Petri de 

Polvoreira 

Polvoreira (c. de Guimarães)  

Monasterii de Vilarini Vilarinho (c. de Santo Tirso)  

Sancti Salvatoris de 

Taagildi 

Tagilde (c. de Vizela)  

Sancte Marie de 

Geminis 

Gémeos (c. de Guimarães)  

Sancti Cipriani Tabuadelo (c. de Guimarães)  

Sancte Marie de Infias Infias (c. de Vizela)  

Sancti Laurencii de 

Calvis 

Calvos (c. de Guimarães)  

Sancti Michaelis de 

Caldis 

Calvos (c. de Guimarães)  

Sancti Stephani de 

Ulgeses 

Urgezes (c. de Guimarães)  
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Sancte Marie de Villa 

Nova Infacium 

Infantas (c. de Guimarães)  

Sancti Martini de 

Conde 

Conde (c. de Guimarães)  

Sancti salvatoris de 

Gandarela 

Gandarela (c. de Guimarães)  

Sancti Michaelis de 

Cerzedo 

Serzedo (c. de Guimarães)  

Sancte Marie de 

Matamala 

Infantas (c. de Guimarães)  

Sancti Martini de 

Farejo 

Fareja (c. de Fafe)  

Sancti Johannis de 

Gundaar 

Gondar (c. de Guimarães)  

Sancti Jachobi de 

Candaoso 

Candoso (Santiago) (c. de Guimarães)  

Sancti Michaelis de Creixomil (c. de Guimarães)  
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Crexumir 

Sancti Jorgi Inter 

Avem et Selium 

Selho (S. Jorge) (c. de Guimarães) Correspondência estabelecida a partir de 

leitura da bibliografia466. 

Sancti Michaelis de 

Nigrellis 

Selho (S. Jorge) (c. de Guimarães)  

Sancti Cosmadi de 

Garfi 

Garfe (c. de Póvoa de Lanhoso)  

Monasterii de Sauto Souto (S. Salvador) (c. de Guimarães)  

Sancte Marie de Sauto Souto (S. Salvador) (c. de Guimarães)  

Sancti Miliani de Ultra 

Avem (de Sandi) 

Santo Emilião (c. de Póvoa de Lanhoso)  

Sancte Eufemie de 

Silvaribus 

Silvares (c. de Guimarães)  

Sancte Ovaye de 

Foramondano 

Fermentões (c. de Guimarães)  

 
466 AMARAL, Luís Carlos — Formação e desenvolvimento do domínio da diocese de Braga…, p. 110. 
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Sancti Tissi de Plazii Prazins (Santo Tirso) (c. de Santo Tirso)  

Sancti Petri de Osorey Azurém (c. Guimarães)  

Sancti Johannis de 

Penselo 

Pencelo (c. de Guimarães)  

Sancte Ovaye de 

Nesperaria 

Nespereira (c. de Guimarães)  

Monasterii Sancti 

Torcatii 

S. Torcato (c. de Guimarães)  

Sancte Ovaye de 

Golaes 

Golães (c. de Fafe)  

Sanctis mametis de 

Zapaes 

Cepães (c. de Fafe)  

Sancti Romani de 

Meyjom Frio 

Mesão Frio(c. de Guimarães)  

Sancti romani de 

Palaciis 

Passos (c. de Fafe)  
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Sancti Vicencii de 

Palaciis 

Passos (c. de Fafe)  

Sancti Juliani de 

Celafano 

Serafão (c. Fafe)  

Sancti Cosmati de 

Luparia 

Atães (c. de Guimarães)  

Monasterii de Costa Costa (c. de Guimarães)  

Sancti Michaelis 

Casteli Vimaran. 

Guimarães (Oliveira do Castelo) (c. de 

Guimarães) 

 

(Cidade de Guimarães) 

(S. Paio) 

Guimarães (S. Paio) (c. de Guimarães) No texto da inquirição refere-se “ipsius 

ecclesie sancti pelagii”467 

Fonte: P.M.H. Inq. 1258. 

  

 
467 P.M.H. Inq. 1258, p. 737. 



 

218 

Tabela 2 - Identificação dos representantes nobres das principais linhagens na segunda alçada das Inquirições Gerais 

de 1258. 

Linhagem Nome na fonte Nome na bibliografia 
Referencias territoriais 

(julgados) 
Observações 

Riba de Vizela 

Dompne Taraise Martini D. Teresa Martins I Maia, Lousada e Aguiar  

Domni Egidii Martini D. Gil Martins 
Maia, Penafiel, Santa 

Cruz e Guimarães 
Rico-Homem 

Dompus Martinus Egidii D. Martim Gil I Lousada e Penafiel Rico-Homem 

Dompni Subgerii 

Reimondi 
D. Soeiro Raimundes Gondomar Rico-Homem 

Soverosa 

Domnum Egidium 

Velasci 
D. Gil Vasques I 

Gondomar, Aguiar, 

Celorico e Cabeceiras de 

Basto e Guimarães 

Rico-Homem; muitas 

vezes os jurados 

referenciam os seus filhos 

Domne Elvire Velasci D. Elvira Vasques 
Lousada, Santa Cruz e 

Amarante 

Muitas vezes os jurados 

referenciam os seus filhos 

Ataíde 

Johannis Martinis de 

Taindi 
D. João Martins 

Maia, Penafiel e Santa 

Cruz 
 

Martinus Egidii de 

Correxis 
D. Martim Gil Coreixas 

Penafiel, Porto Carreiro e 

Santa Cruz 
 

Maia 

Dompnus Johannes Petri 

Madie 
D. João Peres Maia e Refóios Rico-Homem 

Fernandus Martini Fernando Martins Maia  

Dompni Petri Pelagii 

alferez 

D. Pedro Pais, o 

“Alferes” 
Maia  

Domne Elvire Martini D. Elvira Martins Penafiel  
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Sousa 

Comitis Domni Menendi D. Mendo 
Gondomar, Porto 

Carreiro e Santa Cruz 

Muitas vezes os jurados 

referenciam os seus filhos 

Domnus Gunsalvus 

Menendi 
D. Gonçalo Mendes II 

Monte Longo e Celorico 

de Basto 

Rico-Homem; Muitas 

vezes os jurados 

referenciam os seus filhos 

Domna Tarasia Gonsalvi D. Teresa Gonçalves Aguiar e Penafiel  

Dompni Garsie Menendi Garcia Mendes II Felgueiras 
Muitas vezes os jurados 

referenciam os seus filhos 

Lumiares 
Dompne Sancie D. Sancha Peres 

Refóios, Felgueiras, 

Penafiel e Porto Carreiro 
 

Domne Orrace Fernandi D. Urraca Fernandes Aguiar  

Baguim 

Domna Maria de Baguim D. Maria Rodrigues Maia e Gondomar  

Domne Maioris Martini 

de Baguim 
D. Mor Martns Porto Carreiro  

Lodares Martinus Leitom Martim Peres Leitão Lousada e Penafiel  

Babilão 

Roderici Babilonis Rodrigo Maia  

Egidii Babilom Gil Penafiel  

Johannem Babilonem João Santa Cruz  

Porto Carreiro 

Dompnus Fernandus 

Reimondi 
D. Fernando Raimundes Felgueiras  

Gonsalvi Egee de Porto 

Careiro 
Gonçalo Egas Penafiel  

Laurencii Egee de Porto 

Careiro 
Lourenço Egas Penafiel  

Domni Egee Anrici D. Egas Henriques Penafiel e Porto Carreiro  

Laurencii Johannis Lourenço Anes Penafiel e Porto Carreiro  

Cunha Martini Laurencii Martim Lourenço Refóios  
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Fafes Rodericus Fafiz Rodrigo 
Santa Cruz e Celorico de 

Basto 
 

Ribeiro Dompne Marie Pelagii 
D. Maria Pais, a 

“Ribeirinha” 
Maia  

Guedaz Menendus Guedaz Mendo Monte Longo  

Brandão 
Petri Martini Brandonis Pedro Maia e Felgueiras  

Johannes Brandom João Santa Cruz  

Pimentel 

Martini Pimentelli Martim Maia  

Velasci Martini 

Pimentelli 
Vasco Martins Vermoim  

Alvim Petrus Subgerii Alvim Pedro Soares Gondomar  

Fonte: P.M.H. Inq. 1258 
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Tabela 3 - Episódios das ausências de direitos régios468. 

Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Propriedade 

não tributária 
Honra Igreja de Lavra 

Lavra, Lavra, Maia (c. 

Matosinhos) 

“Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xxiiij.or, 

et sunt inde viij.to ipsius Ecclesie. Interrogatus unde habuit ea, dixit 

quod de testamento Comitis Dompni Menendi. Interrogatus si intrat 

ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 
propter honorem Comitis Dompni Menendi” p. 475 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

“Et sunt v.e casalia et terciam Sancti Tirsi. Interrogatus unde habuit 

ea, dixit quod de testamento Comitis Dompni Menendi.  Interrogatus 

si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 
quod propter honorem Comitis Dompni Menendi” 

 
468 Esta e as restantes tabelas que anexamos seguidamente são resultantes da nossa Base de Dados. Para facilitar a leitura e orientar os leitores aos nossos dados e casos, 

que em texto nem sempre poderiam ser abordados pormenorizadamente, disponibilizamos aqui um conjunto de quadros com uma selecção de dados. Isto porque o 

leitor mais atento constatará que aqui faltam colunas que referimos ter na nossa base de dados. O facto de suprimirmos algumas delas deve-se à falta de espaço para 

colocar toda a base de dados. Por fim, mas não menos importante, deixamos um grande agradecimento à Infografia que nos auxiliou sempre na tarefa de organizar os 

dados, disponibilizando-nos ferramentas teóricas e introduzindo-nos, aliás, à lógica da categorização. 
469 Do lado esquerdo, categorizamos de uma maneira geral a tipologia e, do lado direito, de uma maneira mais específica a ausência verificada. Recorremos a um 

sistema de cores para auxiliar o leitor no momento de transição entre os diferentes tipos de ausências 
470 Nesta coluna surgem os sujeitos activos, que podem tanto ser proprietários de bens imunes ou de outros bens envoltos por casos de usurpações, entre outas 
situações. No entanto, não nos dedicamos somente a proprietários de bens imunes per si mas, muitas das vezes, à globalidade dos agentes sociais incluídos ou 

“defesos” por aquelas jurisdições privilegiadas (com ou sem a normativa a seu favor). Nem sempre nos era possível estabelecer a propriedade exacta delas e, por essa 

razão, não indicamos o detentor destes coutos, honras ou quintãs. Nos casos onde foram mencionados filhos ou netos de determinados proprietários indicamos o nome 

mencionado no resumo como forma de agilizar a informação. Actualizamos os dados onomásticos e identificamos os agentes nobres e eclesiásticos. 
471 Regra geral os lugares encontram-se a itálico muito embora saibamos que uma boa parte subsistam actualmente. Na impossibilidade de trabalharmos os dados 

localmente, optamos pelas freguesias. Nesse sentido, como não procedemos a uma actualização transversal dos nomes da toponímia local, optamos por os colocar em 

itálico e conforme o texto da inquirição. 
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Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Teresa Martins de 

Riba de Vizela, 

Palaciolus, Lavra, Maia 

(c. Matosinhos) 

“(…) interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod 

vij.to, et sunt inde tria filiorum et nepotum Dompne Guyomar, et alia 
tria fuerunt Dompne Terasie Garsie, et alia ij, sunt Dompne Terasie 

Martini. (…) Interrogatus si intrat Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter honorem illarum dominarum.” 

p. 476 
Propriedade 

não tributária 
Honra D. Teresa Garcia 

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Guiomar 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Gil Martins de 

Riba de Vizela 

Angeses, Lavra, Maia (c. 

Matosinhos) 

(…) interrogatus quot casalia habentur ibi, dixit quod xviij.to casalia 

et sunt omnia Domni Egidii Martini, et Domni Alvari Dadici de 
Castella, et Domne Tarasie Martini, et Domni Fernandi Johannis 

Gallecie, et Monasterie Sancti Tirsi, et Ordinis Hospitalis. 

Interrogatus si faciunt forum Domino Regi, dixit quod nunquam vidit 
nec audivit quod inde forum facerunt Domino Regi. (...) Interrogatus 

si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 

quod propter honorem illorum Divitum hominum 

p. 478 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Álvaro Dias das 
Astúrias 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Teresa Martins de 

Riba de Vizela 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Fernando Anes de 
Lima 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Propriedade 

não tributária 
Honra Ordem do Hosptial 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Paio Gonçalves de 
Vilar Calvili, Lavra, Maia (c. 

Matosinhos) 

“Interrogatus cujas est ipsa villa, dixit quod medietas ipsius ville est 
Domni Egidii Martini, et Dompni Fernandi Johannis Gallecie, et 

Dompne Taresie Martini, et filiorum et filiarum Dompni Roderici 

Gomecii de Briteyros: et alia medietas est de Guilareu et Pelagii 

p. 478 
Propriedade 

não tributária 
Honra Guilhareu472 

 
472 Possivelmente se encontre omisso o nome deste herdador. Poderá tratar-se de um lapso, deduzindo-se que “Guilhareu” corresponda a “Guilhabreu”, território 

vizinho, justamente, de Vilar, de onde era oriundo o outro herdador, Paio Gonçalves. 
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Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Fernando Anes de 

Lima 

Gonsalvi de Vilari, qui sunt herdatores. (...) Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

dominium quod habent. (...) Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 
dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem 

illorum Divitum hominum 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Teresa Martins de 
Riba de Vizela 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Rodrigo Gomes 

de Briteiros 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Gil Martins de 

Riba de Vizela 

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Gonçalo 

Hygarey, freguesia não 
especificada, Maia 

"et duobus casalibus herdatorum fuit unus Domni Gonsalvi, et aliud 

fuit Dompni Romim, et laborant ea filii et nepotes eorum. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 

quare, dixit quia dicunt que fuit onrata per Dopnum Johannem Petri 
Madie, cujus homines fuerunt 

p. 480 
Propriedade 

não tributária 
Honra D. Romim 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 

Vilarinho 

Sanctus Stephanus, Gião, 

Maia (c. Vila do Conde) 

"(…) interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod 

xj.eim; et de istis xj.eim casalibus sunt inde vij.em casalia et medium 

Ordinis Hospitalis, et ij.º et medio sunt Monasterii de Veiram, et 
unum est Monasterii Vilaris fratruum. Interrogatus unde Ordines 

habuerunt ista casalia, dixit quod nescit. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 
honorem Ordinum et Militium qui morantur ibi." 

p. 486 
Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Vairão 

Propriedade 

não tributária 
Honra Ordem do Hospital 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Vairão 

Lente, Fajozes, Maia (c. 

Vila do Conde) 

"(…) interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod 

ix.em, et de istis ix.casalibus sunt inde v.e et medium Monasterii Cito 

Facte, et unum est Johnnis de Veeriz, et aliud est de Vayram, et aliud 

est Monasterii Sancti Simeonis. Interrogatus si faciunt inde forum 
Domino Regi vel si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

p. 488 Propriedade 

não tributária 
Honra João de Beiriz 

Propriedade Honra Mosteiro de S. Simão 
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não tributária da Junqueira Interrogatus quare, dixit qod semper vidit et audivit quod era onrrata: 

tamen dixit quod vidit eum ibi intrare in tempore Domini Regis 

Sancii, fratris istius Regis, sed antea nec postea nunquam vidit nec 
audivit quod intrasset ibi Maiordomus." 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 

Cedofeita 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 

Cedofeita 

Guidões, Guidões, Maia 

(c. Trofa) 

“Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod sunt xx.ti 

casalia, et de istis casalibus sunt inde vij.em Cito facte, et duo 

Monasterii Morarie, et iiij.or sunt Johannis Egee, et duo sunt 
Dompne Durdie, filie Petri Mauri, et de istis duobus unum fuit 

Martini Egee, duo sunt Dompne Maioris Egee, et aliud est Martini 

Egee, et aliud est Alfonsi Fernandi. Interrogatus unde Ordines 

habuerunt ipsa casalia, dixit quod de Brandonis. Interrogatus si intrat 
ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

semper eam vidit onrratam et cautatam” 

p. 491 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Moreira 

da Maia 

Propriedade 

não tributária 
Honra João Egas 

Propriedade 

não tributária 
Honra Martim Egas 

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Dórdia 

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Maior Egas 

Propriedade 

não tributária 
Honra Afonso Egas 

Propriedade 

não tributária 
Honra Afonso Fernandes 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Cidadela, S. Maria de 

Avioso, Maia (c. Maia) 

"Interrogatus de villa qui dicitur Cidadela quot casalia habentur ibi, 

dixit quod xij.et una quintana; et de istis casalibus sunt inde v.e 
casalia et quintana Monasterii Palacioli. Interrogatus unde habuit 

ipsa, dixit quod comparavit inde duo casalia et medietatem quintane 

de Martino Michaelis Militis et fratrum ejus, et aduc non sunt duo 

p. 494 
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anni elapsi quod comparavit illa, et alia casalia habuit de progenie 

ipsius Militis predicti. (...) Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit 

quod nunquam vidit nec audviti quod ibi intrasset. Interrogatus 
quare, dixit quod semper vidit et audivit quod illa quintana et illa 

villa erat onrrata." 

Propriedade 

não tributária 
Honra Leprosaria de Alfena 

Alfena, Alfena, Maia (c. 
Valongo) 

"(…) et dixit quod tota villa Alfene est Leprosorum. Interrogatus si 

faciunt aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si 
intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter honorem Dompni Johannis Petri Madie." 

p. 507 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Amici Fernandes de 

Panóias 

Leandri, S. Pedro Fins, 
Maia (c. Maia) 

“Et dixit quod in alia villa que vocatur Leandri habentur ibi x. 

casalia, et iiij.or sunt Sancti Tissi, et tria sunt Amici Fernandi de 

Panoyas, et duo sunt nepotum Fernandi Gulfar, et aliud est Alfonsi 
Fernandi cujusdam scutiferis, Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod est onrrata de veteri. 

(…)” 

p. 508 
Propriedade 

não tributária 
Honra Fernando Gulfar 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Afonso Fernandes, 

escudeiro 

Propriedade 

não tributária 
Honra Soeiro Gonçalves 

Translecia, Alfena, Maia 

(c. Valongo) 

"Hic incipit inquisitio ville que vocatur Traslecia (…), juratus et 
interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xij.eim, et 

sunt inde vj.casalia Leprosorum Alfene. Interrogatus unde Leprosi 

habuerunt ipsa casalia, dixit quod de testamento Dompni Johannis 

Petri Madie. Et unum est de Landim (...). Et aliud est Subgerii 
Gonsalvi herdatoris, et non facit ullum forum Domino Regi. 

Interrogatus quare, dixit quod propter honorem Dompni Johannis 

Petri Madie. Et duo casalia sunt Aquarum Santarum (...). Et duo sunt 
Martini Pimentelli. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod est cautata. Interrogatus quis 

cautavit am, dixit quod Dompnus Johannes Petri Madie cautavit eam. 

p. 512 

Propriedade 

não tributária 
Honra Leprosaria de Alfena 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Landim 
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(...) Et dixit quod isti homines istius ville non faciunt forum nisi 

Leptrosis Alfene." 

Propriedade 

não tributária 
Honra Geraldo Afonso 

Guear, Gondomar (S. 

Cosme), Gondomar (c. 
Gondomar) 

"Interrogatus si faciunt de illis aliquod forum Domino Regi, dixit 
quod non. Et sunt duo Giraldi Alfonsi. Interrogatus unde habuit (ea), 

dixit quod de suo avo Subgerio Reimondi. Interrogatus si faciunt de 

illis aliquod forum Domini Regi, dixit quod non. Et sunt duo Templi. 

Interrogatus unde habuit ea, dixit quod de Dompna Oraca, mulier que 
fuit Dompni Subgerii Reimondi. Interrogatus si faciunt de illis 

forum, dixit quod non. Et aliud est Sedi Portuensis, et comparavit 

illud de Petro Martini et de Suerio Martini, qui erant herdatores. 
Interrogatus si faciunt de illo aliquod forum, dixit quod non. 

Interrogatus si est onrata per pendonem vel per cautam (...) vel per 

cartam Domini Regis, dixit quod non; sed est onrata per Dopnum 
Subgerium Reimondi. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit 

quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod 

habent. Interrogatus quale est ipsum dominium, dixit quod sibi 

Domni Subgerii Reimondi." 

p. 521 

Propriedade 

não tributária 
Honra Ordem do Templo 

Propriedade 

não tributária 
Honra Sé do Porto 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Lugar não identificado, 

Refojos de Riba de Ave, 
Refóios (c. Santo Tirso) 

“Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod unum est 

Sancti Tissi. Interrogatus unde habuit eum, dixit quod nescit. 

Interrogatus si faciunt aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 
quare, dixit quod propter honorem quam fecit ibi Dominus Rex 

Sancius, avus istius Regis, Miane que nutrivit Reginam Domnam 

Maphaldam.” 

p. 524 

Propriedade 

não tributária 
Honra Igreja de Burgães 

Villa Plana, Refojos de 
Riba de Ave, Refóios (c. 

"Et dixit quod in Villa Plana habentur ibi duo casalia et sunt Ecclesie 
de Burgaes. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod nescit. Et non 

p. 524 
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Santo Tirso) faciunt ullum forum propter honorem predictam." [Honra de Santo 

Tirso do mesmo julgado supracitada] 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Guimarey, Refojos de 
Riba de Ave, Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Item, dixit quod in Guimarey habentur ix. Casalia, et sunt omnia 

Monasterii Sancto Tissi. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 
comparavit duo de herdatoribus in tempore Domini Regis fratris 

istius Regis. Item, dixit quod Domnus Johannes Petri Madie, quando 

tenebat Refoyos, cambiavit unum casale regalengum pro alio casali 
Monasterii Sancti Tissi, et est melius casale regalengum quam aliud, 

et illud casale regalengum jacet in Guimarey; et aliud casale est 

Monasterii Sancti Tissi et jacet in Sauto longo; (...) Item, dixit quod 

in Cabeza habentur duo casalia, et sunt Monasterii Sancti Tissi et 
nescit unde habuit ea. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus in 

Guimarey et in Cabeza, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 

quod propter honorem Miane que nutrivit Reginam Donam 
Maphaldam. Interrogatus quare non intrat ibi postquam Domina 

Regina decessit, dixit quod nescit." 

p. 525 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Vermuy, Carreira, Refóios 

(c. Santo Tirso) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod vj., et 

sunt Monasterii Sancti Tissi. Interrogatus si faciunt inde aliquod 
forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

honorem Miane que est supradicta. Interrogatus unde Sanctus Tissus 
habuit ipsa casalia, dixit quod duo comparavit de herdatoribus. 

Interrogatus in quo tempore Monasterium Sancti Tixi comparavit 

ipsa casalia, dixit quod in tempore Domini Regis Sancii, fratris istius 

Regis." 

p. 526 

Propriedade Honra Mosteiro de Santo Quintanela, Carreira, "(…) habentur ibi unum casale, et est Sancti Tissi. Interrogatus unde p. 526-
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não tributária Tirso Refóios (c. Santo Tirso) habuit illud, dixit quod nescit. Et non facit ullum forum Domino 

Regi. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem Miane que est 

supradicta." 

527 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Rosandanis, Lamelas, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Et dixit quod in Rosandanis (…); et aliud casale Monasterii Sancti 

Tirsi non dat ullum forum, nec intrat ibi Maiordomus. Interrogatus 

quare, dixit quod propter onrram Miane de Palmaria." 

p. 528 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Outario, Carreira, Refóios 

(c. Santo Tirso) 

"Et dixit quod in Outario habentur ibi tria casalia, et sunt Monasterii 
Sancti Tissi, et habuit ea de illa progenie supradicta, et non faciunt 

ullum forum propter onrram." 

p. 530 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Vilela 

Silvares, Lousada (c. 

Lousada) 

“Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod 

xxiiij.casalia, (…); et tria sunt Monasterii Vilele et habuit ea de 
testamento, et duo inde dant annuatim de renda (…). Interrogatus 

quare ipsum aliud non facit forum sicut ista duo, dixit quod propter 

quod jacet in honore Domine Regine.” 

p. 543 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Aveleda, Lousada (c. 

Lousada) 

“Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 
xxxv.casalia, et sunt inde vij.Monasterii Palacioli et habuit ea de 

testamento Domine Regine Dompne Maffalde, et non faciunt ullum 

forum propter honorem Miane de cujas.” 

p. 544 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Nogueira, Lousada (c. 

Lousada) 

“et vj.casalia sunt Palacioli et habuit ea de testamento, et non faciunt 
ullum forum propter honorem Domine Regine Dompne Maffalde 

(…).” 

p. 544 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 

Tirso Pias, Lousada (c. 
Lousada) 

“Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod xxvj. 

Casalia et una quintana, et vij. sunt inde Monasterii Sancti Tirsi et 
habuit ea de testamento, et non faciunt ullum forum. Interrogatus 

quare, dixit quod propter honorem Dompni Pelagii Romani. Et vj. 

p. 545 
Propriedade 

não tributária 
Honra Nuno Sanches 
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Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Vilela 

Casalia et medium sunt filiorum et nepotum Dompni Nuni Sancii, et 

vj. casalia et medium sunt Monasterii Vilele et habuit ea de 

testamento, et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit 
quod propter honorem Dompni Pelagii Romeu. (…); et aliud est 

Sancte Christine et habuit illud de testamento, et non facit ullum 

forum propter honorem supradictum; (…) et aliud est Ecclesie de 
Avellaneda et habuit illud de testamento, et non facit ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod propter honorem supradictum.” 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Cristina 
de Nogueira 

Propriedade 

não tributária 
Honra Igreja de Aveleda 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Boim, Lousada (c. 

Lousada) 

“(…) et iiij.or sunt Monasteri Sancti Tirsi et habuit ea de testamento, 

et unum istorum iiij.or dat annuatim Domino Regi terciam morabitini 
pro voce et pro calumpnia. Interrogatus quare non dant tria casalia 

forum sicut dat istum unum, dixit quod propter honorem Dompni 

Pelagii Romeu.” 

p. 546 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Lodares, Lousada (c. 

Lousada) 

"et vj.casalia sunt Palumbarii et habuit ea de testamento, et non 
faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem 

Dompni Martini Fernandi." 

p. 547 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Cipriano 

de Refontoura 

S. Martinho do Campo, 

Margaride, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione (…); et aliud est 

Ecclesie Sancti Cipriani et nescit unde habuit illud, et non faciunt 
ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod semper fuerunt onrrata. 

Interrogatus si sunt onrata per pendonem sive per cautos sive per 

cartam, dixit quod nescit. (…)"Et xij.eim sunt Palumbarii et nescit 
unde habuit ea, et de istis xij.eim casalibus pectant inde iiij.or de 

super viam vocem et calumpniam et vadunt ad chamatum Maiordomi 

(…). Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum, dixit quod non. 

Interrogatus quare non pectant ipsa viij.casalia Palumbarii vocem et 
calumpniam sicut pectant ipsa iiij.or, dixit quod propter honorem 

p. 549 
Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 
Pombeiro 
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supradictam." 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 
Pombeiro 

Airães, Felgueiras (c. 
Felgueiras) 

" (…) et tria sunt Palumbarii et habuit ea de testamento: et ista 

casalia non faciunt ullum forum. Interrrogatus quare, dixit quod 

propter honorem Dompni Gonsalvi Sause." 

p. 553 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Vicente 

de Sousa 

Rande, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"(…), et vj. sunt inde Sancti Vicentii Sause et nescit unde habuit ea, 

et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter 

honorem de Unom. (…) Et duo sunt Dompni Roderici Froye; et duo 
sunt Monasterii Sancti Tirsi et habuit ea de testamento; et aliud est 

Johannis Menendi qui fuit merinus; et aliud est Polumbarii et nescit 

unde habuit illud; et aliud est Fernandi Reimondi et ejus fratrum; et 

aliud est Petri Brandonis; et aliud est Dompne Sancie; et duo sunt 
ipsius Ecclesie et habuit ea de testamento. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

honorem de Unom." 

p. 557 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 
Tirso 

Propriedade 

não tributária 
Honra João Mendes 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Fernando 
Raimundes de Porto 

Carreiro 

Propriedade 

não tributária 
Honra Pedro Brandão 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Sancha Peres de 
Lumiares 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Tiago de 

Rande 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 
Pombeiro 

Propriedade 

não tributária 
Honra Domingos Mendes 

Unhão, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione , dixit quod xl. 

casalia, et xv. sunt filiorum et nepotum Dompni Garsie Menendi; et 
p. 558 
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Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Salvador 

de Unhão 

iiij.casalia et j.quintana sunt Dominici Menendi; et x.casalia sunt 

ipsius Ecclesie et nescit unde habuit ea; et tria sunt Dompni Menendi 

Subgerii; et duo sunt Petri Johannis Leite; et duo sunt Dompne 
Orrace; et aliud est Templi et habuit illud de testamento; et aliud est 

Monasterii Sancti Tirsi; et aliud est Dompni Roderici Froye; et aliud 

est herdatorum: et ista casalia non faciunt ullum forum. Interrogatus 

quare, dixit quod propter honorem ipisus quintane filiarum Dompni 
Garsie Menendi." 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Mem Soares de 

Melo 

Propriedade 

não tributária 
Honra Pedro Anes 

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Urraca 

Propriedade 

não tributária 
Honra Ordem do Templo 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Rodrigo Froilaz 
de Leão 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

“Herdadores da 

Villa” 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Garcia Mendes de 

Sousa 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

“Herdadores da 
Villa” 

Aldozendi, Carvalhosa, 

Aguiar (c. Paços de 
Ferreira) 

"Et dixit quod in Aldozendi habentur ibi xiiij.casalia, et sunt inde 
xiij. herdatorum, et unum est filiorum Martini Nomaes: et unum 

istorum casalium facit forum Sancto Tisso, et alia omnia faciunt 

forum Domne Tarasie Martini et nepotibus Domni Gonsalvi Sause et 
illis qui sunt de Palmaria. Interrogatus si intrat in ipsa collatione 

Mairdomus, dixit quod nec Judex nec Maiordomus non intrat ibi, nec 

Domino Regi non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod 

p. 558 
Propriedade 

não tributária 
Honra Martim Nomães 
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propter honorem Domni Gonsalvi Sause." 

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Gil Vasques 

Peyhas, Carvalhosa, 

Aguiar (c. Paços de 

Ferreira) 

“Et dixit quod in villa que vocatur Peyhas habentur ibi xxij. casalia, 

et de istis xxij. casalibus sunt inde tria casalia filiorum Domni Egidii 

Valasci et comparavit ea de Gonsalvo Gonsalvi de Palmeira; et v.e 
sunt Monasterii Vilarini. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod de 

testamento Domne Tode Gaendiz. Et tria fuerunt Comitis Domni 

Menendi; et ix. casalia et medium sunt Monasterii Ferrarie et habuit 
ea de testamento Domne Tode Gaendiz; et duo sunt Sancti Tissi et 

habuit ea de testamento Domni Subgerii Menendi. (…)Interrogatus si 

intrat in ipsa collatione Mairdomus, dixit quod nec Judex nec 

Maiordomus non intrat ibi, nec Domino Regi non faciunt ullum 
forum. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem Domni 

Gonsalvi Sause.” 

p. 558 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 
Vilarinho 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Conde D. Mendo de 

Sousa 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Ferreira 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Tiago de 

Carvalhosa 

Bandy, Carvalhosa, 

Aguiar (c. Paços de 
Ferreira) 

“Et dixit quod in alia villa que vocatur Bandy habentur ibi duo 

casalia (…) 
 

Propriedade 

não tributária 
Honra “Herdadores” 

Carvalio, Carvalhosa, 

Aguiar (c. Paços de 

Ferreira) 

“Et dixit habentur ibi v.e casalia et sunt omnia herdatorum, et faciunt 

forum Sancto Tisso, quoniam fuit maladia Domni Sugerii Menendi.” 
p. 558 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Ferreira 

Eiriz, Aguiar (c. Paços de 
Ferreira) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xiij.eim et 

vj.sunt Sancti Tissi, et vj.sunt Monasterii Ferrarie, et habuerunt ea de 

testamento Militum. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 
Domino Regi, dixit quod non. Et dixit quod non intrat ibi 

Maiordomus nec Judex, nec faciunt ullum forum Domino Regi. 

Interrogatus quare, dixit quod propter honorem predictum." 

p. 559 
Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 
Tirso 

Propriedade Honra Mosteiro de Vilela Gondalães, Aguiar (c. “Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod xvj. p. 568 
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não tributária Paredes) casalia, et sunt inde v. casalia Vilele. (…) Et vj. Domni Roderici 

Froye, et duo sunt Ordinis de Avis. (…) Et iiij.or fuerunt Domine 

Regine Domne Maphalde, et j. casale (est) Sancti Christofori de 
Louredo. (…) Interrogatus quare alia casalia non faciunt forum sicut 

ista duo casalia Vilele, dixit quia est honor Miane Domne Orrace.” 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Propriedade 

não tributária 
Honra Ordem de Avis 

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Mafalda 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

S. Cristóvão de 
Louredo 

Propriedade 

não tributária 

Honra 

Honra 

Igreja de Castelões 

de Cepeda 

Aravalde, Castelões de 
Cepeda, Aguiar (c. 

Paredes) 

"Et in alio loco qui dicitur Aravalde habetur ibi unum casale, et est 

medium Ecclesie et medium herdatorum (…). Interrogatus si faciunt 

inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. (Interrogatus) 
quare, dixit quod propter honorem Domni Egidii Martini et Militum 

Retorte. Interrogatus si ipsi herdatores qui vendiderint hereditates 

suas si dant inde decimam, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod intrat." 

p. 569 
Propriedade 

não tributária 
Honra “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Vilela 

Beire, Aguiar (c. Paredes) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod sunt 
xxxiiij. casalia, et iiij.or sunt Vilele et nescit unde habuit ea; et tria 

sunt Domne Margarite Petri; et duo sunt inde Domne Marie Petri; et 

tria sunt filiorum et nepotum Martini Moffrarii; et iiij.or sunt Domni 

Roderici Froye; et aliud est Petri Boteli; et tria sunt Sancti Petri 
Ferrarie; et duo sunt filiorum Menendi Moffrarii; et duo sunt 

Roderici Vicencii; et duo sunt herdatorum; et iiij.or sunt ipsius 

Ecclesie (…); et unum est Martini Gomecii; et unum est Fratrum de 
Avis; et unum est Palacioli (…). Interrogatus si intrat ibi 

p. 570 

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Margarida Peres 

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Maria Peres 

Propriedade 

não tributária 
Honra Martim Moffrarii 

Propriedade Honra Mosteiro de Ferreira 
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não tributária Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod est 

onrrata de veteri. Interrogatus quis onrravit (…), dixit quod nescit. 

(…) Et dixit quod audivit dici quod solebat intrare Maiordomus in 
casalibus Vilele. Interrogatus quomodo scit omnia que perhibuit, 

dixit quod vidit et passus fuit." 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mendo Moffrarii 

Propriedade 

não tributária 
Honra Rodrigo Vicente 

Propriedade 

não tributária 
Honra “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Honra Igreja de Beire 

Propriedade 

não tributária 
Honra Martim Gomes 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

“Freire” da Ordem 

de Avis 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Paço de 
Sousa 

Propriedade 

não tributária 
Honra Homens de Terroyas 

Gandra, Aguiar (c. 

Paredes) 

"(…) et in corrego alia leira: et hoc Regalengum laborant homines de 

Terroyas, et dant inde annuatim Domino Regi terciam partem 

omnium fructuum. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 
non propter honorem Domne Tharazie Martini." 

p. 571 

Propriedade 

não tributária 
Honra “Herdadores” 

Rebordosa, Aguiar (c. 

Paredes) 

"Interrogatus quot herdatores morantur in ipsa villa, dixit quod xxvij. 

Et non faciunt ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit 

quod tota illa villa fuit Domni Subgerii Menendi Boni quod est 
onrrata. Interrogatus quis onrravit eam (…), dixit quod non, sed 

semper ita fuerunt per terminos suos nominatos quod habent." 

p. 576 

Propriedade Honra D. Elvira Martins da Paredes, Penafiel (c. "Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod xvj., p. 580 
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não tributária Maia Penafiel) et sunt tria Domne Elvire Martini, et xij.eim sunt ipsius Ecclesie, et 

(unum est) Ecclesie Sancti Salvatoris de Gandera. Interrogatus unde 

habuerunt ea, dixit quod de testamento Militum. Interrogatus si 
faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non, vel si intrat 

ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter honorem Parietum." 

Propriedade 

não tributária 
Honra Igreja de Paredes 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Salvador 

da Gandra 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Elvira Martins da 
Maia 

Portela, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxxix.casalia, et vij.sunt Domne Elvire Martini; et iiij.or sunt 
Hospitalis et habuit ea de testamento; et tria sunt Monasterii Busteli 

et habuit ea de testamento; et unum est Johannis Martini de Tainda 

cum suis fratribus ; et duo sunt Templi et habuit ea de testamento; et 
tria sunt Ecclesie de Gandera et comparavit ea de Militibus; et unum 

est nepotum Domne Marie Pelagii; et aliud est Domni Roderici 

Pelagii de Valadares; et tria sunt filiorum Gonsalvi Taveeira; et vj. 
sunt ipsius Ecclesie, et unum comparavit de uno Milite, et v. de 

testamento; et unum est Hospitalis Sancti Jacobi Gallicie et habuit 

illud de testamento; et aliud est Monasterii de Bendoma et habuit 

illud de testamento; et aliud est Petri Cassi; et duo sunt Palacioli et 
habuit ea de testamento; et duo sunt filiorum Gonsalvi Egee de Porto 

Careiro; et aliud est Sancti Michaelis Parietarum: et una quintana est 

herdatorum, et dant inde annuatim Domino Regi j. morabitinum pro 
xiiij.varas bracalis pro fossadaria. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

honorem Militum predictorum." 

p. 583 

Propriedade 

não tributária 
Honra Ordem do Hospital 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Bustelo 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

João Martins de 

Ataíde 

Propriedade 

não tributária 
Honra Ordem do Templo 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Salvador 
da Gandra 

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Maria Pais 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Rodrigo Pais de 
Valadares 

Propriedade 

não tributária 
Honra Gonçalo Taveira 

Propriedade Honra Igreja de S. Vicente 
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não tributária de Curveira 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

“Hospital de S. Tiago 

da Galiza” 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 
Vandoma 

Propriedade 

não tributária 
Honra Pedro Cassi 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Gonçalo Egas de 
Porto Carreiro 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Miguel 

de Paredes 

Propriedade 

não tributária 
Honra “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Honra Ordem do Hospital 

Louredo, Penafiel, 
Penafiel (c. Penafiel) 

“Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod v.e, et 

duo sunt Hospitalis et habuit ea de testamento; et aliud est de Ceti et 
habuit illud de testamento; et aliud est herdatorum et non facit ullum 

forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit. Et aliud est Monasterii 

Tarauce et habuit illud de Domina Regina Maphalda. Interrogatus si 
intrat ibi Maiordumos, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter honorem Domni Egee Moniz.” 

p. 591 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Cete 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Tarouca 

Propriedade 

não tributária 
Honra “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Martinho 
de Moazares 

Moazares, Santiago de 
Subarrifana, Penafiel (c. 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod vj., et duo 
sunt ipsius Ecclesie et habuit illud de testamento; et aliud est Busteli 

p. 592 
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Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Bustelo 

Penafiel) et habuit de cambio Archiepiscopi Bracaensis, et cambium fuit pro 

aliocasali Sancti Petri, et habuit illud de suo patrimonio; et aliud est 

de Ceti et nescit unde habuit illud. Interrogatus si faciunt inde 
aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

honorem Domni Egee Moniz." 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Cete 

Propriedade 

não tributária 
Honra Paio Gonçalves 

Louredo, Santiago de 
Subarrifana, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Louredo, dixit quod xij.eim, et 

duo sunt Pelagii Gonsalvi, et unum habuit de Domina Regina 
Maphalda, et aliud comparavit de Subgerio Petri carnes in tempore 

fratris istius Regis; et vij. sunt Domni Roderici Froye; et aliud est 

Hospitalis et habuit illud de Domina Regina Maphalda; et aliud est 

Palacioli et habuit illud de Domina Regina Maphalda; et aliud est 
Sancti Tissi et habuit de Domina Regina Maphalda. Interrogatus si 

faciunt aliquod forum Domino Regi, vel si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem 
Domine Regine." 

p. 592 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Propriedade 

não tributária 
Honra Ordem do Hospital 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Freixo 
de Baixo 

Vinoos, Santiago de 

Subarrifana, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Vinoos, dixit quod v.e et sunt 
Monasterii Fraxini et habuit ea de testamento. Interrogatus si intrat 

ibi Maiordomus, dixit quod non: et dixit quod solebat ibi intrare. 

Interrogatus quare non intrat modo ibi, dixit quod propter honorem 
Domni Roderici Froye." 

p. 593 

Propriedade 

não tributária 
Honra Sé do Porto 

Villar, Abragão, Porto 

Carreiro (c. Penafiel) 

"Et dixit quod in loco qui dicitur Villar habentur ibi v.e casalia, et 

duo sunt ipsius Ecclesie, et intrat ibi Maiordomus (…); et tria sunt 

Episcopi Portuensis et habuit ea de testamento, et non intrat ibi 
Maiordomus. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem 

p. 596 
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quintane que fuit Domni Munionis Garcie." 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

“Herdadores da 

Villa” de Montesini 

Vila Boa de Quires, Porto 
Carreiro (c. Marco de 

Canaveses) 

"Et dixit quod ipsa collatione extra cautum jacent xl.casalia et sunt 

xj. Ville Bone et nescit unde habuit ea; et xv. sunt Monasterii de 
Mancelos et habuit ea de testamento; et iiij.or sunt Petri Roderici et 

suorum fratrum; et duo sunt Martini Egidii de Coreichis; et aliud est 

Fernandi Gati; et tria sunt Domne Maioris Egee; et duo sunt Bosteli; 
et unum casale est herdatorum, et de isto casale v.e quionibus sunt 

inde tres quiniones Ville Bone et Montesini herdatoris, et duo 

quiniones sunt herdatorum, et de istis duobus quinionibus comparavit 

inde unam leiram Reimondus Egee et fecit ibi unam domum: et hoc 
totum casale dat inde annuatim Domino Regi xvj. varas bracalis pro 

fossadaria. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod intrat in 

vij.casalibus de Voriz. Interrogatus quare non intrat Maiordomus in 
aliis ipsis casalibus predictis, dixit quod propter honorem illorum de 

Porto Careiro." 

p. 597 

Propriedade 

não tributária 
Honra Raimundos Egas 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Vila Boa 

de Quires 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Bustelo 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

“Herdadores dessa 

Villa” 

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Maior Egas 

Propriedade 

não tributária 
Honra Fernando Gati 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Martim Gil Coreixas 

de Ataíde 

Propriedade 

não tributária 
Honra Pedro Rodrigues 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 

Mancelos 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Vila Boa 
de Quires 

Villa de Canaveses, 

Sobretâmega, Porto 
Carreiro (c. Marco de 

Canaveses) 

"Et dixit quod in Villa de Canaveses sunt cxx.casas, et sunt inde 

xxxv.casas Domni Roderici Froye; et alia octava est Ordinis 
Hospitalis et habuit eam de testamento Domne Alde; et alia octava 

est Domne Maioris Martini de Baguim; et alia octava est filiorum et 

p. 598 
Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Roriz 
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Propriedade 

não tributária 
Honra D. Mendo de Sousa 

nepotum Domni Gonsalvi Menendi et due case magis; et xl. case 

sunt Monasterii de Rooriz et nescit unde habuit eas, et tenet eas in 

comenda Domnus Egidius Martini; et vj. case fuerunt Gomecii Egee 
de Porto Careiro. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem ipsorum 

Militum et Domni Roderici Froye." 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Maior Martins de 

Baguim 

Propriedade 

não tributária 
Honra Ordem do Hospital 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Salvador 
de Castelões 

Castelões, Santa Cruz (c. 
Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod 

xxiiij.casalia, et sunt inde xj.eim ipsius Ecclesie et habuit inde (…); 

et duo sunt Monasterii de Mancelos (…); et aliud est Monasterii de 
Teloes (…); et aliud est filiorum Menendi Gomecii et aliorum 

Militum, et non intrat ibi Maiordomus. Interrogatus quare, dixit quod 

est onrrata." 

p. 599 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 

Mancelos 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Telões 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mendo Gomes 

Propriedade 

não tributária 
Honra “Outros cavaleiros” 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Freixo 
de Baixo 

Ataíde, Santa Cruz (c. 
Amarante) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod 
xiiij.eim, et duo sunt Fraxini et nescit unde habuit ea; et tria sunt de 

Mancelos et nescit unde habuit ea; et iiij.or sunt Bosteli et nescit 

unde habuit ea; et unum est Martini Egidii de Aroes; et iiij.or sunt 

filiorum et nepotum Martini Egee. Interrgatus si faciunt inde aliquod 
forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod intrat in duobus casalibus de Mancelos, et 

p. 601 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 

Mancelos 

Propriedade 

não tributária 
Honra Martim Gil de Arões 

Propriedade Honra Martim Gil 
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não tributária pectant vocem et calumpniam, et dant singulas gallinas et singulos 

cabritos, et pectant vocem et calumpniam, et dant singulos cabtrios, 

et in uno casali Busteli, et solebat intrare in alio casali Busteli et 
modo non intrat ibi. Interrogatus quare non intrat Maiordomus in 

ipsis aliis casalibus sicut intrat in istis aliis casalibus, dixit quod 

propter honorem Domne Egee Duer." 

Propriedade 

não tributária 
Honra Gonçalo Egas 

Carvalhal, Recezinhos (S. 
Mamede), Santa Cruz (c. 

Penafiel) 

"et in Carvalal habentur ibi iiij.or casalia, et unum est filiorum 

Gonsalvi Egee, et aliud est Reimondi Egee, et aliud est Orrace Petri 
Caralo, et aliud est Martini Egidii de Aroes. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

honorem ipsorum Militum predictorum." 

p. 602 

Propriedade 

não tributária 
Honra Raimundo Egas 

Propriedade 

não tributária 
Honra Urraca Peres Caralo 

Propriedade 

não tributária 
Honra Martim Gil de Arões 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

[Mosteiros de 

Mancelos, de Arães e 
de Vila Cova de 

Sandim]473 
Figueiró (Santiago), Santa 

Cruz (c. Amarante) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod xxv. 

casalia, et ex istis sunt inde v.e Monasterii de Mancelos (…) 
Interrogatus si intrat ibi Maiordomus (…), dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit. Et alia sunt de Aranes (…); et 

xij. casalia sunt Ville Cove et habuit ea de testamento. Interrogatus si 

faciunt inde aliquod forum Domino Regi aut si intrat ibi 
Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit. Et 

duo sunt Martini Figueiroo Militis et una quintana. Interrogatus si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

p. 608 Propriedade 

não tributária 
Honra Gomes Lourenço 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 
Travanca 

 
473 Temos dúvidas acerca dos “nescit” acerca destes três proprietários quando comparado com o final da acta em questão e que disponibilizamos no sumário. Em suma, 

achámos ser possível que também estes três mosteiros se defendessem pela honra que no final da acta foi identificada; mas não conseguimos concretizar esta hipótese. 
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intravit ibi et inferfecerunt ibi eum. (…) Et duo sunt Gomecii 

Laurencii et una quintana cum suis senariis. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare dixit quod propter 
honorem ipsius quintane Gomecii Laurencii. (…) Et unum casale et 

medium (est) de Travanca. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem 
Militum qui morantur ibi." 

Propriedade 

não tributária 
Honra Gonçalo Anes 

Medelo, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"(…) et duo sunt Gonsalvi Yanis et non faciunt ullum forum quia 

semper fuerunt onrata; (…)"et duo sunt de Fornelo, et non faciunt 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod semper ea viderunt 
onrata."" 

pp. 612-

613 Propriedade 

não tributária 
Honra Igreja de Fornelos 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Refoios 
de Basto 

Antime, Monte Longo (c. 
Fafe) 

" (…) et unum est de Refoyos et non facit ullum forum nec intrat ibi 

Maiordomus. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem de 

Fornelo." 

p. 616 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Maria de 
Antime 

S. Gens, Monte Longo (c. 
Fafe) 

"et aliud est de Antami, et non facit ullum forum. Interrogatus quare, 
dixit quod semper fuit onratum et nunquam fecit forum." 

p. 618 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Santo 

Tirso 
Serzedelo, Vermoim (c. 

Guimarães) 

"et duo sunt Monasterii Sancti Tirsi et habuit ea de testamento et non 

faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem 

Miane Palmarie. (…) et aliud est herdatorum et non faciunt ullum 
forum. Interrogatus quare, dixit quod propter illam supradictam 

honorem Miane" 

p. 623 
Propriedade 

não tributária 
Honra “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. André do 

Sobrado 

Aves, Vermoim (c. Santo 

Tirso) 

"et unum est ipsius Ecclesie et non faciunt inde ullum forum Domino 

Regi. Interrogatus quare, dixit quod propter Martinum Fernandi 
Pimentellum. (…) Interrogatus si Martinus Pimentellus habet cartam 

de ipsa honore per quam emparat ipsa casalia supradicta, dixit quod 

nescit quia nunquam vidit eam." 

pp. 623-

624 
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Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Refóios 

de Basto 

Fervença, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et vij. sunt Monasterii de Refoyos et nescit unde habuit ea. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod intrat in duobus 

casalibus in quibus morantur Martinus Menendi et Johannes 
Menendi, et unum est hermum et facit istud forum (…). Interrogatus 

quare non intrat Maiordomus in istis iiij.or casalibus sicut intrat in 

istis duobus, dixit quod sunt onrata et quod audivit dicere que fuerunt 
Militum. Interrogatus quis onravit ea, dixit quod nescit." 

p. 632 

Propriedade 

não tributária 
Honra Sé de Braga 

Sancto Petro de Hoor, 

Agilde, Celorico de Basto 

(c. Celorico de Basto) 

"Et dixit quod in Sancto Petro de Hoor habentur ibi tria casalia et 

sunt Archiepiscopi Bracarensis, et non faciunt ullum forum Domino 

Regi quia fuerunt onrata, nisi quia debent pectare iij.calumpnias 
divisatas, scilicet, rausum et sercus in ore et homicidium, et 

Maiordomus debet pignorare extra ipsa predicta casalia pro istis 

calumpniis." 

p. 637 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Telões 

Costa, Agilde, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"et aliud de Teloes et habuit illud de testamento, et non faciunt ullum 
forum et debebant facere sicut ista predicta foraria. Interrogatus 

quare modo non facit, dixit quod propter ipsos filios Stephani Pinti 

qui dicunt quod est suus honor." 

p. 637 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Pedro de 

Britelo 

Borvadaes, Britelo, 

Celorico de Basto 

"Et aliud est Ecclesie de Britelo et habuit illud de testamento, et non 
facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem 

illorum Militum." 

p. 638 

Propriedade 

não tributária 
Honra “Herdadores” 

Crespos, Britelo, Celorico 
de Basto 

"Et in Crespos habentur ibi ix. herdatores, et faciunt totum forum 

regale nepotibus Domni G. Sause. Interrogatus quare non faciunt 
forum Domino Regi, dixt quod propter honorem illorum Divitum 

hominum." 

p. 639 

Propriedade 

não tributária 
Honra Teresa Veyaz 

Lavandaria, Basto (S. 

Tecla), Celorico de Basto 

"Et tria casalia sunt Tarasie Veyaz, et non faciunt ullum forum nec 

intrat ibi Maiordomus in duobus casalibus, et unum facit totum 
p. 640 
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(c. Celorico de Basto) forum. Interrogatus quare, dixit quod semper fuerunt onrata et 

nunquam fecerunt ullum forum." 

Propriedade 

não tributária 
Honra     

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Fafes 

Couteino, Basto (S. 

Tecla), Celorico de Basto 
(c. Celorico de Basto) 

"Et in Couteino habentur ibi vj. casalia, et sunt inde duo filiorum 

Alfonsi Egee et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit 

quod quoniam fuerunt ex parte Domni G. Sause. Et aliud est 

Monasterii Arnoie, et dat annuatim Domino Regi ij.quartarios panis 
de foro; et aliud est Ecclesie Sancte Trege; et duo sunt filiorum et 

nepotum Domni Faffie. Interrogatus unde Arnoia et Sancte Trege  

habuerunt ipsa casalia, dixit quod nescit. Interrogatus si intrat in ipsa 
villa Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter quod ipsa villa fuit ex parte Domni G. Sause et fuit semper 

onrata." 

p. 641 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Tecla de 

Basto 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Arnóia 

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Afonso Egas 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Refóios 

de Basto 

Alvaraes, Borba da 

Montanha, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

“Item, in loco qui dicitur Alvaraes habentur ibi vij.casalia, et v.e sunt 
inde Monasterii de Refoyos et habuit ea de testamento, et iiij.casalia 

pectant vocem et calumpniam, et vadunt ad torviscatam et ad 

castellum. Interrogatus quare istud aliud casale non facit forum, dixit 

quod propter quod fuit unius Domne et fuit onrratum. Et aliud est 
Monasterii Ville Cove et habuit illud de testamento, et non facit 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter quod fuit 

(quintana) onrrata. “ 

p. 644 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Cabanalis, Borba da 

Montanha, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et in Cabanalis habentur ibi (…), et ij.casalia et medium sunt 

Palumbarii et habuit ea de testamento, et non faciunt ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod fuerunt Domni Petri Ervilom et semper 

ea vidit onrata." 

p. 645 
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Propriedade 

não tributária 
Honra Nuno Peres 

Mazanaria, Macieira da 

Lixa, Celorico de Basto 

(c. Celorico de Basto) 

"et iiij.or sunt Nuni Petri, et non faciunt ullum forum, et pectant 

vocem et calumpniam. Interrogatus quare, dixit quod semper fuerunt 

onrata de sua avolenga." 

p. 645 

Propriedade 

não tributária 
Honra Ordem do Hospital 

Veade, Celorico de Basto 

(c. Celorico de Basto) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 
xvij.casalia, et sunt omnia Ordinis Hospitalis. Interrogatus unde Ordo 

habuit ipsa casalia, dixit quod de ipso predicto Gomecio Alvitiz. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod intrat in duobus 
casalibus de Felmir, et pectant vocem et calumpniam (...). 

Interrogatus quare non intrat in ipsis aliis casalibus sicut intrat in istis 

duobus, dixit quod nescit: tamen dixit quod audivit dici quod fuerant 

Militum et quod fuerant semper onrata. Interrogatus quomodo sunt 
onrata (...) dixit quod nescit quia nunquam inde vidit cartam nec 

cautos, sed semper ea vidit onrata." 

p. 653 

Propriedade 

não tributária 
Honra Raimundo Afonso 

Requeyxo e Nesperarie, 
Vale do Bouro, Celorico 

de Basto, (c. Celorico de 

Basto) 

"Item, dixit quod in villa de Requeyxo nec in villa Nesperarie non 

intrat Maiordomus. Interrogatus quare, dixit quod Domnus 
Gunsalvus Menendi tenebat Terram, et invitavit eum Reymondus 

Alfonsi, et tunc Domnus Gunsalvus Menendi onravit Nesperariam: et 

dixit de auditu. Interrogatus quomodo audivit, dixit quod audivit dici 
bonis hominibus qui dicebant quod tunc fuerunt presentes." 

p. 657 
Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Gonçalo Garcia 

de Sousa 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Pedro Martins 

Ervilhão 
Villa Nova, Corgo, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Villa Nova, dixit quod ix. et 

sunt inde duo et médium filiorum Petri Martini Ervilon, et non 

faciunt ullum forum; et vj.casalia et medium sunt de Refoyos et 
habuit ea de testamento Militum de Gadanis. Interrogatus si faciunt 

inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, 

dixit quod propter honorem predictorum Militum." 

p. 658 
Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de Refóios 

de Basto 

Propriedade Honra Colegiada de Santa Ripis, Ribas, Celorico de "Interrogatus quot casalia habentur in Ripis, dixit quod liij. casalia, et p. 658 
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não tributária Maria de Guimarães Basto (c. Celorico de 

Basto) 

iiij.sunt inde Sancte Marie Vimarañ. Et habuit ea de testamento, et 

non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter 

honorem unius Domne que testavit ea." 

Propriedade 

não tributária 
Honra Martim, professor 

Peraria, Basto (S. 
Clemente), Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et dixit quod in Peraria habentur ibi xvij. casalia (…) et duo sunt 
Magistri Martini et Johannis Pelagii cujusdam clerici, et non faciunt 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem 

ipsorum predictorum Militum [Domni P. Menendi de Aguiar]." 

p. 559-

660 Propriedade 

não tributária 
Honra João Pais, clérigo 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Chancinis 

(“Cavaleiros”)474 

Heyrosa, Basto (S. 
Clemente), Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et in Heyrosa habentur ibi xxviiij.casalia, et v.casalia et quarta sunt 
de Chancinis et non faciunt inde ullum forum. Interrogatus quare, 

dixit quod propter honorem ipsorum Militum [Domni P. Menendi de 

Aguiar]." 

p. 660 

Propriedade 

não tributária 
Honra Não Identificado475 

Pinnarius, Pinheiro, 

Felgueiras (c. Felgueiras) 

“Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod 
habentur ibi xviij. casalia, et sunt omnia Militum et Ordinum, et non 

faciunt ullum forum, nec pectant vocenm nec calumpniam: et ista 

viij.casalia Pinnarii que sunt judicatu Felgueiras non pectant vocem 

nec calumpniam. Interrogatus quare dixit quod semper viderunt istam 
villam orratam: et dixit quoduna vice venit ibi Maiordomus de 

Celorico pignorare, et fuit Martinus Coronel ad Cekoricum et duxit 

inde ganatum. Interrogatus si est onrrata (…). (…) Et de istis (x)viij. 
casalibus predictis sunt inde viij. Pinarii Judicat Felgeiras, et x. 

casalia sunt Judicatus de Celorico, quia jacent in termino de 

Formontanos, et sunt omnia Militum et Ordinum et Archiepiscopi 

p. 660 

 
474 P.M.H. Inq. 1258, p. 659: “(…) quod est filiorum Sujerii Petri Corrigie et de Chancinis et aliorum Militum (…)”. 
475 No resumo que disponibilizamos facilmente se constata que os proprietários desta vila de Pinheiro do lado de Celorico foram identificados mas que os do lado de 

Felgueiras já não. Reportamo-nos neste instante ao segundo lado porque é nele que o mordomo não entra porque os jurados sempre viram a vila honrada. 
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Bracarensis, et pectant vocem et calumpniam (…) 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

João Martins de 

Zaym 

Ribas, Celorico de Basto 
(c. Celorico de Basto 

"Et unum (est) Johannis Martini Zaym; et aliud est Johannis Martini 
de Herosa et Sancti Jenesii; et aliud est Tarasie Muniz. Interrogatus 

si habetur ibi aliquod Regalengum, dixit quod non. Interrogatus si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 
propter honorem Militum quorum fuerunt ipsa predicta casalia." 

p. 661 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

João Martins de 
Herosa 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de S. Gens 

Propriedade 

não tributária 
Honra Teresa Moniz 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Gil Martins de 
Riba de Vizela 

Regilde, Guimarães (c. 

Felgueiras) 

“Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod 
xxj.casale et una quintana, et vij,sunt inde Dompni Egidii e tejus 

consanguineorum; et aliud est Vicencii Roderici de Penela; et aliud 

est Martni Dade; et aliud est de Mancelos et habut illud de 
testamento, et non facit ullm forum. (Interrogats quare) dixit quod 

propter honorem ipsorum predictorm Militum. Et duo sunt 

Monasterii Vilarini et nescit unde habuit illud, et pectat vocem et 
calumpniam (…) ; et aliud est filiorum et nepotum de predicte ( ?) 

herdatorum, et dat annuuatim Domino Regi j. quartam vini pro 

fussadaria et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod 

propter honorem predictorum Militum. (…) et aliud est ipsius 
Ecclesie et nescit unde habuit illud, et non facit ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod propter honorem predictorum Militum. 

(…) et aliud est Polumbarii et habuit illud de testamento, et non facit 
ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem 

supradictum” 

p. 682 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 

Mancelos 

Propriedade 

não tributária 
Honra “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Igreja de S. Comba 

de Regilde 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 
Pombeiro 
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Propriedade 

não tributária 
Honra 

Mosteiro de 

Vilarinho 

Vilarinho, Guimarães (c. 

Santo Tirso) 

"(…) et vj.casalia sunt herdatorum, et de uno istorum casalium est 

inde medietas Vilarini, et comparavit illud de herdatoribus in 

tempore fratris istius Regis, et ista casalia non faciunt ullum forum 
propter honorem Militum qui jacent in ipso Monasterio." 

p. 690 

Propriedade 

não tributária 
Honra   

"(…) et duo sunt Domne Marie Menendi, et non faciunt ullum 

forum. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem ipsius 

Domne." 

p. 692 

Propriedade 

não tributária 
Honra D. Maria Mendes 

Gémeos, Guimarães (c. 

Guimarães) 

“Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colaccone, dixit quod 
xxv.casalia et una quintana (…); et duo sunt Domne Marie Menendi, 

et non faciunt ullum foum. Interrogatus quare, dixit quod propter 

honorem ipsiuus Domne. Et duo sunt Petri Sujerii canonci Vimaran., 
et unum istorum pectat vocem et calumpniam, et vadit ad chamatum. 

Interrogatus quale est ipsum casale quod pectat vocem et 

calumpinam dixit quod casale de Barro. Interrogatus quare non 

pectat illud aliud casale vocem et calumpniam, dixit quod propter 
ipsam predictam honorem.“ 

p. 692 
Propriedade 

não tributária 
Honra 

Pedro Soeiro, cónego 

de Guiimarães 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro de Arouca 

Candoso (Santiago), 

Guimarães (c. Guimarães) 

"(…) et sunt inde vij.casalia abatisse Arauce, et non faciunt ullum 

forum. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem Domni 

Martini Fernandi." 

p. 708 

Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Gil Vasques de 

Soverosa 

Cepães, Guimarães (c. 

Fafe) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxviij.casalia et sunt omnia ipsorum filiorum Domni Egidii Velasci, 

et non faciunt inde ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, 
dixit quod semper fuerunt onrata per honorem Domni Egidii 

Velasci." 

p. 730 

Propriedade 

não tributária 
Honra Mosteiro do Souto 

Rendufe, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et ix.casalia sunt inde Monasterii de Sauto et habuit ea de 

testamento, et non faciunt ullum forum Domino Regi. Interrogatus 
p. 732 
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Propriedade 

não tributária 
Honra 

D. Gomes Peres do 

Souto 

quare, dixit quod propter honorem Domni Gomecii Petri de Sauto." 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão S. João da Foz, Bouças (c. 
Porto) 

“Et dixit quod Domnus Rodericus Froye tenet illum Cautum de 

Sancto Tixo ; et dixit quod omnes qui morabantur in ipso Cauto 
rendabant se cum Maiordomo Bauzarum, et ex quo tenuit illum 

Domnus Rodericus Froye nunquam rendaverunt se.” 

p. 457-
458 Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de S. João 

de Tarouca 

Sancte Ovaye, Lordelo do 

Ouro, Bouças (c. Porto) 

“Interrogatus de grangia Sancte Ovaye cujas est, dixit quod semper 

eam vidit de Monasterio Tarauce, et est cautata. Interrogatus quis 
cautavit eam vel unde habuit eam, dixit quod nescit, sed vidit ita 

semper uti : tamen dixit quod dant inde annuatim de renda pro 

servientibus grangie v.e solidos. Et nos inquisitores vocavimus 

fratres (…).“ 

p. 459 

Propriedade 

não tributária 
Couto Não identificado476 

Santa Cruz do Bispo, 

Maia (c. Matosinhos) 

"(…) tamen adiderunt quod Dominus Rex habet Regalengum in 

Bustello ex Aqualada contra Bostelo, et adhuc sedent ibi paridinarii; 

et dixerunt quod ille locus est cautatus. Interrogati quis cautavit eum, 

dixerunt quod Domina Regina Dompna Maffalda." 

p. 480 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Pedro Soeiro de 

Corvos 

Vilarinus, Azurara, Maia 

(c. Vila do Conde) 

"(…) interrogatus quot casalia sunt ibi, dixit quod vj. casalia et 
medium est unum Petri Subgerii de Cornis, et aliud est Ordinis 

Templis, et aliud est Monasterii Sancti Christoffani, et aliud est 

Monasterii de Vayram, et alia que remanent sunt Maioris Pelagii 
Egitanie cum una quintana. Interrogatus unde Ordines habuerunt ista 

casalia, dixit quod de Militibus et de Dominabus, qui dederunt ea eis 

p. 483 
Propriedade 

não tributária 
Couto Ordem do Templo 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de S. 
Cristóvão de Rio 

 
476 Além de não ter sido identificado o actual detentor do couto referido, optamos ainda por não associar a infanta beata pela razão de que esta não seria, seguramente, a 

sua proprietária no ano de 1258. 
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Tinto pro animabus eorum. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit 

quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter illam quintanam que 

est cautata. Interrogatus quis cautavit eam, dixit quod nescit, sed vidit 
ibi stare marcos et patrones. (...) Petrus Petri qui dixit quod nunquam 

vidit marcos nec patrones: et Pelagius Salvatoris dixit quod moratur 

solus circa Ecclesiam, et non vidit illos marcos nec patrones, et 

moratur in ereditate Ecclesie. Interrogatus unde Ecclesia habuit 
ipsam hereditatem, dixit quod nescit, quia semper audivit dicere quod 

erat ipsius Ecclesie et vidit eam sibi semper" 

Propriedade 

não tributária 
Couto Mosteiro de Vairão 

Propriedade 

não tributária 
Couto D. Rodrigo Babilão 

Palmazãos, Alvarelhos, 

Maia (c. Trofa) 

"(…) interrogatus quot casalia habentur in Palmazanis, dixit quod 

xvij. et sunt omnia Militum. Interrogatus cujas est ipsa villa, dixit 
quod est Roderici Babilonis et fratrum ejus. Interrogatus si faciunt 

inde aliquod forum Domino regi, dixit quod non. Interrogatus si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 
est cautata. Interrogatus quis cautavit eam, dixit quod nescit. 

Interrogatus si est cautata per pendonem vel per cartam aut per 

patrones, dixit quod per patrones, sed nescit quis mandavit ibi eos 
plantare." 

p. 492 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de 

Tominho 

Propriedade 

não tributária 
Couto João Martins Ataíde 

Propriedade 

não tributária 
Couto Martim Canelarum 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Moreira 
da Maia 

Hulvar, Vilar do Pinheiro, 
Maia (c. Vila do Conde) 

"Et in alio loco qui dicitur Hilvar habentur ibi vj.casalia et sunt 

Monasterii Morarie. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod de Petro 

Garcie ceco. (...)Et dixit quod solebat intrare in Hulvar, et homines 
de Hilvar erant rendarii Maiordomi, et miserunt domos in cauto de 

Gemondi in tempore predicti Regis et ex illo tempore nunquam 

fecerunt forum." 

p. 495 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

“Cavaleiros e 
Clérigos” 

Águas Santas, Maia (c. 
Maia) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit xvj. casalia, et 
sunt omnia Militum et Ordinum, nisi unum quod est herdatoris et 

p. 504 
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facit forum Hospitali quod sit excusatus ab omni foro regali. (…) 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 

quare, dixit quod est cautata." 

Propriedade 

não tributária 
Couto Martim Pimentel 

Translecia, Alfena, Maia 

(c. Valongo) 

"Hic incipit inquisitio ville que vocatur Traslecia (…), juratus et 

interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xij.eim, et 

sunt inde vj.casalia Leprosorum Alfene. Interrogatus unde Leprosi 

habuerunt ipsa casalia, dixit quod de testamento Dompni Johannis 
Petri Madie. Et unum est de Landim (...). Et aliud est Subgerii 

Gonsalvi herdatoris, et non facit ullum forum Domino Regi. 

Interrogatus quare, dixit quod propter honorem Dompni Johannis 
Petri Madie. Et duo casalia sunt Aquarum Santarum (...). Et duo sunt 

Martini Pimentelli. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod est cautata. Interrogatus quis 
cautavit am, dixit quod Dompnus Johannes Petri Madie cautavit eam. 

(...) Et dixit quod isti homines istius ville non faciunt forum nisi 

Leptrosis Alfene." 

p. 512 
Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Águas 

Santas 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Igreja de S. Maria de 
Campanhã 

Campanhã, Campanhã, 
Gondomar (c. Porto) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod iiij.or, et 
sunt omnia ipsius Ecclesie. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 

nescit. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, vel si vaciunt inde 

aliquod forum Domino Regi, dixit quod in tota collacione non intrat 

ibi Maiordomus nec faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit 
quod est cautata Sedis Portuensis, nisi Gontemir quod non jacet in 

Cauto et est ejus collacionis. (...) Interrogatus quot casalia habentur 

in Gontemir, dixit quod xj.eim casalia, et sunt (...). Interrogatus si 
intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit: tamen dixit quod audivit dici multis bonis hominibus quod 

p. 518 
Propriedade 

não tributária 
Couto Sé do Porto 
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Gontemir quod erat tota foraria Domini Regis et quod erat ibi 

pressum ganati." 

Propriedade 

não tributária 
Couto Sé do Porto 

S. Pedro da Cova, 
Gondomar (c. Gondomar) 

"(…) tamen addidit quod in ipso Cauto Sancti Petri quod habentur ibi 

xxvj.casalia, et sunt inde xxiij.casalia Episcopi Portuensis; et duo 
sunt herdatorum et non faciunt ullum forum propter quod jacent in 

Cauto." 

p. 519 
Propriedade 

não tributária 
Couto “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de S. 

Cristóvão de Rio 
Tinto 

Baguim, Alfena, 

Gondomar (c. Valongo) 

"Hic incipit inquisitio ville que vocatur Baguim. (…) interrogatus 

quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xiii.or, et sunt inde v.e 
casalia Monasterii Rivuli Tinti, et v. sunt Dompne Marie de Baguim, 

et unum est Templi, et tria sunt priorese Rivuli Tinti. Interrogatus 

unde Monasterium (...) et Templi habuerunt ipsa casalia (...). 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod 
non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod est cautata." 

p. 523 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. Maria Rodrigues 

de Baguim 

Propriedade 

não tributária 
Couto Ordem do Templo 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Prioresa do mosteiro 

de S. Cristóvão de 

Rio Tinto 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Monte 

Córdova 

Branderiz, Carreira, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Et dixit quod in Branderiz habentur vj. Casalia, et sunt Monasterii 
de Monte Cordova, et dixit quod non faciunt ullum forum Domino 

Regi, nec intrat ibi Maiordomus. Interrogatus quare, dixit quod 

propter cautum Monasterii Montis Cordube." 

p. 527 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Santo 
Tirso 

Negrelos (S. Mamede), 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xiiij.eim 

et tria sunt Monasterii Sancti Tissi. (…). Et tria sunt Martini 
Pimentel. (…). Et duo (sunt) Monasteri Vilele. (…). Et duo sunt 

Roderici Petri. (…). Et aliud est Alfonsi Martini Vivaci. Interrogatus 

unde habuit eum, dixit quod de suo patrimonio. Et unum est filiorum 

p. 538 Propriedade 

não tributária 
Couto Martim Pimentel 

Propriedade Couto Mosteiro de Vilela 
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não tributária Johanis Petri Losio; et aliud est herdatorum. Interrogatus si faciunt 

aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 

quod est cautum. Interrogatus quis cautavit eum, dixit quod Dominus 
rex Sancius, frater istius Regis, et iste Dominus Rex confirmavit eum 

per suam cartam." 

Propriedade 

não tributária 
Couto Rodrigo Peres 

Propriedade 

não tributária 
Couto Afonso Martins Dias 

Propriedade 

não tributária 
Couto     

Propriedade 

não tributária 
Couto Mosteiro de Roriz 

Coreixe, Roriz, Refóios 

(c. Santo Tirso) 

"Et in alio loco qui (dicitur) Coreixe, habetur ibi una quintana (…). 
Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non, quia tota ista 

collacio jacet in Cauto Monasterii de Rooriz, et ideo non faciunt 

ullum forum Domino Regi nec intrat ibi Maiordomus. Interrogatus 

de Monasterio de Rooriz si faciunt aliquod forum Domino egi, dixit 
quod dant inde terciam partem colecte: tamen dixit quod fratres 

Monasterii dicunt quod non debent dare ergo quartem partem 

collecte." 

p. 540 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Vila Boa 

de Quires 

Vila Boa de Quires, 

Felgueiras (c. Amarante) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod 
xlix.casalia, et sunt omnia ipsius Monasterii et jacent omnia in Cauto, 

et non faciunt ullum forum." 

p. 548 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Jugueiros, Felgueiras (c. 
Felgueiras) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxxv. casalia, et sunt inde xviij. Palunbarii et habuit ea de 

testamento; et tria sunt Dompni Roderici Froye; et tria sunt filiorum 
Roderici Pelagii de Vides; et xiij.casalia sunt Dompni Roderici 

Alfonsi filii Domini Regis. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod est cautata." 

p. 555 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. Rodrigo Afonso 

(bastardo de D. 
Afonso III) 
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Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. Rodrigo Pais de 

Vides 

Propriedade 

não tributária 
Couto S. Romão? 

Sanfins de Ferreira, 

Aguiar (c. Paços de 

Ferreira) 

"Et unum est Sancti Romani. Item, (sic) habuit illud de testamento 

herdatorum. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non; et 
dixit quod non intrat ibi Maiordomus quia dixit quod jacet in Cauto 

Ferrarie." 

p. 560 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. Urraca Fernandes 

de Lumiares 

Portella, Codessos, 

Aguiar (c. Paços de 
Ferreira) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xiij.eim, 
et sunt inde iiij.or ipsius Ecclesie. Interrogatus unde habuit ea, dixit 

quod nescit. Et aliud est herdatorum; et duo sunt Ecclesie de Lestosa. 

Interrogatus unde habuit ea, dixit quod nescit. Et duo sunt Sancti 
Mametis. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod de testamento 

prioris Domni Menendi Vilani. Et aliud est Sancti Tissi. Interrogatus 

unde habuit illud, dixit quod nescit. Et duo sunt Martini Martini 

cujusdam scutiferis; et aliud est Palumbarii et Domne Chamue et 
Domne Orrace Fernandi. Interrogatus si faciunt aliquod forum 

Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter quod jacent in 
Cauto Ferrarie et propter dominium quod habent." 

p. 560 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. Châmoa Gomes 

de Tougues 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Martim Martins, 
escudeiro 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Propriedade 

não tributária 
Couto “S. Mamede” 

Propriedade 

não tributária 
Couto Igreja de Lustosa 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Igreja de S. João de 

Portela 

Propriedade 

não tributária 
Couto “Herdadores” 

Propriedade Couto Mosteiro de Bustelo Cacavelos, Bitarães, "(…) et casale de Bostelo non dat rendam quoniam jacet in cauto p. 568 



 

255 

Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

não tributária Aguiar (c. Paredes) (…)" 

Propriedade 

não tributária 
Couto Mosteiro de Cete 

Mouriz, Mouriz, Aguiar, 
(c. Paredes) 

"; et xiij.casalia sunt Monasterii de Ceti et nescit unde habuit ea. 

Interrogatus quare non faciunt forum, dixit quod jacent in couto de 
Ceti. (…) et v. casalia sunt Domini Regis (sic) dixit quod jacet in ista 

villa in cauto de Ceti" 

p. 569-
570 

Propriedade 

não tributária 
Couto Mosteiro de Cete 

Perrazo, Mouriz, Aguiar 
(c. Paredes) 

"Et in Perrazo habentur ibi vj.casalia (…); et iiij.or sunt de Ceti et 

nescit unde habuit ea; et unum est herdatorum: et isa casalia non 
faciunt forum quoniam dixit quod jacent in couto de Orroo. Et dixit 

quod iiij.or leire jacent circa quintanam Stephani Reimondi et sunt 

regalengue, et fuerunt cambate sicut iste que sunt scripte inferius 

Menendus Subgerii cum Stephano Reimondi pro aliis iiij.or leiras 
que jacent in iovesendi." 

p. 570 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Sovereira e Sancta 

Columba, Sobreira, 
Aguiar (c. Paredes) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xx.ti 

casalia, et sunt omnia Palacioli et nescit unde habuit ea. Interogatus 

si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod jacet in cauto Palacioli. Et dixit (quod) 

omnia casalia ista supradicta non ausabant venire cum suis ganadis 

ad terminum de Aguiar, si ante se non advenirent cum Maiordomo de 
Aguiar, et modo non faciunt sic. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit. (…) Et in Sancta Columba habentur ibi vj. casalia, et sunt 

omnia Palacioli et nescit unde habuit ea. Interrogatus si faciunt inde 
aliquod forum Domino Regi, dixit quod non, quoniam jacet in cauto 

Palacioli." 

p. 572 

Propriedade 

não tributária 
Couto Ordem do Templo 

Fonte Arcada, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"(…) interrogatus cujas est ipsa Ecclesia et ipsa villa, dixit quod est 

Ordinis Templi (et) est de cautata. Interrogatus quot casalia habentur 
in ipso cauto, dixit quod xxxv. casalia et sunt omnia ipsius Ordinis. 

p. 579 
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Interrogatus unde Ordo habuit ipsa casalia et quis cautavit ipsum 

cautum, dixit quod Domina Regina Tarasia dedit ipsam villam et 

ipsam Ecclesiam et cautavit ipsum cautum eidem Ordini. 
Interrogatus si Dominus Rex habet ibi aliquod jus vel debet habere, 

dixit quod non." 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. Maria Pais de 
Valadares 

Vilare, Novelas, Penafiel 
(c. Penafiel) 

"(…) et dixit quod solebat intrare Maiordomus in Vilare et modo non 

intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod audivit dici quod Dominus 
Rex Alfonsus, pater istius Regis, cautaverat ipsum locum de Vilare 

Domne Marie Pelagii per suam cartam." 

p. 584 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Portela, Penafiel (c. 
Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 
xxiij.casalia, et sunt vij. Hospitalis et habuit ea de prior Domnus 

Menendus de suo patrimonio; et v.e casalia sunt Palacioli et habuit ea 

de testamento; et tria sunt Reymondi Egee; et duo sunt Domne 

Sancie Petri; et duo sunt Laurencii Johannis; et duo sunt Joahnnis 
Martini de Caindi cum suis fratribus; et duo sunt Sancti Johannis de 

Pendorada et habuit ea de testamento. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod est 
cautata per cautos. Interrogatus quis cautavit eam, dixit quod nescit, 

sed semper ita audivit et vidit uti." 

p. 585 

Propriedade 

não tributária 
Couto Raimundo Egas 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. Sancha Peres de 

Lumiares 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Lourenço Anes Porto 
Carreiro 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

João Martins de 

Ataíde 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de S. João 
da Pendorada 

Propriedade 

não tributária 
Couto Ordem do Hospital 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Croca, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"(...) interrogatusquot casalia habentur in ipsa collacione extra 

Tamegam, dixit quod in Jugariis habentur ibi xj.casalia; et in burgo 
p. 586 
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de Inter ambos Rivulos fuerunt duo casalia de veteri et modo 

morantur ibi xxxiij. homines. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus 

vel si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod propter Domnum Rodericum Froye. 

Interrogatus unde habuit ipsas villas, dixit quod Dominus Rex 

Alfonsus, patris istius Regis, dedit illas Condesse Domne Tode, et 

cautavit eas per cautos." 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Boelhe, Penafiel (c. 
Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxvij.casalia, et v.e casalia sunt Ville Bone Episcopi et habuit ea de 

testamento; et duo casalia et medium sunt Palacioli et habuit duo de 
testamento herdatorum et medium de testamento Militum; et tria 

casalia sunt ipsius Ecclesie et habuit ea de testamento; et tria casalia 

et quarta sunt Egidii Babilom; et tria et quarta sunt Domne Maiore 
Martini, et duo sunt Fraxinari et filiorum Martini de Ameena et 

habuit ea de testamento; et aliud est Elvire Martini; et aliud est 

Menendi Sancii; et aliud est Ouroane; et aliud est filiorum Martini de 
Ameela; et aliud est Orrace Ermigii cum suis fratribus; et aliud est de 

Ceti et herdatorum; et aliud est Laurencii Petri de Matis. Interrogatus 

si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 
quare, dixit quod propter honorem illorum Militum supradictorum. 

Et dixit quod est cautata per cautos." 

p. 586 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Igreja de S. Gens de 

Boelhe 

Propriedade 

não tributária 
Couto Gil Babilão 

Propriedade 

não tributária 
Couto D. Maior Martins 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Freixo 
de Baixo 

Propriedade 

não tributária 
Couto Martim de Ameena 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. Elvira Martins da 

Maia 

Propriedade 

não tributária 
Couto Mendo Sanches 

Propriedade 

não tributária 
Couto Joana 
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Propriedade 

não tributária 
Couto Urraca Gil 

Propriedade 

não tributária 
Couto Mosteiro de Cete 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Lourenço Peres de 

Matos 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Vila Boa 

do Bispo 

Propriedade 

não tributária 
Couto “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Couto Mosteiro de Cete 

Urrô, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod v.e, et 

sunt tria de ceti et habuit ea de Ceti (sic), et duo sunt Martini Leitom. 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod 
non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod est cautatum." 

p. 591 
Propriedade 

não tributária 
Couto 

Martim Peres Leitão 

de Lodares 

Propriedade 

não tributária 
Couto Mosteiro de Bustelo 

Bustelo, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipso Cauto, dixit quod 

lxiij.casalia et médium, et sunt inde xliij. Casalia ipsius Monasterii 
Busteli et nescit unde habuit ea; et xij.eim sunt herdatorum, et 

clamant se homines Militum et Monasterii et ideo non faciunt ullum 

forum Domino Regi; et vij.casalia et medium sunt filiorum et 
nepotum Domni Johannis Petri de Maya; et unum est Palumbarii et 

habuit illud de testamento. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 

Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quos est totum cautum." 

p. 593 

Propriedade 

não tributária 
Couto “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. João Peres da 
Maia 

Propriedade Couto Mosteiro de Vila Boa Vila Boa de Quires, Porto "Hic incipit inquisitio Monasterii Ville Bone de Queeriz (…).  (…) p. 597 



 

259 

Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

não tributária de Quires Carreiro (c. Marco de 

Canaveses) 

interrogatus de ipso Monasterio si faciunt inde aliquod forum 

Domino Regi, vel si debet abadare illud, dixit quod non, et dixit quod 

est cautatum. Interrogatus quis cautavit illud, dixit quod Dominus 
Rex Sancius frater istius Regis cautavit illud, et postea venit iste 

Regis et confirmavit illud per suam cartam" 

Propriedade 

não tributária 
Couto Mosteiro de Bustelo 

Vilar, Recezinhos (S. 

Martinho), Santa Cruz (c. 
Penafiel) 

"Et dixit quod in Vilar habentur ibi ix. casalia Busteli et habuit ea de 

testamento; et aliud est Martini Pimentel; et aliud est Johannis Tenro; 
et aliud est Sancti Tissi Ripe Ave et Busteli, et Sanctus Tissius 

comparavit suum medium de uno scrutifero in tempore fratris istius 

Regis. Interrogatus si intrat Maiordomus, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod jacet in cauto de Vilar et est Busteli." 

p. 600 

Propriedade 

não tributária 
Couto Martim Pimentel 

Propriedade 

não tributária 
Couto João Tenro 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Santo 
Tirso 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de 

Mancelos 

Mancelos, Santa Cruz (c. 

Amarante) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipso cauto, dixit quod lxv. 

casalia, et sunt inde ipsius Monasterii lij. casalia; et unum est Martini 

Pimentelo; et aliud (est) Martini Johannis; et aliud (est) Marie 
Roderici; et tria sunt Fernandi Garcie; et aliud est Martini Johannis; 

et aliud est filiorum Alfonsi Subgerii de Costa: et iiij.or sunt de 

Travanca et habuit ea de testamento; et aliud est herdatorum, et non 

facit ullum forum propter cautum ipsius Monasterii;" 

p. 606 

Propriedade 

não tributária 
Couto Martim Pimentel 

Propriedade 

não tributária 
Couto Martim Anes 

Propriedade 

não tributária 
Couto Maria Rodrigues 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Afonso Soeiro de 

Costa 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de 

Travanca 
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Propriedade 

não tributária 
Couto Mosteiro de Caramos 

Aião, Aião, Santa Cruz (c. 
Felgueiras) 

"et in Ayam habetur ibi v.e casalia, et unum est de Caramelos; et duo 
sunt de Araes; et aliud est Polumbari; et aliud est Johannis Menendi. 

Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum, dixit quod non. 

Interrogatus si moratur ibi alquis homo forarius, dixit quod non. Et 
dixit quod omnia ista casalia jacent in couto Domni Egidii Martini." 

p. 611 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Igreja de S. Maria de 

Airães 

Propriedade 

não tributária 
Couto João Mendes 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Propriedade 

não tributária 
Couto Mosteiro de Roriz 

Lordelo, Vermoim (c. 
Guimarães) 

"Interrogaatus quot casalia habentur in ipsa colacione, (dixit) quod 
xxxiij.casalia, et xvij.casalia sunt inde Monasterii de Rooriz et nescit 

unde habuit ea, et de istis xvij.casalibus jacente inde xv.casalia in 

cauto ipsius Monasterii de Rooriz (…) et vj. casalia sunt ipsius 
Ecclesie et habuit ea de testamento, et v.e casalia pectant vocem et 

calumpniam et vadunt ad chamatum, et unum jacet in ipso cauto et 

non facit ullum forum. (…) Et aliud est Monasterii Sancti Tirsi et 

jacet in ipso cauto supradicto ;" 

p. 622 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Igreja de S. Tiago de 

Lordelo 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Guardizela, Vermoim (c. 

Guimarães) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod 

xxxviij. casalia, et xj. casalia sunt inde Monasterii Sancti Tirsi et 

nescit unde habuit ea, et tria casalia istorum xj., scilicet, casale 

Crucis et casale de Penso et casale Carvalale, pectant vocem et 
calumpniam, et vadunt ad chamatum et ad torviscatam. Interrogatus 

quare ipsa viij. casalia non pectant vocem et calumpniam sicut ista 

tria, dixit quod jacent in cauto Miane de Palmaria. Et vj. casalia sunt 
Monasterii de Rooriz (…), et alia duo casalia jacent in ipso cauto 

supradicto; et iiij.or sunt Monasterii Cerzedelli et nescit unde habuit 

ea, (…) et unum jacet in ipso cauto supradicto." 

p. 622 

Propriedade 

não tributária 
Couto Mosteiro de Roriz 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de 

Serzedelo 
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Propriedade 

não tributária 
Couto Ordem do Hospital 

Amarante (S. Gonçalo), 
Amarante (c. Amarante) 

"Hic incipit inquisitio Judicatus de Amaranti et parrochiarum 

ejusdem Judicatus. (…) Interrogatus quot casalia habentur in ipsa 

villa, dixit quod c et iiiij.or, et de istis sunt inde Hospitalis lxxª ijº, et 
xxxº ujº filiorum  et nepotum Domne Elvire Velasci. Interrogatus si 

faciunt inde aliquod forum Domino Regi vel si de jure debent facere, 

dixit quod non. (...) Item, dixit quod habentur ibi xx.casalia, et de 

istis casalibus sunt inde x. Hospitalis, et ix. filiorum et nepotum 
Domne Elvire Velasci, et unum est Monasterii Ville Cove, et omnia 

ista casalia jacent in cauto ipsius ville. Interrogatus quis cautavit 

eam, dixit quod Dominus Rex Alfonsus veteris. Interrogatus si 
habent inde cartam, dixit quod nescit." 

p. 627 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. Elvira Vasques de 

Soverosa 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Vila 

Cova de Sandim 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Refóios 

de Basto Refojos de Basto, 

Cabeceiras de Basto (c. 
Cabeceiras de Basto) 

"Hic incipit inquisitio Monasterii et cauti Refugii (…) Interrogatus 

quot casalia habentur in Pielas, dixit quod xj. casalia, et sunt inde 

viij. casalia ipsius Monasterii, et tria sunt herdatorum. Interrogatus si 
faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non, quia omnia 

jacent in cauto." 

p. 666 
Propriedade 

não tributária 
Couto “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Refóios 
de Basto 

Ranados, Refojos de 

Basto, Cabeceiras de 
Basto (c. Cabeceiras de 

Basto) 

"Item, in Ranados habentur ibi xvij.casalia et sunt omnia de Refoyos, 

et non faciunt inde ullum forum nec habetur ibi Regalengum quia est 

totum in cauto." 

p. 666 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de 

Pombeiro 
Villa Virida, Refojos de 

Basto, Cabeceiras de 
Basto (c. Cabeceiras de 

Basto) 

"Item, in Villa Virida habentur ibi xvj.casalia, et sunt inde xiij.eim 

Palumbeerii. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod habuit ea de 
testamento. Et tria sunt de Refoyos et non faciunt ullum forum, quia 

omnia casalia jacent in cauto." 

p. 667 
Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Refóios 

de Basto 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Refóios 

de Basto 

Outeiro, Cabeceiras de 

Basto (c. Cabeceiras de 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod 

xxx.casalia et jacent omnia in cauto ipsius Monasterii, et sunt inde 
p. 667 
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Basto) xvj.casalia de Refoyos et non faciunt ullum forum quia jacent in 

cauto;" 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de Refóios 

de Basto 

Leiradas, Rio Douro, 
Cabeceiras de Basto (c. 

Cabeceiras de Basto) 

"Item, dixit quod in alia villa que vocabatur Leiradas habentur ibi 

vij.casalia, et tria sunt inde de Refoyos. Interrogatus unde habuit ea, 
dixit quod tenent domos in cauto de Jacim et laborant hereditatem 

extra cautum et non faciunt ullum forum. Et duo sunt Domne Orrace 

Fafiz ; et aliud est Petri Martini de Bruela." 

p. 669 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de 
Pombeiro 

Vila Fria, Guimarães (c. 
Felgueiras) 

"Et vj.sunt Monasterii Polumbarii. Interrogatus unde habuit ea, dixit 
quod nescit. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus vel si faciunt inde 

aliquod forum Domino Regi, dixit quod v.e casalia jacent in cauto 

Polumbarii et non faciunt ullum forum, et aliud casale pectat vocem 
et calumpniam et vadit ad chamatum." 

p. 679 

Propriedade 

não tributária 
Couto Ordem do Templo 

Vizela (Santo Adrião), 

Guimarães (c. Vizela) 

"(…) et v.sunt inde Ordinis Templi et nescit unde habuit ea, et non 

faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod jacent in cauto." 
p. 682 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de 

Vilarinho 

Vilarinho, Guimarães (c. 

Santo Tirso) 

"(…) et sunt inde xxvj.casalia ipsius monasterii et nescit unde habuit 

ea, et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter 
honorem Militum qui jacent in ipso Monasterio." 

p. 690 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Mosteiro de 

Vilarinho 

Tagilde, Guimarães (c. 

Vizela) 

"(…) et vj.casalia sunt Monasterii Vilarini et habuit ea de testamento, 

et unum istorum vj.casalium quod vocatur Casale de muris pectat 

vocem et calumpniam, et vadit ad chamatum. Interrogatus quare ista 
v.casalia non pectant vocem et calumpniam sicut istud unum, dixit 

quod jacent in capto." 

p. 691 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

Igreja de S. Vicente 

de Sousa Serzedo, Guimarães (c. 
Guimarães) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod 

xxxij.casalia, et v.casalia sunt Palumbariiet habuit ea de testamento, 
et v.casalia pectant vocem et calumpniam, et vadunt ad chamatum; et 

tria casalia sunt Sancti Vicencii de Sausa et nescit unde habuit ea, et 

p. 703 

Propriedade Couto Mosteiro de 
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não tributária Pombeiro non faciunt ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod 

jacent in cauto Palumbarii." 

Propriedade 

não tributária 
Couto 

D. Gonçalo Garcia 
de Sousa 

Guimarães (S. Paio), 
Guimarães (c. Guimarães) 

"Interrogatus de dominibus que non dant soldatam annuatim Domino 

Regi, dixit quod domus que fuerunt Domni Gunsalvi Sause nunquam 
audivit nec vidit quod inde forum facerent et fuerunt semper cautate 

et onrate, et modo deffendunt se per eas omnes domus que stant in 

circuitu earum ex utraque parte. Interrogatus quare, dixit quod nescit. 
Interrogatus (si) sunt onrate per cartam Domini regis vel (...), dixit 

quod nunquam inde vidit cartam nec cautos.” 

p. 737 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Sé do Porto 

Freixieiro, Perafita, Maia 

(c. Matosinhos) 

"(…) interrogatus cujas est ipsa villa Fracxinarii, dixit quod est 

Ordinis Hospitalis, et Episcopi Portuensis, et Cito Facte, et Morarie, 
et Militum. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod solebat 

ibi intrare, sed modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod 

propter quintanam Militium que stat ibi. (...) Interrogatus si faciunt 

inde vel de jure debent facere Domino Regi aliquod forum, dixit 
quod non. (...) Et nos inquisitores interrogavimus x. homines ipsius 

ville, et nichil inde voluerunt nobis dicere"477 

p. 475 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 
Cedofeita 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Moreira 

da Maia 

Propriedade 

não tributária 
Quintã “Cavaleiros” 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Ordem do Hospital 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Fernando Martins 
da Maia 

Pindelo, Árvore, Maia (c. 
Vila do Conde) 

"Item , dixit quod in quintana que fuit Fernandi Martini solebat ibi 

intrare Maiordomus et modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit 
quod propter ipsum Militem qui fecit ibi quintanam, et comparavit 

eam de uno herdatore in tempore fratris istius Regis, et tunc fecit 

p. 482 

 
477 No corpo do nosso texto, aquando do julgado da Maia (cap. 3) explicitamos os contornos destes episódios e, concretamente, desta quintã. 
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ipsam quintanam et postquam ibi eam fecit nunquam ibi postea 

Maiordomus intravit." 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Fernando Martins 
da Maia 

Quintã, Azurara, Maia (c. 
Vila do Conde) 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod intrat in medietate 

Domini Regis, et levat inde vocem et calumpniam et vitam, et in 
medietate Ordinum non intrat. Interrogatus quare, dixit quod 

Fernandus Martini comparavit duo casalia de Marina Silvestri et de 

Elvira Bona, que erant herdatores, et tunc fecit ibi Fernandus Martini 
quintanam et ex illo tempore nunquam ibi intravit Maiordomus 

propter illum Militem, quia solebat ibi intrare et ipse vidit eum ibi 

intrare multiciens. Interrogatus quot tempora sunt elapsa quod fecit 

ibi illam quintanam, dixit quod in tempore Domini Regis Sancii, 
fratris istius Regis, fuit hoc." 

p. 483 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Estêvão de Moles 

Tuerey, Azurara, Maia (c. 

Vila do Conde) 

"(…); et ita dividuntur omnes termini ipsius loci qui vocatur 

Quintana, et semper ibi intrabat Maiordomus et modo non intrat ibi. 

Iterrogatus de Tuerey si intrabat ibi Maiordomus, dixit quod intrabat 
ibi Maiordomus et ipse vidit eum ibi intrare multociens, et modo non 

intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod Stephanus de Molnes 

comparavit eum et fecit ibi quintanam, et ex illo tempore nunquam 
ibi Maiordomus Intravit. Interrogatus ex quo tempore fuit hoc, dixit 

quod in tempore Domini Regis Sancii, fratris istius Regis." 

p. 484 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Pedro Gonçalves de 

Ferreira 

Gondesendi, Vila Chã, 

Maia (c. Vila do Conde) 

"Et dixit quod in villa que vocatur Gondesendi habentur x.eim 

casalia, et sunt inde iiij.or casalia Monasterii de Veiram, et duo sunt 
Petri Ferrarie Militis, et sunt duo casalia et médium hominum 

herdatorum, et médium casalis est Monasterii Sancti Tixi, et unum 

casale est monasterii Palacioli. (…) Interrogatus si intrabat ibi 

Maiordomus, dixit quod ipse vidit eum ibi intrare multociens, et ex 

p. 484 
Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Vairão 

Propriedade 

não tributária 
Quintã “Herdadores” 
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Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

quando Petrus Ferraria fecit ibi quintanam nunquam ibi intravit et 

omnes moratores ibi adveniebant se cum Maiordomo." 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Ordem do Hospital 

Modivas, Maia (c. Vila do 
Conde) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod viij.º et 

medium et j. quintana ; et de istis viij.º casalibus et medium est unum 

Ordinis Hospitalis, et aliud est Monasterii Vilaris fratruum, et aliud 
et medium est Monasterii Sancti Tissim et tria sunt Monasterii de 

Veiram, et aliud est Monasterii (de Ceti). (…) Interrogatus si intrat 

ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 
audivit dici multociens illa quintana quod erat onrata per pendonem 

Domini Regis, sed nescit utrum sit verum nec ne, et propter hoc non 

intrat ibi." 

p. 487 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Vilar de 

Frades 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Santo 
Tirso 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Vairão 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Cete 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Maior Egas 

Fajozes, Fajozes, Maia (c. 

Vila do Conde) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xxxv. 
(sic) casalia, et sunt inde x.cem Dompne Maioris Egee, et tria casalia 

et médium sunt Elvire Roderici, nepote Gonsalvi Petri Fajozes, et tria 

sunt Dompni Geraldi, nepotis ipsius Gonsalvi Petri, et unum casale 

est Roderici Petri de Rozas, et unum et médium est Johannis 
Zecorini, et unum Alfonsi Nuniz, et duo sunt Monasterii de Souto. 

Interrogatus si faciunt de ipsis casalibus aliquod forum Domino Regi, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit. Interrogatus si 
intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter honorem ipsius quintane que est onrata. Interrogatus 

quomodo est onrrata, dixit quod vidit ibi pausare Dominus Rex 

p. 488 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Elvira Rodrigues 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Geraldo 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Rodrigo Peres de 

Rosas 

Propriedade 

não tributária 
Quintã João Zecorini 

Propriedade Quintã Afonso Nunes 
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não tributária Sancius, avus istius Regis, et nunquam vidit nec audivit quod ibi 

intrasset Maiordomus postea." Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro do Souto 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Rodrigo Babilão 

Sidoi, Alvarelhos, Maia 

(c. Trofa) 

"Hic incipit inquisitio ville que vocatur Cidoy. Martinus Petri 
ejusdem loci, juratus et interrogatus quot casalia habentur in ipso 

loco, dixit quod x.cem casalia habentur in ipso loco, et sunt omnia 

Roderici Babilonis. Interrogatus si intrabat ibi Maiordomus 

antequam Rodericus Babilon fecisset ibi ipsam quintanam, dixit quod 
intrabat et levabat inde vocem et calumpniam." 

p. 492 

Propriedade 

não tributária 
Quintã “Cavaleiros” 

Villa Viride, Coronado (S. 

Mamede do Coronado), 
Maia (c. Trofa) 

"Et dixit quod in Villa Viride habentur ibi vj. casalia, etsunt inde 

v.Militum, et unum est Sancti Tixi. (…) Interrogatus si faciunt inde 

aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi 
Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

Milites illius quintane." 

p. 510 
Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Santo 

Tirso Casale Subjerii, Coronado 
(S. Mamede do 

Coronado), Maia (c. 

Trofa) 

"Et dixit quod in loco qui dicitur Casale Subjerii habentur ibi tria 

casalia, et sunt inde duo Sancti Tissi, et unum est herdatorum. 
Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod 

non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter predictos Milites illius 
quintane." 

p. 510 
Propriedade 

não tributária 
Quintã “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Igreja de S. Maria de 

Campanhã 

Villa Viride, Valbom, 

Gondomar (c. Gondomar) 

"Item, dixit quod in Villa Viride habentur ibi duo casalia, et unum est 

inde Ecclesie Sancte Marie de Campanaa. (…) Interrogatus si intrat 

ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 
propter quintanam Menendi Didaci quam ibi tenet." 

p. 517 

Propriedade Quintã Fernando Dornelas Sobradelo, Água Longa, "Et dixit quod in villa que vocatur Sobradelo habentur ibi viij. p. 526 
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não tributária Refóios (c. Santo Tirso) Casalia, et sunt inde tria Fernandi dornelas, et v.e casalia sunt 

Monasterii Sancti Tissi. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod de 

Dompno Martino Fernandi de Avizela. Interrogatus si faciunt inde 
aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

quintanam que ibi sedet Archiepiscopi quondam Bracharensis." 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Santo 
Tirso Mamoa, Carreira, Refóios 

(c. Santo Tirso) 

"Et dixit quod in Mamoa sunt tria casalia, et sunt Monasterii Sancti 

Tirsi, et fecit ibi Lorencius Ferraz unam quintanam adhuc non sunt 

xv. Anni elapsi." 

p. 527 
Propriedade 

não tributária 
Quintã Lourenço Ferraz 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Vilela 

Sousela, Negrelos (S. 

Tomé), Refóios (c. Santo 
Tirso) 

"Et dixit quod in Sousela habet unum casale (et) est Monasterii 

Vilele, et solebat dare de renda annuatim x.solidos minus j. 
denarium. (…) Et dixit quod antequam istam rendam dedissent 

faciebant torviscadam Domino Regi in fluvio de Avizela et modo 

non faciunt. Interrogatus quare, dixit quod propter istam rendam 
quod dant. Et dixit quod quintana Martini Laurencii fecerunt eam 

inter hereditates herdatorum et Regalengum. Interrogatus ex quo 

tempore fecerunt ipsam quintanam, dixit quod in tempore Domini 

Regis Sancii fratris istius Regis." 

p. 536 
Propriedade 

não tributária 
Quintã Martim Lourenço 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Bustelo 

Lodares, Lousada (c. 
Lousada) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod 

xxxviij.casalia, et sunt inde Monasterii Bustelli xiiij.casalia et habuit 

ea de testamento, et dant inde v.º casalia annuatim singulas tercias 
morabitini de renda. Interrogatus quare illa ix. casalia que remanent 

non dant rendam sicut ista v.e, dixit quod propter Martinum Leitom, 

qui tenet ibi unam quintanam" 

p. 547 
Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Martim Peres Leitão 
de Lodares 

Propriedade Quintã Mosteiro de Moure, Felgueiras (c. "Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod p. 549 
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não tributária Pombeiro Felgueiras) xxvij.casalia, et ix.sunt inde Monasterii Palumbarii et nescit unde 

habuit ea, et pectant inde vij.casalia vocem et calumpniam, et dant 

singullas gallinas. Interrogatus quare ipsum aliud casale non pectat 
vocem et calumpniam sicut ista vij.casalia, dixit quod propter 

quintanam Dompni Roderici Froye que stat ibi." 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 

Pombeiro 
S. André, Friande, 

Felgueiras (c. Felgueiras) 

"et ix. sunt inde Monasterii Palumbarii et habuit ea de testamento, et 

v.pectant vocem et calumpniam et vadunt ad chamatum et dant 
singulas gallinas. Interrogatus quare ista iiij.or casalia non pectant 

vocem et calumpniam sicut ista alia v.casalia, dixit quod propter 

quintanam que fuit Johannis Magudi de Sendim." 

p. 550 
Propriedade 

não tributária 
Quintã 

João Magudi de 

Sandim 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 
Pombeiro 

Várzea, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"(…) et x.sunt inde Monasterii Palumbarii et habuit ea de testamento, 

et non faciunt inde ullum forum propter quintanas Dompni Roderici 
Froye et Dompne Elvire Martini;" 

p. 551 
Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Elvira Martins da 

Maia 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Refontoura, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod 

xxxj.casalia et médium, et v.º sunt Dompni Roderici Froye; et duo 
sunt Palumbarii et habuit ea de testamento, et non faciunt ullum 

forum. Interrogatus quare, dixit quod propter quintanam Dompni 

Roderici Froye que stat in collacione predicta Varzene." 
p. 551 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Elvira Martins da 
Maia 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Martim Gil de 

Riba de Vizela 
“(…) et iiij.or sunt Martini Egidii et Gomecii Laurencii et una 

quintana ;” 
Propriedade Quintã D. Gomes Lourenço 
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não tributária 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Varziela, Felgueiras (c. 
Felgueiras) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod 

xxxv.casalia, et xiiij.casalia sunt inde Palumbarii et habuit ea de 

testamento, et pectant inde iiij.or vocem et calumpniam et vadunt ad 
chamatum (…), et x.casalia (non) pectant vocem nec calumpniam 

propter unam quintanam que ibi (jacet) que fuit Dompni Comitis 

Menendi;" 

p. 551 
Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Conde D. Mendo de 

Sousa 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Ordem do Templo 

Pedreira, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod xxx. 

et unum casalia, et sunt inde xij.casalia Templi et Monasterii Sancti 
Tirsi et habuerunt ea de testamento, et non faciunt ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod propter honorem quintane que ibi stat 

que fuit Dompni Ermigii Menendi. Et aliud est de Aranes et nescit 

unde habuit illud ; et v.casalia sunt Dompni Roderici Froye ; et duo 
sunt Dominici Subgerii ; et unum est Ecclesie Sancte Christine ; et 

tria sunt Palumbarii et nescit unde habuit ea ; et unum est Monasterii 

de Jacenti ; et unum est Ecclesie Sancti Vereximi et nescit unde 
habuit illud ; et duo sunt ipsius Ecclesie et nescit unde habuit ea ; et 

duo sunt herdatorum (…) ; et de ista alia casalia predicta non pectant 

vocem nec calumpniam. Interrogatus quare, dixit quod propter 
quintanam supradictam." 

p. 552 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Gil Mendes 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Airães 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Domingos Soeiro 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Igreja de S. Cristina 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Jacenti 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Igreja de S. 

Veríssimo 



 

270 

Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Igreja de S. Maria de 

Pedreira 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Caramos 

Vila Cova da Lixa, 

Felgueiras (c. Felgueiras) 

"(…); et xiij. casalia sunt de Caramalos et nescit unde habuit ea, et 

pectante inde x.vocem et calumpniam (...). Interrogatus quare illa tria 
casalia non faciunt forum sicut ista alia x.cem, dixit quod propter 

illas quintanas que stant ibi filioroum Martini Valasci et Dompne 

Goidine Petri. (…) et una quintana est Gomecii Fernandi et fecit ea 
in tempore fratris istius Regis ; et tria casalia sunt Sancti Petri Ferarie 

et nescit unde habuit ea, et non faciunt ullum forum. Interrogatus 

quare, dixit quod propter honorem illarum predicarum quintanarum" 

p. 552 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Martim Vasques 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Godinha Peres 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Gomes Fernandes 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Ferreira 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Igreja de S. Pedro do 
Mosteiro de Torrados 

Torrados, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"(…) et xiiij.sunt inde ipsius Ecclesie et habuit ea de testamento, et 
pectant inde iiij.or vocem et calumpniam et vadunt ad chamatum. 

Interrogatus quare ipsa x.casalia non faciunt forum sicut ista iiij.or, 

dixit quod propter ipsi Milites Fafiani qui ibi tenent quintanas. (…) et 

due quintane sunt filiorum Dompni Faffie (…)" 

p. 554 
Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Fafes 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Mendo Soeiro 

Revinhade, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod 
xiiij.casalia et una quintana, et sunt vij. casalia et quintana Dompni 

Menendi Subgerii; et iij.ia sunt Vicenci Roderici de Penela; et duo 

sunt Ordinis Templi et habuit ea de testamento; et duo casalia sunt 

Monasterii Palumbarii et habuit ea de testamento. Interrogatus si 
intrat ibi Maiordomus, dixit quod solebat intrare in illis casalibus 

supradictis Vicencii Roderici et Ordinis Templi. Interrogatus quare 

modo non intrat ibi, dixit quod propter honorem quintane supradicti 

p. 554 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Vicente Rodrigues de 

Penela 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Ordem do Templo 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 

Pombeiro 
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Dompni Menendi Subgerii."478 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Sendim, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxxiij.et vj.quintane casalia, et sunt inde xiii casalia Monasterii 

Palumbarii et habuit ea de testamento et una quintana; et j. casale est 
Martini Coronel; et duo sunt Dompne Sancie Petrie; et aliud est 

Ecclesie de Borva et habuit illud de testamento; et duo sunt 

Monasterii de Teloes et habuit illud de testamento; et aliud est 

Dompne Tarasie Gomecii; et aliud est Hospitalis et  habuit illud de 
testamento et una quintana; et j. casale (est) Petri Boceli et ejus 

fratris ; et aliud est Martini Pelagii ; et iiij.or sunt Dompne Maoris ; 

et aliud est Roderici Valasci ; et duo sunt Dompne Tarasie Roderici ; 
et aliud (est) abbatisse de Gondar ; et aliud est Martini Subgerii et 

Dompni Velasci ; et una quintana est Roderici Gomecii. Interrogatus 

si intrat ibi Maiordomus in ipsa collacione, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter honorem ipsarum quintanarum 
predicatum." 

p. 554-

555 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Sancha Peres 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Martim Coronel 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Igreja de Borba479 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Telões 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Teresa Gomes 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Ordem do Hospital 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Pedro Boceli 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Martim Pais 

Propriedade Quintã D. Mor 

 
478 Embora neste sumário o jurado apenas refira que o mordomo costumava entrar nos casais da Ordem do Templo e de Vicente Rodrigues de Penela achamos que o 

silêncio acerca dos bens de Pombeiro e de Mendo Soeiro indique, implicitamente, que  aqueles eram “defesos” pela quintã deste último. 
479 Embora se afigurem prováveis, pela proximidade à fg. de Sendim, as igrejas de Borba da Montanha e de Godim, estas duas pertencem ao julgado de Celorico de 

Basto. Ambas estas hipóteses se localizam a sensivelmente 9 quilómetros do centro da referida fg. felgueirense, sendo que, na ausência de outras indicações, optamos 

por não indicar nenhuma das igrejas em questão. 
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não tributária 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Rodrigo Vasques 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Rodrigo Gomes 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Cete 

Guilhufe, Penafiel (c. 

Penafiel)480 

"Interrogatus quot ville habentur in ipsa collacione, dixit quod ij.e: 

Guiluffi et Retorta. Interrogatus quot casalia habentur in Guiluffi, 

dixit quod viij., et sunt inde tria de Ceti et habuit ea de testamento; et 
j. est Domne Elvire Martini; et aliud est Domne Marie matris 

Fernandi Pitaraes; et ij. sunt ipsius Ecclesie et habuit ea de 

testamento herdatorum; et aliud est Bustili et habuit illud de 
testamento. Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum, dixit 

quod in Petra (...). Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod propter quintanam Domni 
Nunionis Petri. Interrogatus cujusmodi forum faciunt Domino Regi 

de hoc Regalengo, dixit quod dant (...)" 

p. 577-

578 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Elvira Martins da 

Maia 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Maria 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Igreja de S. João de 

Guilhufe 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Bustelo 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Nuno Peres 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Martim Gil Coreixas 

de Ataíde 
Guiluffi de superno, 

Guilhufe, Penafiel (c. 
Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Guiluffi de superno, dixit quod 

vj. et ij. Sunt Martini Egidii de Coreichis; et ij. sunt Bustili et habuit 
ea de testamento ;  et ij.sunt Palacioli et habuit j. de testamento et 

aliud comparavit de herdatoribus in tempore fratris istius Regis. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 
quare, dixit quod propter quintanam Martini Egidii." 

p. 578 
Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Bustelo 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

 
480 A partir do sumário sabemos existirem nesta fg. duas vilas e vamos nos remeter exclusivamente à vila de Guilhufe. 
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Propriedade 

não tributária 
Quintã Ordem do Templo 

Rio de Moinhos, Penafiel 

(c. Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Flumine Molendinorum, dixit 

quod v.e, et duo sunt Templi et habuit ea de testamento; et unum est 

Palacioli et habuit illud de testamento; et aliud est Sancie Petri; et 
aliud est Petri Petri cujusdam militis de domo Bone Petri, et de una 

hereditate dat j. gallinam. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit 

quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem quintane 

de Aldroaris." 

p. 581 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Sancha Peres 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Pedro Peres, 

cavaleiro de D. Boa 
Peres 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Elvira Martins da 

Maia 

Portela, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxxix.casalia, et vij.sunt Domne Elvire Martini; et iiij.or sunt 
Hospitalis et habuit ea de testamento; et tria sunt Monasterii Busteli 

et habuit ea de testamento; et unum est Johannis Martini de Tainda 

cum suis fratribus ; et duo sunt Templi et habuit ea de testamento; et 
tria sunt Ecclesie de Gandera et comparavit ea de Militibus; et unum 

est nepotum Domne Marie Pelagii; et aliud est Domni Roderici 

Pelagii de Valadares; et tria sunt filiorum Gonsalvi Taveeira; et vj. 

sunt ipsius Ecclesie, et unum comparavit de uno Milite, et v. de 
testamento; et unum est Hospitalis Sancti Jacobi Gallicie et habuit 

illud de testamento; et aliud est Monasterii de Bendoma et habuit 

illud de testamento; et aliud est Petri Cassi; et duo sunt Palacioli et 
habuit ea de testamento; et duo sunt filiorum Gonsalvi Egee de Porto 

Careiro; et aliud est Sancti Michaelis Parietarum: et una quintana est 

herdatorum, et dant inde annuatim Domino Regi j. morabitinum pro 
xiiij.varas bracalis pro fossadaria. Interrogatus si intrat ibi 

p. 583 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Ordem do Hospital 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Bustelo 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Ordem do Templo 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Igreja da Gandra 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Maria Pais 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Rodrigo Pais de 
Valadares 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Gonçalo Taveira 
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Propriedade 

não tributária 
Quintã Igreja de Portela 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

honorem Militum predictorum [“honorem quintane de Aldroaris”]." 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

“Hospital” de S. 

Tiago da Galiza 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 

Vandoma 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Pedro Cassi 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Paço de 
Sousa 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Gonçalo Egas de 

Porto Carreiro 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Igreja de S. Miguel 
de Paredes 

Propriedade 

não tributária 
Quintã “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Marecos, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Et nos inquisitores propter hoc posuimus terminos regalengorum 

quia non sunt omnia regalenga rupta, et quando fuerint omnia rupta 
ut non amittat Dominus Rex jus suum. Interrogatus si intus istos 

terminos jacet aliquia hereditas aliena, dixit quod jacet, in predictis 

terminis jacent lij. leire, et de istis liij.a leiris sunt inde iiij.or leiras et 
media Marie Menendi filie Menendi Riboli; et lama de verdenale est 

medietas Domini Regis, et alia medietas est Palacioli et Busteli; et 

iiijor sunt Sancti Michaelis de Barvosa; et xliiij. leiras et media sunt 

Palacioli et Busteli et totum aliud est Regalengum laborant homines 

p. 589 
Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Bustelo 
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Militum et Ordinum, et dant inde annuatim Domino Regi terciam 

partem de rupta vetera, et de rupta nova dant quartam partem, et dant 

de foro xj.gallinas et cx.ova, et viijº ansares, et de todo hoc levat inde 
Palaciolus est Bustelus obtavam et quartam partem tam porcionis 

quam istorum aliorum fororum. Item, dixit quod in loco qui dicitur 

Lodarius in presa Lodarii (...): et intus in istis terminis jacent ibi 

xxiiij.or leire, et de istis xxiiij.or leiris sunt inde viijº de Militum; et 
tria sunt ipsius Ecclesie de Marecos; et duo sunt Monasterii Ville 

Bone de Queeriz; et vj, leire sunt Palacioli; et una Busteli: et alia de 

Ceti; et tria sunt Sancti Johannis de Guiluffi: et jacent ibi vj.leire, et 
est inde medietas Domini Regis, et alia medietas est Palacioli: et 

totum aliud est regalengum, et laborant hoc Regalengum homines 

Militum et Ordinum, et dant de foro annuatim Domino Regi 
ix.gallinas et lxl.ova, et v. ansares, et dant terciam quartam partem 

panis, et levat Palaciolus et Bustelus sicut de alio supradicto: et extra 

foras terminos supradictos jacent (...). Interrogatus unde Palacioli et 

Bostelus habuerunt ipsum Regalengum cum Domino Rege, dixit 
quod nescit. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter iiij.or quintanas que ibi stant in 

ipsa collacione"481 

 
481 Muito embora no sumário fosse avançada a existência de 4 quintãs nesta freguesia, não conseguimos todavia identificar nem os proprietários nem a localização 

exacta das mesmas. Aliás, o único dado que está mais ou menos ligado regista-se por um “propter dominium quod habent” que, contudo, está associado a uma série de 

proprietários. V. P.M.H. Inq. 1258, p. 589: “Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod sunt xxix.casalia et una grangia, et sunt inde xij.eim casalia 

Palacioli et una grangia. (…) Et v.º sunt ipsius Ecclesie (…); et aliud est Monasterii Rivuli Tinti (…) ; et aliud est Sancti Martini de Mazaes (…) et intrat ibi 

Maiordomus ; et duo sunt Domne Marie Ville Bone ; et aliud est Maiori Martini ; et aliud est Bosteli (…) ; et aliud est de Ceti (…) ; et aliud est Stephani Nuniz ; et 
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Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Irivo, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia hebentur in ipsa collacione, dixit quod 

xviij.casalia, et dixit quod ix.casalia sunt Palacioli, et ix.casalia sunt 

de Ceti. Interrogatus unde habuerunt ea, dixit quod de testamento. 
Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod 

non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter quintanam Martini Egidii, que 

ibi sedet." 

p. 591 
Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Cete 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Martim Gil Coreixas 
de Ataíde 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Vila Boa de Quires, 

Penafiel (c. Marco de 

Canaveses) 

“Hic incipit inquisitio et parrochianorum (sic) Monasterii Ville Bone 

de Queriz. (…) interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit 

quod ix., et sunt v. sunt Palacioli et nescit unde habuit ea; et tria sunt 

Ville Bone et habuit ea de testamento; et unum est filiorum Laurencii 
Egee de Porto Careiro. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 

Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod (propter) una quintana 
que ibi steti illorum de Porto Careiro." 

p. 595 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Vila Boa 

de Quires 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Lourenços Egas de 

Porto Carreiro 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 

Mancelos 

Louredo, Abragão, Porto 

Carreiro (c. Penafiel) 

"Et in Louredo habentur ibi xj. casalia, et duo sunt de Mancelos et 

habuit a de testamento, et duo sunt Ville Bone et habuit ea de 

testamento; et vij. sunt cum sua quintana filiorum et nepotum Domni 

Egee Anrici. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod propter honorem quintane ipsorum 

Militum. 

p. 596 
Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Vila Boa 

de Quires 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Egas Henriques 

de Porto Carreiro 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

João Martins, 

herdador que mora 

Santo Isidoro, Santa Cruz 

(c. Marco de Canaveses) 

"; et duo et medium sunt unius herdatoris qui vocatur Johannes 

Martini, qui moratur in Canaveses, et comparavit ea in tempore 
p. 604 

 
aliud est Petri Fernandi Rabeelo ; et aliud est Domne Broyli ; et aliud est Martini Johannis de Souto. (…) Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod habent. “ 



 

277 

Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

em Canaveses fratris istius Regis. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod propter quintanam Domni Valasci 

Egidii. Et aliud est Stephanie herdatricis. Interrogatus si intrat ibi 
Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

quintanam predictam." 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Vasco Gil 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Estevaínha, 
herdadora 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Conde D. Mendo de 

Sousa 

Vila Caiz, Santa Cruz (c. 

Amarante) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxix.casalia, et iiij.or casalia et médium sunt Monasterii Ferarie et 

nescit unde habuit ea; et unum casale est de Mancelos et habuit illud 
de testamento; et aliud est Travanca, et debet pectare vocem et 

calumpniam, (…); et duo sunt herdatorum et debent pectare vocem et 

calumpniam (…); et xviij.casalia sunt nepotum Domini Comitis  
Domni Menendi; et unum est Domni Egidii Martini; et aliud est Petri 

Petri Albertim; et aliud est filiorum Laurencii Egee. Interrogatus si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter nepotes Comitis Domni Menendi et quintanam eorum." 

p. 605 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Gil Martins de 
Riba de Vizela 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Pedro Peres Albertim 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Lourenço Egas de 

Porto Carreiro 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Gomes Lourenço 

Figueiró (Santiago), Santa 

Cruz (c. Amarante) 

"Et duo sunt Gomecii Laurencii et una quintana cum suis senariis. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 

quare, dixit quod propter honorem ipsius quintane Gomecii 

Laurencii." 

p. 608 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 

Travanca 

Figueiró (Santa Cristina), 

Santa Cruz (c. Amarante) 

"Et dixit quod in Carapezos habentur ibi vij. casalia, et duo sunt de 

Travanca et habuit ea de testamento ; et aliud est de Mancelos et 

habuit illud de testamento. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 
Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

quintanam de Carapezos que ibi sedet. Et duo sunt de Travanca et 

habuit ea de testamento. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 

Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit. 

p. 610 
Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 

Mancelos 

Propriedade 

não tributária 
Quintã João Carapezos 
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Et aliud est ipsius quintane qui fuit Johannis Carapezos."482 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mónio Guedaz 

Castro, Ribeiros, Monte 
Longo (c. Fafe) 

"Item, dixit quod in Castro habentur ibi x.casalia et iij.es quintane  et 
sunt inde filiorum et nepotum Munioniz Guedaz; et aliud est Sancti 

Jenesi et habuit illud de testamento istorum Militum et ideo non facit 

ulltum forum, et quintane istorum Militum; et duo sunt Ordinis 
Templi et habuit ea de testamento Milittum" 

p. 612 
Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de S. Gens 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Ordem do Templo 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Martim Gomes 

Estorãos, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Sturaos, dixit quod xj.eim 

casalia et unus et unus cabanarius, et vj. casalia sunt Martini Gomecii 

et fratris ejus et consaguinearum ejus et j. quintana; et duo sunt 
herdatorum; et aliud est ipsius Ecclesie et nescit unde habuit illud; et 

duo sunt filiorum Gonsalvi Gomecii et sororis ejus. Interrogatus si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter ipsa quintana Martini Gomecii que semper fuit onrrata." 

p. 615 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Gonçalo Gomes 

Propriedade 

não tributária 
Quintã “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Igreja de S. Tomé de 

Esturãos 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Riba de Ave, Vermoim (c. 

Vila Nova de Famalicão) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xv.casalia , et tria sunt inde Monasterii Sancti Tirsi et habuit ea de 
testamento; et aliud est Menendi Tauzi herdatoris cum sua 

germenitate (…); et aliud est Martini Conlacii herdatoris; et aliud est 

Monasterii Cerzedelli (…); et aliud est Martini Conlaciis herdatoris 

(…): et ista casalia predicta non pectant vocem nec calumpniam. 
Interrogatus quare, dixit quod propter honorem Valasci Martini 

Pimentelli quod tenet ibi suam quintanam."483 

p. 625 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Martim Colaço, 
herdador 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 
Serzedelo 

 
482 As repetições e consequentes lapsos serão, certamente, erros do copista e podem indicar potencialmente sobreposição de depoimentos de diferentes jurados. 
483 A frase alusiva a Martin colaço herdador trata-se provavelmente de um lapso da parte do copista. 
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Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Telões 

Columbi, Telões, Celorico 
de Basto (c. Amarante) 

"Et dixit quod in Columbi habentur ibi iiij.casalia et una quintana, et 

unum est de Teloes et nescit unde habuit illud; et aliud est Tarauce et 
nescit unde habuit illud; et aliud est Monasterii de Luifrey et nescit 

unde habuit illud; et aliud est et quintana nepotum Domni Pelagii 

Capelo. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod propter ipsam quintanam 

supradictam." 

p. 628 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Tarouca 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Lufrei 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Paio Capelo 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Ordem do Templo 

Covelas, Telões, Celorico 

de Basto (c. Amarante) 

"Et dixit quod in Covelas habentur ibi vij.casalia, et sunt inde tria 
Monasterii de Teloes. (…) Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit. Et unum est 

Templi et habuit illud de testamento; et unum casale et medium est 
Ville Cove et nescit unde habuit illud; et aliud est Palumbarii et 

nescit unde habuit illud; et medium casalis est herdatorum. 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi vel si intrat 

ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 
propter unam quintanam Goemcii Valasci que ibi habuit." 

p. 629 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Vila 

Cova de Sandim 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Paço de 
Sousa 

Propriedade 

não tributária 
Quintã “Herdadores” 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Telões 

Avoym, Telões, Celorico 

de Basto (c. Amarante) 

"Et in Avoym habentur ibi tria casalia et sunt ipsius Monasterii, et 

non intrat ibi Maiordomus nec Judex Domini Regis. Interrogatus 

quare, dixit quod audivit dici quod ille locus de Cadesosa et de 
Avoym et Sancti Petri quod fuit Domni Gonsalvi Sause et fuit sua 

quintana." 

p. 629 
Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Gonçalo Garcia 

de Sousa 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Arnóia 

Fervença, Fervença, 

Celorico de Basto (c. 
Celorico de Basto) 

"Et duo sunt Monasterii de Arnoya. Interrogatus unde habuit ea, dixit 

quod de testamento. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 
non. Interrogatus quare, dixit quod propter unam quintanam quam ibi 

p. 632 
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Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Mendo Picanci 

Fervença, Fervença, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

habuit Domnus Menendus Picanci." 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Igreja de S. 
Veríssimo de 

Lagares?484 Fervença, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et dixit quod in Paradela habentur ibi tria casalia, et unum (est) 

Sancti Vereximi de Lagares, et aliud est de Borva de Godim, et aliud 

est Johannis Martini de Zaim et dixit quod non facit ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod fuit quintana Gomecii Sujerii 
cujusdam Militis, et fui semper onrata." 

p. 634 Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Igreja de Borba de 

Godim 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

João Martins de 

Zaim 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Arnóia 

Arnóia, Celorico de Basto 

(c. Celorico de Basto) 

"Et in Serqueda habentur ibi vij.casalia et duas entradas, et tria sunt 

Monasterii Arnoye, (…). Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 
Domino Regi vel si intrat ibi Maiordomus, dixit quod duo casalia 

pectant vocem et calumpniam (…). Interrogatus quare aliud casale 

non facit istud forum, dixit quod propter quod fuit Alfonsi Egee 

Militis, et fuit ipsa quintana, et fuit semper onrata. (...) et hoc casale 
comparavit abbas Arnoye in tempore fratris istius Regis, (...)." 

p. 636 
Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Afonso Egas, 
cavaleiro 

Propriedade 

não tributária 
Quintã João Mendes 

Arnóia, Celorico de Basto 

(c. Celorico de Basto) 

"Et una quintana est Johannis Menendi et Gonsalvi Menendi 
Meirinorum, et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit 

quod semper illa quintana fuit onrata." 

p. 637 
Propriedade 

não tributária 
Quintã Gonçalo Mendes 

Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Marina 

Costa, Agilde, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

"Et dixit quod in Costa habentur ibi duo casalia, et unum est Domne 

Marine, et aliud est Petrolini et Ecclesie Fervencie. Interrogatus si 
p. 637 

 
484 Embora citemos o texto e julgamos tratar-se de uma igreja paroquial, desconhecemos a correspondência actual da mesma. 
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Propriedade 

não tributária 
Quintã Pedrolinho 

Basto) faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter quod fuit quintana onrata." 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Igreja de Fervença 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Arnóia 

Britelo, Britelo, Celorico 

de Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Britelo, dixit quod vij., et 

iiij,sunt inde Monasterii Arnoye et habuit ea de testamento. 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi vel si intrat 

ibi Maiordomus, dixit quod duo casalia pectant vocem et 
calumpniam, et unus illorum quod vocabatur de Coodesalibus vadit 

ad torviscatam et ad chamatum castelli, et de aliis casalibus in quibus 

non intrat Maiordomus si facit calumpniam pignorat illum 
Maiordomus preter de quintanis, et duo non pectant vocem nec 

calumpniam nec faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod 

fuerunt quintane onrate et nunquam fecerunt ullum forum." 

p. 638 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 
Pombeiro 

Fraxinario, Britelo, 
Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et in Fraxinario habentur ibi v.e casalia et una quintana, et sunt inde 
iiij.casalia Polumbarii et habunt ea de testamento de Sausanis. 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi vel si intrat 

ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter illam quintanam. Et unum casale et quintana est filiorum 
Domni G. Menendi." 

p. 639 
Propriedade 

não tributária 
Quintã 

D. Gonçalo Mendes 

II (?)485 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Vila 

Cova de Sandim 

Alvaraes, Borba da 

Montanha, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

"Et aliud casale est Monasterii Ville Cove et habuit illud de 

testamento, et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod 
propter quod fuit (quintana) onrata." 

p. 644 

 
485 Avançamos esta hipótese primeiro baseando-nos no facto do mosteiro de Pombeiro deste lugar ter herdado bens dos Sousas (conforme indicado no sumário) e 

porque o referido rico-homem foi muitas das vezes associado nos relatos dos jurados do julgado de Celorico de Basto também a partir dos filhos. 
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Basto) 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Refojos 
de Basto 

Mondoroes, Borba da 

Montanha, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et in loco qui vocatur Mondoroes habentur ibi tria casalia et sunt 

Monasterii de Refoyos et nescit unde habuit ea, et duo inde pectant 
vocem et calumpniam, (…). Interrogatus quare ipsum aliud casale 

non (facit) forum, dixit quod fuit quintana onrata." 

p. 644 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Martim Peres 

Moreira 

Campo, Carvalho, 
Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et quintana que vocatur de Campo est ipsius Martini Petri. 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod 
non. Interrogatus unde Martinus Petri habuit ipsam quintanam, dixit 

quod comparavit ipsum casale de suis parentibus herdatoribus et fecit 

ibi istam quintanam in tempore fratris istius Regis." 

p. 646 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de Refojos 
de Basto 

Pedraça, Cabeceiras de 

Basto (c. Cabeceiras de 

Basto) 

"(…) et ix.casalia sunt de Refoyos. Interrogatus unde habuit ea vel ex 
quo tempore, dixit quod habuit ea de testamento. Interrogatus si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod intrat inde in duobus casalibus in 

quibus morantur Petrus Petri et Petrus Vassalus in Parada, et pectant 

vocem et calumpniam, et dant vitam Maiordomo tres vices in anno, 
et sunt pause Maiordomi. Interrogatus quare non intrat in aliis 

casalibus vij.sicut intrat in istis duobus, dixit quod propter quintanam 

filiorum Roderici Pelagii que stat ibi." 

p. 663 
Propriedade 

não tributária 
Quintã Rodrigo Pais 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 
Vilarinho 

Regilde, Guimarães (c. 

Felgueiras) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod 

viij.casalia et una quintana, et tria sunt inde Monasterii Vilarini et 

habuit ea de testamento, et non faciunt ullum forum propter honorem 
ipsius quintane; et duo sunt Monasterii Ulvarie et nescit unde habuit 

ea ; et duo sunt Laurencii Martini et quintana ; et unum est 

Monasterii de Souto : et non intrat Maiordomus in istis casalibus 
propter honorem ipsius quintane. " 

p. 680-

681 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro de Oliveira 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Lourenço Martins 

Propriedade 

não tributária 
Quintã Mosteiro do Souto 
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Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Mosteiro de 

Vilarinho 
Vizela (Santo Adrião), 

Guimarães (c. Vizela) 

"Et v.casalia et medium sunt Monasterii Vilarini et habuit ea de 

testamento, et iij.casalia et medium pectant vocem et calumpniam et 

vadunt ad chamatum. Interrogatus quare ipsa alia duo casalia non 
pectant vocem et calumpniam sicut ista tria et medium, dixit quod 

propter una quintana nova quam ibi fecit Dompnus Valascus." 

p. 682 
Propriedade 

não tributária 
Quintã D. Vasco 

Propriedade 

não tributária 
Quintã 

Fernando Anes de 

Lima Lestoso, Passos, 

Guimarães (c. Fafe) 

"(…) et quintana est Fernandi Johannis et Alfonsi Martini militum: et 

ista casalia non faciunt ullum forum Domino Regi propter honorem 

ipsius quintane lestoso:" 

p. 733 
Propriedade 

não tributária 
Quintã Afonso Martins 

Privilégio Dominium 
D. João Peres da 

Maia 
Unda, Lavra, Bouças (c. 

Matosinhos) 

"(…) interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod 

vij.tem casalia et fuerunt Domni Johannis Petri de Madia. 

Interrogatus unde habuit ea, dixit quod comparavit ea de uno rustico 
herdatore, et ipse fecit ibi unam quintanam. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordous, dixit quod non, quia ex quo fuit Domni Johannis Petri 

nunquam ibi intravit et semper fuit onrrata. Interrogatus si onrravit 
eam Dominus Rex per pendonem vel per cartam aut per cautos, dixit 

quod nec per cartam nec per pendonem nec per cautos non est 

onrrata, sed per dominium quod habent." 

p. 477 

Privilégio Dominium Igreja de Labruge 
Moreyho, Labruge, Maia 

(c.Vila do Conde) 

"Et illa quarta casalis est Ecclesie de Lavrugia. Interrogatus si intrat 
ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter dominium quod habent" 

p. 479 

Privilégio Dominium 
D. Gonçalo Garcia 

de Sousa Canidelo, Maia (c. Vila do 
Conde) 

"(…) quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xiiij.eim casalia 

et medium habentur in ipsa villa, et sunt inde xij.eim casalia Dompni 
Gonsalvi Garsie et Dompne Tarasie Martini, et ij.º sunt Monasterii 

Varzine. Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum, dixit quod 

p. 483 

Privilégio Dominium 
D. Teresa Martins de 

Riba de Vizela I 
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Privilégio Dominium Mosteiro de Varziela 
non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod habent." 

Privilégio Dominium Mosteiro de Roriz 

Quintana, Avioso (Santa 

Maria), Maia (c. Vila do 

Conde) 

"Interrogatus quot ville sunt in ipsa collatione, dixit quod v.e. 

Interrogatus quot casalia habentur in ipsis predictis villis, dixit quod 
xxx.ta et ij. casalia, et sunt v.e depopulata, et alia sunt populata; et de 

istis casalibus est inde unum Monasterii de Rooriz, et duo sunt Petri 

Gonsalvi et fratrum ejus, et unum est Monasterii de veiram, et aliud 
est Martini Dominici de Mauriz, et aliud est Petri Martini Barroselo, 

et hec casalia sunt ville que vocatur Quintana. Interrogatus si intrat 

ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter istud dominium quod habent. Interrogatus de illis duobus 
casalibus herdatorum si faciunt inde Domino Regi aliquod forum, 

dixit quod non. Interogatus quare, dixit quod comparaverunt illa de 

Militibus, et ideo non faciunt inde forum Domino Regi. Item, dixit 
quod illa villa que vocatur Quintana est onrrata. Interrogatus si est 

onrrata per (...), nec audivit quod esset per pendonem onrrata, sed 

semper ita vidit uti, et fuit Dompni Pelagii Troitizendiz." 

p. 493-

494 

Privilégio Dominium 
Pedro Gonçalves de 

Ferreira 

Privilégio Dominium Mosteiro de Vairão 

Privilégio Dominium Domingos de Mouriz 

Privilégio Dominium 
Pedro Martins 

Barroselo 

Privilégio Dominium Igreja de Vermoim 

Vermoim, Maia (c. Maia) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione , dixit quod 

xxiij.casalia, et de istis xx tribus casalibus sunt inde xiij.eim casalia 

ipsius Ecclesie. Et unum est Dompne Tarasie Martini, et aliud est 
Dompni Egidii Martini, et aliud est Dompni Arie Nunionis et 

Dompni Fernandi Nunionis, et aliud est Roderici Petri Alti et sui 

suprini, et aliud est filiorum et nepotum Dompni Petri Ermigii, et duo 
sunt Dominici Pelagii Carramundi, et aliud est Martini Pelagii, et 

aliud est Dominici Johannis Albi de Portu. Interrogatus si faciunt 

p. 496 

Privilégio Dominium 
D. Teresa Martins de 

Riba de Vizela 

Privilégio Dominium D. Aires Nunes 

Privilégio Dominium D. Fernando Nunes 

Privilégio Dominium Rodrigo Peres 

Privilégio Dominium D. Pedro Gil 

Privilégio Dominium Domingos Pais de 
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Carramondo inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si 

intrat ibi maiorodmus, dixit quod non, nisi pro tribus calumpniis. 

Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod habent." 
Privilégio Dominium Martim Pais 

Privilégio Dominium 
Domingos Anes do 

Porto 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso Defensa 
“Interrogatus quot ville sunt in ipsa collacione, dixit quod  vj., 

scilicet, Defensa et Taym et Froyaes et Saa et Silva Scura et Frijuffi. 

Interrogatus quot casalia habentur in Defensa, dixit quod iiij.or, et 
sunt Sancti Tissi et Militum. (…) Interrogatus quot casalia habentur 

in Taym, dixit quod iiij.or, et de istis iiij.or casalibus dixit quod 

unum est ejusdem Ecclesie, et alia sunt Militum. (…) Interrogatus 

quot casalia habentur in Froyaes, dixit quod v.º et medium, et sunt 
Sancti Tissi et Militum, nisi unum et medium, quod est Petri 

Menendi canonici Portuensis. (…) Interrogatus quot casalia habentur 

in Saa, dixit quod vj., et de istis vj. Casalibus sunt inde iiij.or 
ejusdem Ecclesie, et aliud Dompne Gontine herdatricis cum suis 

parentibus, et aliud est filiorum et nepotum Gonsalvi Garcie 

herdatoris, et ista ambo casalia sunt herdatorum. (…) Interrogatus 
quot casalia habentur in Silva Scura, dixit quod v.º et médium (, et) 

sunt Militum, nisi unum quod est ipsius Ecclesie. (…) Interrogatus 

quot casalia habentur in Frijuffi, dixit quod ix.em, et sunt Sancti Tissi 

et Militum. (…) Interrogatus si intrat Maiordomus in omnibus 
predictis villis, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

dominium quod habent.” 

p. 497 

Privilégio Dominium “Cavaleiros” 

Privilégio Dominium 
Igreja de S. Maria de 

Silva Escura Taym 

Privilégio Dominium “Cavaleiros” 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Froyaes 
Privilégio Dominium “Cavaleiros” 

Privilégio Dominium 

Pedro Mendes, 

cónego da Sé do 
Porto 

Privilégio Dominium 
Igreja de S. Maria de 

Silva Escura 

Saa Privilégio Dominium 
D. Gontinha, 

herdadora 

Privilégio Dominium 
Gonçalo Garcia, 

herdador 

Privilégio Dominium “Cavaleiros” 

Silva Scura 
Privilégio Dominium 

Igreja de S. Maria de 

Silva Escura 
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Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso Frijuffi 

Privilégio Dominium “Cavaleiros” 

Privilégio Dominium 
Pedro Martins 

Brandão 

Rial, Vilar, Maia (c. Vila 

do Conde) 

"Et dixit quod in Rial habentur ibi viij.to casalia, et sunt Ordinum et 
Militum. Interrogatus unde Ordines habuerunt ibi ipsa casalia, dixit 

quod de testamento Militum.  Interrogatus si habet ibi Dominus Rex 

aliquod Regalengum, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi 
Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

dominium quod habent. 

p. 497 

Privilégio Dominium Mosteiro de Lordelo 

Privilégio Dominium 
“Cavaleiros” de 

Brandão 

Soutello, Vilar, Maia (c. 

Vila do Conde) 

"Et dixit quod in Soutello habentur ibi vij. casalia, et sunt omnia 

Militum Brandonum. Interrogatus si habet ibi Dominus Rex aliquod 
Regalengum, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter dominium 

quod habent." 

p. 497 

Privilégio Dominium 
Igreja de S. Silvestre 

do Couço 

Moreira, Maia (c. Maia) 

"Interrogatus unde Giraldus Alfonssi et Ecclesia habuerunt ipsum 
casale, dixit quod de Faffianis. Interrogatus si habet ibi Dominus Rex 

aliquod Regalengum, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordoums, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

dominium quod habent." 

p. 500-
501 

Privilégio Dominium Geraldo Afonso 

Privilégio Dominium “Cavaleiros” 

Guifões, Maia (c. 
Matosinhos) 

"(…) interrogatus quot casalia habentur in ipso loco, dixit quod 

xiiij.eim casalia, et sunt inde xi.eim Ordinum et Militum, et tria sunt 

herdatorum. Interrogatus unde Ordines et Milites habuerunt ipsa 
casalia, dixit quod nescit. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit 

quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod 

habent." 

p. 502 

Privilégio Dominium “Ordens” (clero) 

Privilégio Dominium “Herdadores” 

Privilégio Dominium “Cavaleiros” Esposadi Supernus, "Johannes Madie, juratus et interrogatus quot casalia habentur in ipso p. 502 
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Privilégio Dominium “Ordens” 

Custóias, Maia (c. 

Matosinhos) 

loco, dixit quod xv.eim et sunt Militum et Ordinum. Interrogatus si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter dominium quod habent." 

Privilégio Dominium Não identificado 
Rial, Folgosa (Maia), 

Maia (c. Maia) 

"Interrogatus si intrat Maiordomus in Rial, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod propter dominum bonum quod 

habent." 

p. 509 

Privilégio Dominium “Cavaleiro” 

Vilaris Lucis, Folgosa 
(Maia), Maia (c. Maia) 

"Et dixit quod in una villa que vocatur Vilaris lucis habentur ibi 

iiij.or casalia, et tria sunt Militum et unum est Sancti Tissi. (…) 
Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 

quare, dixit quod propter dominum Militum quod habent." 

p. 509 
Privilégio Dominium 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Privilégio Dominium 
Pedro Nunes de 

Outiz 

Coronado (S. Mamede), 
Maia (c. Trofa) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod v.e, et 

sunt inde duo Sancti Tissi. (…) et unum est Petri Nuniz de Outiz, et 
aliud est Orrace Martini, et aliud est Sancti Romani de Vermuy. (…) 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod intrat in illis tribus 

casalis Sancti Tissi et Sancti Romani, et dant sibi vitam. Interrogatus 
quare non intrat in illis duobus casalibus, dixit quod propter 

dominium Militum quod habent." 

p. 510 

Privilégio Dominium Urraca Martins 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Mundones, Coronado (S. 
Mamede), Maia (c. Trofa) 

"(…) habentur ibi viij. casalia, et sunt inde  vj. casalia Sancti Tissi. 

Interrogatus unde habuit ea, dixit quod nescit. Et unum casale est 
Monasterii de Landim. Interrogatus unde habuit illud, dixit quod 

nescit. Et aliud est Roderici Zancade. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Et dixit quod non faciunt ullum forum 
Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod propter dominum 

Militum quod habent." 

p. 510 
Privilégio Dominium Mosteiro de Landim 

Privilégio Dominium Rodrigo Zancade 

Privilégio Dominium Sé do Porto 
Valongo, Maia (c. 

Valongo) 

"Et iiij.or sunt Sedis Portuensis. Interrogatus si faciunt inde aliquod 

forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi 
p. 512 
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Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

dominium quod habent." 

Privilégio Dominium Afonso de Riba 

Villa Nova, Gondomar (S. 

Cosme), Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Et aliud est filiorum et nepotum Alfonsi de Ripis. Interrogatus si 
faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 

quare, dixit quod propter dominium quod habent." 

p. 522 

Privilégio Dominium Mendo Garcia 

Palacio, Gondomar (S. 

Cosme), Gondomar (c. 
Gondomar) 

"Interrogatus de Palacio quot casalia habentur ibi, dixit quod unum 
casale et medium, et est Menendi Garcie. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

dominium quod habent." 

p.  522 

Privilégio Dominium 
D. Maria Rodrigues 

de Baguim 

Figaria, Fânzeres, 

Gondomar (c. Gondomar) 

"Et dixit quod in Figaria habentur ibi tria casalia et una quintana, et 
sunt Domne Marie de Baguim. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter dominium 

quod habent." 

p.  522 

Privilégio Dominium 
Martim Mendes do 

Porto 

Manariz, Fânzeres, 

Gondomar (c. Gondomar) 

"Item, dixit quod in Manariz habentur ibi ix. casalia, et sunt inde duo 
Templi et habuit ea de testamento, et tria sunt Martini Menendi 

Portus, et aliud est Rivuli Tinti et habuit illud de testamento, et aliud 

est Petri Alvelo et Templi, et alia duo tenet Domna Maria de Baguim 

et postulat ea Monasterium Citofacte: et omnia ista casalia dant 
pariter j. morabitinum et medium de renda, et tollunt de ipso 

morabitino et medio quantum est de illis casalibus fratruum que non 

faciunt forum. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod habent." 

p. 523 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Rio 

Tinto 

Privilégio Dominium Pedro de Alvelo 

Privilégio Dominium 
D. Maria Rodrigues 

de Baguim 

Privilégio Dominium Ordem do Templo 

Privilégio Dominium “Cavaleiros” 
Caregal, Fânzeres, 

Gondomar (c. Gondomar) 

"Et in alio loco qui dicitur Caregal jacet alius ager et est inde 

medietas est Militum. Interrogatus si intrat Maiordomus in ipsa villa, 

dixit quod intrat in medietate Domini Regis, et non intrat in alia 

p. 523 
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medietate. Interrogatus quare, dixit quod propter dominum bonum 

quod habent. " 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de S. 

Cristóvão de Refóios 

Água Longa, Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Interrogatus si habet ibi Dominus Rex aliquod Regalengum, dixit 
quod habetur ibi una hereditas magna que vocatur Regalengum. 

Interrogatus de terminis ipsius hereditatis (...): et de tota porcione 

istius hereditatis levat inde Monasterium Sancti Crhistofori terciam 
partem. Interrogatus si faciunt aliud forum, dixit quod dant 

j.quartarium de heiradiga si habuerit iij.modios homo (...). 

Interrogatus, quis laborat illud, dixit quod homines qui morantur in 

Sancto Juliano. (...)Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 
non. Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod habent." 

p. 526 

Privilégio Dominium 
“Homens da vila de 

S. Julião” 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de 

Vilarinho 

Privilégio Dominium 
Rodrigo Peres de 

Rosas 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Arcuzelo, Água Longa, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Item, dixit quod in villa que vocatur Arcuzelo habentur ibi iiij.or 
casalia et quarta, et est inde unum Sancti Tissi. Interrogatus unde 

habuit illud, dixit quod de Gulfaribus. Et quarta casalis est Aquarum 

Sanctarum. Interrogatus unde habuit ipsam quartam casalis, dixit 

quod de testamento. Et duo casalia et medium sunt Monasterii Sancti 
Christofori; et medium casalis est Leprosorum de Alfena. 

Interrogatus unde habuerunt ea, dixit quod de testamento. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 
quare, dixit quod propter dominium quod habent." 

p. 526 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Águas 

Santas 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de S. 

Cristóvão de Refóios 

Privilégio Dominium Leprosaria de Alfena 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de S. 

Cristóvão de Refóios Cacavelos, Reguenga, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Et dixit quod in alio loco qui dicitur Cacavelos habentur v.e casalia, 

et sunt duo Sancti Christofori. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 

nescit. Et duo sunt Dompne Gudonis, et unum est Laurencii Petri de 

Chorenti. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, 

p. 527 
Privilégio Dominium D. Godinha 

Privilégio Dominium Lourenços Peres de 
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Chorente dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non, 

sed solebat ibi intrare. Interrogatus quare non intrat ibi modo, dixit 

quod propter dominium quod habent." 

Privilégio Dominium Ordem do Templo 

Somoza, Reguenga, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Item, dixit quod in loco qui dicitur Somoza habentur ibi iiij.or 
casalia, et unum est Marie Fernandi, et aliud est Petri Nuniz, , et 

aliud est Templo, et aliud fuit Sancie Fernandi. Interrogatus unde 

Templum habuit illud casale, dixit quod de Petro Fernandi qui se 
fecit frater. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod habent." 

p. 528 

Privilégio Dominium Maria Fernandes 

Privilégio Dominium Pedro Nunes 

Privilégio Dominium Sancha Fernandes 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de S. 

Cristóvão de Refóios 

Franzo, Refojos de Riba 

de Ave, Refóios (c. Santo 
Tirso) 

"(…) in ipsa villa que vocatur Franzo, dixit quod xj.cim et sunt 

omnia Monasterii Sancti Christofori. Interrogatus unde habuit ea, 
dixit quod nescit. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino 

Regi, dixit quod non. Interrogstus si intrat ibi Maiordomus, dixit 

quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod 

habent." 

p. 529 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de S. 

Cristóvão de Refóios 

Villa Monasterii Sancti 

Christofori, Refojos de 

Riba de Ave, Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Et dixit quod in villa Monasterii Sancti Christofori habentur ibi x. 

casalia, et sunt omnia Monasterii Sancti Christofori, et non faciunt de 

illis ullum forum nec intrat ibi Maiordomus. Interrogatus quare, dixit 

quod propter dominium quod habent." 

p. 529 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de S. 

Cristóvão de Refóios Lavetores, Refojos de 

Riba de Ave, Refóios (c. 
Santo Tirso) 

"Et dixit quod in Lavetores habentur vij.casalia, et sunt vj. Sancti 

Christofori et unum Laurencii Martini. Interrogatus unde 

Monasterium Sancti Christofori habuit ipsa casalia, dixit quod nescit. 
Et non faciunt ullum forum nec intrat ibi Maiordomus. Interrogatus 

quare, dixit quod propter dominium quod habent." 

p. 529 

Privilégio Dominium Lourenço Martins 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de S. 

Cristóvão de Refóios 

Monte Strela, Refojos de 

Riba de Ave, Refóios (c. 

"Et dixit quod in Monte strela habentur ibi tria casalia, et sunt 

Monasterii Sancti Christofori, et non faciunt ullum forum nec intrat 
p. 530 
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Santo Tirso) ibi Maiordomus Interrogatus quare, dixit quod propter dominium 

quod habent." 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Vilar, Negrelos (S. 

Mamede), Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Vilar, dixit quod xiij., et sunt 
viij. casalia Sancti Tirsi, et iiij.or sunt Dompni Menendi Roderici, et 

unum est herdatorum. Interrogatus unde habuit Monasterium Sancti 

Tirsi ipsa casalia, dixit quod de Militibus ex progenie Dompni Petri 

Pelagii Alferiz. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino 
Regi, dixit quod non. Interrogatus si faciunt (aliquod forum) de ipso 

casali herdatorum, dixit quod dant annuatim Domino Regi pro 

fosadaria unum aradoirum. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 
dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter dominium 

quod habent." 

p. 530 

Privilégio Dominium D. Mendo Rodrigues 

Privilégio Dominium “Herdadores” 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Sancti Martini, S. 
Martinho do Campo, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod x.cem 

(sic) et sunt ix. Monasterii Sancti Tissi, et duo sunt Dompni Menendi 
Roderici, et unum est Dompni Fernandi Yanis de Galizia. 

Interrogatus unde Monasterius Sanctus Tissus habuit ipsa casalia 

dixit quod nescit. Interrogatus si faciunt inde vel de Ecclesia aliquod 
forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

dominium quod habent." 

p. 531 

Privilégio Dominium D. Mendo Rodrigues 

Privilégio Dominium 
D. Fernando Anes da 

Galiza 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso 
Guaamir, S. Martinho do 

Campo, Refóios (c. Santo 
Tirso) 

"Et dixit quod in alia villa que vocatur Guaamir habentur ibi v.e 
casalia, et sunt duo Monasterii Sancti Tissi. Interrogatus unde habuit 

ea, dixit quod de Militibus. Et unum est Dompni Arie Nuniz, et duo 

sunt herdatorum. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino 

Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit 
quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod 

p. 531 
Privilégio Dominium D. Aires Nunes 

Privilégio Dominium “Herdadores” 
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habet: et dixit quod vidit pignorare pro fosadaria ipsa duo casalia 

herdatorum." 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Soveram, S. Martinho do 

Campo, Refóios (c. Santo 

Tirso) 

"Et dixit quod in Soveram habentur v.e casalia, et sunt Monasterii 

Sancti Tissi et non faciunt ullum forum Domino Regi, nec intrat ibi 
Maiordomus. Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod 

habent." 

p. 531 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Crastrum, S. Martinho do 

Campo, Refóios (c. Santo 
Tirso) 

"Et dixit quod in alia villa que vocatur Crastrum habentur ibi tria 

casalia, et sunt Monasterii Sancti Tissi, et non faciunt ullum forum 
Domino Regi nec intrat ibi Maiordomus. Interrogatus quare, dixit 

quod propter dominium quod habent. Interrogatus (unde) 

Monasterius Sanctus Tissus habuit ipsa casalia, dixit quod de 
Militibus." 

p. 531 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Porto careiro, S. 

Martinho do Campo, 
Refóios (c. Santo Tirso) 

"Et dixit quod in villa que vocatur Porto careiro habentur ibi tria 

casalia, et sunt Monasterii Sancti Tissi. Interrogatus unde habuit ea, 

dixit quod nescit. Et dixit quod non dant ullum forum Domino Regi 
nec intrat ibi Maiordomus. Interrogatus quare, dixit quod propter 

dominium quod habent." 

p. 531 

Privilégio Dominium “Cavaleiros” 
Carvalo, S. Martinho do 

Campo, Refóios (c. Santo 

Tirso) 

"Et dixit quod in alia vill que vocatur Carvalo habentur ibi tria 

casalia, et duo sunt Militum, et unum est Monasterii Sancti Tissi, et 
non intrat ibi Maiordomus. Interrogatus quare dixit quod propter 

dominium quod habent." 

p. 531 
Privilégio Dominium 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Águas 

Santas 
Ripiadi, S. Martinho do 

Campo, Refóios (c. Santo 

Tirso) 

"Et dixit quod in alia villa que vocatur Ripiadi habentur vj.casalia, et 

sunt duo Aquarum Sanctarum, et duo sunt Sancti Tissi, et duo sunt 
Militum. Interrogatus unde ipsa Monasteria habuerunt ipsa casalia, 

dixit quod nescit. Et dixit quod non faciunt inde ullum forum 

p. 532 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso 
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Privilégio Dominium “Cavaleiros” 
Domino Regi nec intrat ibi Maiordomus. Interrogatus quare, dixit 

quod propter dominium quod habent." 

Privilégio Dominium 
S. Simão da 

Junqueira486 
Fonte, Negrelos (S. 

Tomé), Refóios (c. Santo 

Tirso) 

"Et dixit quod in fonte habentur ibi iiij. Casalia, unum Sancti 

Simeonis. (…) Et aliud est herdatorum, et aliud est Vilele (…). Et 
aliud est Stephani Petri de Casali (…). Interrogatus si faciunt inde 

aliquod forum Domino Regi, dixit quod de casali herdatorum dant ij. 

caras bracalis pro fosadaria; et dixit quod alia tria casalia non faciunt 
ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod 

habent." 

p. 535 
Privilégio Dominium “Herdadores” 

Privilégio Dominium Mosteiro de Vilela 

Privilégio Dominium 
Estêvão Peres do 

Casal 

Privilégio Dominium 
Martim Lourenço da 

Cunha 
Lagea, Negrelos (S. 

Tomé), Refóios (c. Santo 

Tirso) 

"Et dixit quod in alia villa que vocatur Lagea habentur ibi duo 

casalia, et unum est Martini Laurencii et aliud est Dompne Sancie. 

(…) Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quo non. Interrogatus 
quare, dixit quod propter dominium quod habent." 

p. 536 

Privilégio Dominium 
D. Sancha Peres de 

Lumiares 

Privilégio Dominium 
Estêvão Peres do 

Casal 

Pausada, Negrelos (S. 

Tomé), Refóios (c. Santo 
Tirso) 

"Et dixi quod in alia villa que vocatur Pausada habentur ibi iiij.or 

casalia, et sunt duo Monasterii Sancti Tissi et duo Stephani Petri de 

Casali (…). Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod intrat in 
ipsis casalibus Monasterii (..): et dixit quod in casalibus Stephani 

Peri non intrat ibi propter dominium quod habent." 

p. 536 

Privilégio Dominium Martim Fernandes 
Barro, Negrelos (S. 

Tomé), Refóios (c. Santo 

Tirso) 

"Et dixit quod in alia villa que vocatur Barro habet una quintana et 

est Martini Fernandi et Nuni Fernandi, et dixit quod habuerunt de suo 
patrimonio. Intrerrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod habent." 

p. 536 
Privilégio Dominium Nuno Fernandes 

Privilégio Dominium D. Sancha Peres de Val Corneiro, Negrelos "Et in alia villa que vocatur Val Corneiro habet ibi unum casale et p. 536 

 
486 Dentro das instituições monásticas que identificamos ao longo do trabalho aquela que tem por orago S. Simão e que é de maior dimensão é, precisamente, a 

comunidade monástica de S. Simão da Junqueira. Justificamos assim a nossa inclinação para este mosteiro e não outro. 
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Lumiares (S. Tomé) Refóios (c. 

Santo Tirso) 

medium et una quintana, et est casale (sic), et quintana est Dompne 

Sancie, et medium casalis est filiorum Menendi Petri de Monte 

Longo et Vicencii Martini cujusdam fratris de Costa, et non intrat ibi 
Maiordomus propter dominium quod habent." 

Privilégio Dominium 
Mendo Peres de 

Monte Longo 

Privilégio Dominium 
Vicente Martins, 

freire do Mosteiro da 

Costa 

Privilégio Dominium 
D. Elvira Vasques de 

Soverosa Silvares, Lousada (c. 

Lousada) 

"et tria sunt filliorum et nepotum Dompne Elvira Velasci et ipsius 
Ecclesie, et non faciunt ullum forum propter dominium quod 

habent;" 

p. 543 

Privilégio Dominium 
Igreja de S. Miguel 

de Silvares 

Privilégio Dominium Mosteiro de Cete 

Sousela, Aguiar (c. 

Lousada) 

"Et in alio loco qui dicitur Barros habentur ibi ix.casalia et sunt inde 

vj. de Ceti, et dant de renda v. casalia annuatim Domino Regi 

singulos morabitinos, et singulas gallinas, et singulas ansares, et 
singulos cabritos. Interrogatus quare aliud casale non dat rendam 

sicut ista v.º, dixit quod nescit. Et unum est Palacioli et habuit illud 

de testamento de Miane; et aliud est Ferrarie et habuit illud de 
testamento; et aliud est herdatorum et dat de renda annuatim Domino 

Regi vij.casalia. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 

intrat in ipsis casalibus que dant rendam. Interrogatus quare in aliis 

casalibus non intrat Maiordomus sicut in istis, dixit quod propter 
dominium quod habent."487 

p. 569 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Privilégio Dominium Mosteiro de Ferreira 

Privilégio Dominium Ordem do Hospital Valpedre, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Et ix. sunt Hospitalis et habuit ea de testamento; et duo sunt Alfonsi 

Martini Vivaci; et tria sunt Munionis Porro; et vj. sunt Palacioli et 

p. 580-

581 Privilégio Dominium Afonso Martins 

 
487 Não colocamos nos proprietários os “herdadores” referenciados porque nada parece indicar que algum deles não pagasse a renda ao rei. 
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Vivaci nescit unde habuit ea; et duo sunt Militum; et iiij.or sunt ipsius 

Ecclesie et nescit unde habuit ea. Interrogatus si faciunt inde aliquod 

forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi 
Mairdomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

dominium quod habent." 

Privilégio Dominium Mónio Porro 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Privilégio Dominium “Cavaleiros” 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Novelas, Penafiel (c. 
Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 
xiij.eim, et sunt inde xij.eim casalia Palacioli. Interrogatus unde 

habuit ea, dixit quod nescit. Interrogatus si faciunt inde aliquod 

forum Domino Regi, dixit quod dat Monasterium vij. varas bracalis 
de uno illorum xij.eim casaliumpro fossadaria. Et aliud est 

Ecclesiarum de Gallecis et de Lagares, et habuit illud de testamento. 

Interrogatrus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 
quare, dixit quod propter dominium quod habent." 

p. 584 

Privilégio Dominium Igreja de “Gallecis” 

Privilégio Dominium Igreja de Lagares 

Privilégio Dominium 
D. Sancha Peres de 

Lumiares 

Eja, Penafiel (c. Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxij.casalia, et sunt inde iiij.or et medium Palacioli et habuit ea de 

testamento; et unum est Domne Sancie Petri; et iiij.or sunt ipsius 
Ecclesie, et dixit quod comparavit inde duo de herdatoribus in 

tempore fratris istius Regis, et duo habuit ea de testamento; et aliud 

est Sancti Tissi et habuit illud de testamento; et j.casale et medium 
est Monasterii de Ansedi et habuit illud de testamento; et aliud est 

Ville Bone Episcopi; et aliud est Martini Gomecii; et aliud est 

Alfonsi Fernandi; et ij. sunt Roderici Pelagii et Egidii Petri. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 
quare, dixit quod propter dominium quod habent." 

p. 587 

Privilégio Dominium 
Igreja de S. Maria de 

Eja 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Privilégio Dominium Mosteiro de Ancede 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Vila Boa 

de Bispo 

Privilégio Dominium Martim Gomes 

Privilégio Dominium Afonso Fernandes 

Privilégio Dominium Rodrigo Pais 
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Privilégio Dominium Gil Peres 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Pedrozelo, Penafiel (c. 
Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxj.casalia, et iiij.or sunt Palacioli  et habuit ea de testamento; et duo 

sunt Sancti Johannis de Pendorada et habuit ea de tesramento; et aiud 
est Michaelis Parietarum et nescit unde habuit illud; et aliud est 

Egidii Martini; et duo sunt Johannis Tenri; et tria sunt Domne Marie; 

et aliud est filiorum Munionis Gonsalvi; et duo sunt Roderici 

Porcalo; et unum est Dordie Rapose; et aliud est Fernandi Petri; et 
duo sunt ipsius Ecclesie et habuit ea de testamento. Interrogatus si 

faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 
quare, dixit quod propter dominium quod habent." 

p. 588 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de S. João 

da Pendorada 

Privilégio Dominium Miguel Paredes 

Privilégio Dominium 
D. Gil Martins de 

Riba de Vizela 

Privilégio Dominium 
João Peres de 

Alvarenga 

Privilégio Dominium D. Maria 

Privilégio Dominium Mónio Gonçalves 

Privilégio Dominium Rodrigo Porcalho 

Privilégio Dominium Dórdia Raposo 

Privilégio Dominium Fernando Peres 

Privilégio Dominium 
Igreja de S. Maria de 

Pedrozelo 

Privilégio Dominium 
Igreja de S. André de 

Marrecos 

Marecos, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod sunt 

xxix. casalia et una grangia, et sunt inde xij.eim casalia Palacioli et 
una grangia. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod x.cem casalia 

habuit ea de testamento, et duo comparavit de Johanne abade de 

Baucis in tempore fratris istius Regis. Et v.e sunt ipsius Ecclesie et 

habuit ea de testamento; et aliud est Monasterii Rivuli Tinti et habuit 

p. 589 
Privilégio Dominium 

Mosteiro de S. 

Cristóvão de Rio 

Tinto 

Privilégio Dominium Igreja de S. Martinho 
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de Mazaes illud de testamento; et aliud est Sancti Martini de Mazaes et habuit 

illud de testamento herdatorum, et dat annuatim Domino Regi xv. 

varas bracalis pro fussadaria et intrat ibi Maiordomus; et duo sunt 
Domne Marie Ville Bone; et aliud est Maiori Martini; et aliud est 

Bosteli et habuit illud de testamento; et aliud est de Ceti et habuit 

illud de testamento; et aliud est Stephani Nuniz; et aliud est Petri 
Fernandi Rabeelo; et aliud est Domne Broyli; et aliud est Domne 

Stephanine et Monasterii de Aroes; et aliud est Martini Johannis de 

Souto. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit 

quod non, nisi de illo casali Rivuli Tinti. Interrogatus si intrat ibi 
Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

dominium quod habent." 

Privilégio Dominium 
D. Maria de Vila Boa 

de Quires 

Privilégio Dominium D. Mor Martins 

Privilégio Dominium Mosteiro de Bustelo 

Privilégio Dominium Mosteiro de Cete 

Privilégio Dominium Estêvão Nunes 

Privilégio Dominium 
Pedro Fernandes 

Rabelo 

Privilégio Dominium D. Bruilhe 

Privilégio Dominium D. Estevainha 

Privilégio Dominium Mosteiro de Arões 

Privilégio Dominium 
Martim Anes do 

Souto 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de 

Travanca 
Avelaneda, Santiago de 
Subarrifana, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa de Avelaneda, dixit 
quod xiiij., et sunt inde xi.eim filiorum et nepotum Petri Pitaraes; et 

duo sunt de ceti et habuit ea de testamento; et aliud est de Travanca 

et habuit illud de testamento. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non Interrogatus quare, dixit quod propter dominium quod 
habent." 

p. 592 
Privilégio Dominium Mosteiro de Cete 

Privilégio Dominium Pedro Pitaraes 

Privilégio Dominium 
Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Privilégio 
Passal da 

Igreja 
Igreja de S. Miguel 

do Carvalho 

Carvalho, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et vij.casalia sunt ipsius Ecclesie et nescit unde habuit ea. 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod 

non. Et v.e casalia minus obtavam pectant vocem et calumpniam, et 

p. 646 
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(…). Interrogatus quare ipsa duo casalia non faciunt forum sicut ista 

v.e casalia, dixit quod quoniam jacent in pasalibus ipsius Ecclesie." 

Privilégio 
Passal da 

Igreja 

Igreja de S. André de 

Molares 

Molares, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et aliud est ipsius Ecclesie et habuit illud de testamento herdatorum, 
et non faciunt ullum (forum) Domino Regi quoniam jacet in 

passalibus ipsius Ecclesie;" 

p. 652 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Lordelo do Ouro, Bouças 

(c. Porto) 

"Et Ordo Hospitalis habet ibi tria casalia et non faciunt inde forum 

propter privilegium suum" 
p. 459 

Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Ordem do Hospital 
Nevogilde, Bouças (c. 

Porto) 

"Et Hospitale habet ibi duo casalia et non faciunt ullum forum 
Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod propter privilegium 

Hospitalis. Interrogatus unde habuit ea vel ex quo tempore, dixit 

quod nescit, tamen solebant dare iiij.or solidos pro relego, et modo 
non dant. Interrogatus quare, dixit quod sunt depopulata." 

p. 461 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Matosinhos, Bouças (c. 

Matosinhos) 

"Et dixit quod Hospitale habet ibi v. casalia. Interrogatus si faciunt 

inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si 

faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 
Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 

quare, dixit quod propter privilegium Hospitalis." 

p. 468 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Guifões, Bouças (c. 
Matosinhos) 

"et aliud est Hospitalis et Monasterii Fraxini, et nescit unde 

habuerunt illud, et non facit ullum forum Domino Regi. Interrogatus 

quare, dixit quod propter privilegium Hospitalis." 

p. 470 

Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Mosteiro de Freixo 
de Baixo 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital Maia, Maia (c. Maia) 

"(…) interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xx et 

viij.casalia, et sunt inde xx et vj.casalia Ordinis Hospitalis. 

Interrogatus unde habuit ea vel ex quo tempore, dixit quod nescit, 
quia semper ea vidit ipsi Ordini Hospitalis. Interrogatus si Dominus 

p. 472 
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Rex habet aut habuit vel debet habere aliquod jus in ipsis casalibus 

predictis, dixit quod nunquam vidit nec audivit quod inde facerent 

Domino Regi ullum forum, nec quod ibi haberet aliquod jus. 
Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 

quare, dixit quod audivit dici multociens quod propter privilegium 

Hospitalis." 

Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Ordem do Hospital 
Dorrom, Maia, Maia (c. 

Maia) 

"(…) interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xij.et 
sunt omnia Ordinis Hospitalis. Interrogatus unde Ordo habuit ipsa 

casalia, dixit quod nescit. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 

Domino regi vel si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

interrogatus quare, dixit quod propter privilegium Hospitalis." 

p. 473 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Juyam Superunus, Gião, 

Maia (c. Vila do Conde) 

"(…) et interrogatus quot casalia habentur in ipso loco, dixit quod 

v.e, et sunt inde tria Monasterii de Vayram, et unum est Sancti Tissi, 

et aliud est Hospitalis. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit 

quod sic (…). Interrogatus unde Ordines habuerunt ipsa casalia, dixit 
quod nesci: tamen dixit quod casale Hospitalis non facit ullum 

forum. Interrogatus quare, dixit quod propter privilegium Hospitalis" 

p. 485 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Cornas supernas e Cornas 

inferiores, Malta, Maia (c. 
Vila do Conde) 

“Et dixit quod in alia villa que vocatur Cornas supernas habentur ibi 

vij.casalia, et sunt Ordinis Hospitalis. (…) Item, dixit quod in alio 
loco qui vocatur Cornas inferiores habentur ibi iiij.or casalia et sunt 

omnia Ordinis Hospitalis. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 

audivit dicere quod comparaverunt inde duo. Interrogatus de quo 
comparavit ea vel in quo tempore, dixit quod nescit tempus nec de 

quo. Et aliud fuit cujusdam mulieris que vocabatur Sanchola; et aliud 

fuit Dompne Orrace Velasci. Interrogatus si ipsa casalia erant foraria 
aut si intrabat ibi Maiordomus, dixit quod nescit. Interrogatus si 

p. 487 
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intrat ibi modo Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, 

dixitquod propter privilegium Hospitalis. 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Barrarios, Maia, Maia (c. 

Maia) 

"Frater Menendus Pelagii, capellanus ejusdem Ecclesie, juratus et 
interrogatus cujas est ipsa Ecclesia, dixit quod est Ordinis Hospitalis, 

(…). Interrogatus unde Ordo Hospitalis habuit ipsam Ecclesiam, 

dixit quod de Militibus de Sposadi. Interrogatus si faciunt inde 

aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 
propter privilegium Hospitalis. Interrogatus quot casalia habentur in 

ipsa villa, dixit quod xx.et unum et sunt omnia Hospitalis, nisi tria 

quod sunt herdatorum, et faciunt forum Hospitali quod sint excusati 
ab omni foro regali." 

p. 501 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Recarhey, Goymir, 
Faffianis, Leça do Balio, 

Maia (c. Matosinhos) 

"Et dixit quod in Recarhey habentur ibi xix.em casalia et sunt 

Hospitalis; et in alio loco extra cautum, qui dicitur Goymir, habentur 

v.e casalia et sunt Hospitalis (…) et in faffianis unum casal: et sunt 
omnia predicta Ordinis Hospitalis. Interrogatus unde habuit ea, dixit 

quod nescit. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter privilegium 
Hospitalis." 

p. 501 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
“Cavaleiros” 

Custóias, Maia (c. 

Matosinhos) 

"Hic incipit inquisitio ville que vocatur Costoyas et parrochianorum 

prediccte Ecclesie. Johannes Gonsalvi, ejusem loci, juratus et 

interrogatus quot casalia habentur ibi, dixit quod vij.em, et sunt 
MIlitum et Hospitalis. Interrogatus unde habeurunt ea vele x quo 

tempore, dixit quod nescit. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter privilegium 

Hospitalis." 

p. 502 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Privilégio Privilégio Ordem do Hospital S. Mamede de Infesta, “Interrogatus quot casalia habentur ibi, dixit quod ix.em et de istis p. 502 
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de Ordem Maia (c. Matosinhos) ix.em casalibus sunt inde vij.to Hospitalis, et unum est operis Sedis 

Portuensis. (…) Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod propterprivilegium Hospitalis.” 
Privilégio 

Privilégio 

de Ordem 
Sé do Porto 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Mahaldi, S. Mamede de 

Infesta, Maia (c. 

Matosinhos) 

“(…) juratus et interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit 
quod vij.em et sunt omnia Hospitalis. (…) Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

privilegium Hospitalis.” 

p. 503 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 

Mosteiro de Águas 

Santas 

Pedrozos, Águas Santas, 

Maia (c. Maia) 

“(…) juratus et interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit 
quod xix.casalia et sunt omnia Monasterii Aquaram Sanctarum. (…) 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod intrat ibi pro tribos 

calumpniis, et sempre fuerunt defenssi usque modo per privilegium 

Aquarum Sanctarum de omnibus aliis foris regalibus.” 

p. 504 

Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Ordem do Hospital 
Ardaganes, Águas Santas, 

Maia (c. Maia) 

“(…) juratus et interrogatus quot casalia habentur in ipso loco, dixit 

quod xx.ti, et sunt xj.eim Hospitalis, et viij.o fuerunt herdatorum et 

faciunt forum Hospitali quod sunt excusatiab omni foro regali. (…) 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 
quare, dixit quod propter privilegium Hospitalis.” 

p. 504 

Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Ordem do Hospital Gueifães, Maia (c. Maia) 

"(…) quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xviij.º casalia, et 

vij.en sunt Hospitalis, et xj.eim sunt herdatorum et faciunt forum 

Hospitali quod sint excusati ab omni foro regali. Interrogatus si 
faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 

Interrogatos si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 

quare, dixit quod propter privilegium Hospitalis." 

p. 505 

Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Mosteiro de Santo 
Tirso 

Azomes, Ermesinde, Maia 
(c. Valongo) 

"Et dixit quod in villa que vocatur Azomes habentur vij.em casalia, 
et sunt Sancti Tissi et Monasterii Aquarum Sanctarum, et non faciunt 

p. 505 
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Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Mosteiro de Águas 
Santas 

ullum forum propter privilegium Aquarum Sanctarum, nisi unum 

illorum Sancti Tissi quod dat Domino Regi annuatim quartam 

morabitini (...)." 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Ardaganes, Ermesinde, 

Maia (c. Valongo) 

"Et dixit quod in Ardaganes habentur x.cem casalia et sunt omnia 
Hospitalis, et non faciunt ullum forum propter privilegium 

Hospitalis. (…)" 

p. 505 

Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Mosteiro de Águas 
Santas 

Baguim de Alfena, Alfena, 
Maia (c. Valongo) 

"(…) juratus et interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit 

quod viij.º et sunt omnia omnia Aquarum Sanctarum. Interrogatus si 
intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter privilegium Aquarum Sanctarum." 

p. 507 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 

D. Mateus do Porto, 

herdador 

Aqualonga, Água Longa, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Et dixit quod in villa que vocatur Aqualonga habentur ibi viij.º 

casalia, et sunt inde tria Aquarum Sanctarum. Interrogatus unde 
habuit ea, dixit quod unum comparavit de uno herdatore in tempore 

Domini Regis fratris istius Regis, et alia duo habuit de herdatoribus 

sicut audivit dici (...). Et alia duo sunt Dompni Mathei de Portu et 
herdatorum de Vallongo, et alius est filiorum et nepotum Marie 

Menendi herdatoris, et aliud est filiorum et nepotum Menendi 

Lauzani herdatoris. Interrogatus si ista casalia herdatorum faciunt 

aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 
quod faciunt inde forum Monasterio Aquarum Sanctarum ut sint 

deffensi ab omni foro regali per privilegium ipsius Monasterii. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod solebat ibi intrare et 
modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod propter 

privilegium Aquarum Sanctarum." 

p. 526 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 

“Herdadores” de 

Valongo 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 

Maria Mendes, 

herdadora 

Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Mendo Lauzani, 
herdador 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 

Mosteiro de Águas 

Santas 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Mudelos, S. Salvador do 

Campo, Refóios (c. Santo 

“Et dixit quod in Mudelos habentur ibi vij.casalia et medium, et sunt 

inde tria Monasterii de Loordelo, et duo sunt Monasterii Sancti Tissi, 
p. 531 
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Tirso) et unum Hospitalis, et medium est Johannisde Froyam. Interrogatus 

unde ipsa Monasteria habuerunt ipsa casalia, dixit quod nescit. 

Interrogatus cujusmodi forum faciunt Domino Regi, dixit (…); et 
dixit quod casalia Johannis de Froyam non dat nullam rendam quia 

est Miles, et casale Hospitalis non facit forum propter privilegium.” 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Rebordões, Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod ix.et sunt 

omnia Ordinis Hospitalis. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 
herdatoribus Militibus de illa comparaverunt et de illa habuerunt de 

testamento. (…) Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino 

Regi, vel si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 
quare, dixit quod propter privilegium Hospitalis." 

p. 537 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Mosteiro da Costa 

Lagares, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"(…) cujas est ipsa heremita, dixit quod est Monasterii de Costa et 

habuit eam de testamento. Interrogatus quot casalia habentur in ipsa 

collacone, dixit quod sunt viij.º et una grangia, et sunt omnia ipsius 
Monasterii de Costa et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, 

dixit quod propter privilegium Domini Regis." 

p. 552 

Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Ordem do Hospital 
Paazos, Covas, Aguiar (c. 

Lousada) 

"Interrogatus quot casalia habentur in villa que vocatur Paazos, dixit 

quod duo et sunt Hospitalis. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 
comparavit ea de Domno Valasco Menendi. Interrogatus in quo 

tempore comparavit ea, dixit quod in tempore regis Sancii fratris 

istius Regis. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, 
dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter privilegium et 

fuit Comitum." 

p. 563 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Covas, Aguiar (c. 

Lousada) 

"et casale Sancti Tissi solebat dare j.morabitinum de renda, et non 

dat modo propter privilegium Hospitalis." 
p. 563 

Privilégio Privilégio Ordem do Hospital Rial, Ordem, Aguiar (c. "(…) in Rial, dixit (quod) xiiij.eim, et sunt omnia Hospitalis. p. 563 
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de Ordem Lousada) Interrogatus unde habuit ea, dixit quod comparavit inde tria de Petro 

Nuniz in tempore Domini Regis Alfonsi patris istius Regis, et xj.eim 

casalia habuit de testamento Domne Tarasie Gonsalvi. Et non faciunt 
ullum forum propter privilegium Hospitalis. 

Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Ordem do Hospital 

Basto (S. Clemente), 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

“et iiij.sunt Ordinis Hospitalis et nescit unde habuit ea, et non faciunt 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter privilegium 

ipsius Ordinis." 

p. 660 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Lauredo, Guilhofrei, Vila 

Boa de Guilhofrei (c. 
Vieira do Minho) 

"Item, dixit quod in alia villa que vocatur Lauredo habentur ibi 
vj.casalia, et duo sunt inde Ordinis Hospitalis et habuit ea de 

testamento, et non faciunt inde ullum forum Domino Regi propter 

suum privilegium;" 

p. 676 

Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Ordem do Hospital 

Calvelis de superno, 

Guilhofrei, Vila Boa de 
Guilhofrei (c. Vieira do 

Minho) 

"Item, dixit quod in Calvelis de superno habentur ibi x. casalia, et 
unum est ipsius Ecclesie et habuit illud de testamento, et pectat 

vocem et calumpniam, et vadit ad chamatum. Et aliud est Hospitalis 

et nescit unde habuit illud, et non facit ullum forum propter suum 
privilegium." 

p. 678 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Vila Fria, Guimarães (c. 

Felgueiras) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod 

xxvij.casalia, et v.casalia sunt inde Hospitalis et nescit unde habuit 

ea. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit 
quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter privilegium suum." 

p. 679 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

S. Jorge de Vizela, 

Guimarães (c. Felgueiras) 

"(…) et unum est Hospitalis et nescit unde habuit illud, et non facit 

ullum forum propter suum privilegium;" 
p. 681 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Barrosas (Santo Estêvão), 

Guimarães (c. Lousada) 

"Et tria sunt Hospitalis, et non faciunt ullum forum propter 

privilegium suum;" 
p. 683 

Privilégio Privilégio Ordem do Hospital Vizela (S. Paio), "(…) et tria casalia et medium sunt Hospitalis et nescit unde habuit p. 687 
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de Ordem Guimarães (c. Vizela) ea, et non faciunt ullum forum propter suum privilegium; (…) et 

aliud est Sancte Crucis et Sancti Michaelis de Cerzeda et nescit unde 

habuit illud, et non pectant vocem nec calumpniam. Interrogatus 
quare, dixit quod propter privilegium suum." 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 

Mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra 

Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Igreja de S. Miguel 
de Cerzedo 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Tagilde, Guimarães (c. 

Vizela) 

"(…) et unum est Hospitalis et nescit unde habuit illud et non facit 

ullum forum propter privilegium suum;" 
p. 691 

Privilégio 
Privilégio 
de Ordem 

Ordem do Hospital 
Gémeos, Guimarães (c. 

Guimarães) 
"(…) et aliud est Hospitalis et nescit unde habuit illud, et non facit 

ullum forum propter suum privilegium;" 
p. 692 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 

Mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra 

Calvos, Guimarães 

(c.Guimarães) 

";(…) et duo sunt Sancte Crucis coluimbriensis, et non faciunt ullum 

forum propter privilegium suum;" 
p. 697 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Prazins (Santa Eufémia), 

Guimarães (c. Guimarães) 

"(…) et aliud est Hospitalis , et non facit de illo ullum forum Domino 

Regi propter suum privilegium;" 
p. 716 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Prazins (Santo Tirso), 

Guimarães (c. Guimarães) 

"(…) et iiij.or sunt Hospitalis et habuit ea de testamento, et non 

faciunt ullum forum propter suum privilegium;" 
p. 717 

Privilégio 
Privilégio 

de Ordem 
Ordem do Hospital 

Fermentões, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"(…) et tria sunt Hospitalis et habuit ea de testamento, et non faciunt 

ullum forum propter suum privilegium;" 
p. 720 

Privilégio 
Privilégio 

social 

D. Maria Pais 

Ribeira, a 

“Ribeirinha” 

Lavra, Maia (c. 
Matosinhos) 

"Et alia V.e casalia et tercia fuerunt Dompne Marie Pelagii: et dixit 
quod audvit dicit quod Dominus Rex avus istius Regis dedit illa sua 

casalia Dompne Marie Pelagii, sed nescit utrum sit verum nec ne; 

tamen dixit quod semper ea tenuit Dompna Maria Pelagii cum viexit. 
Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 

quare, dixit quod ex quo Dompna Maria Pelagii tenuit et habuit ibi 

illa casalia numquam ibi postea intravit Maiordomus, sed tamen 

solebat ibi intrare." 

p. 476 
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Privilégio 
Privilégio 

social 

D. João Peres da 

Maia Cabanellas, Lavra, Maia 

(c. Matosinhos 

"Hic incipit inquisitio ville que vocatur Cabanellas et 

parrochianorum predicte Ecclesie de Lavra. Petrus Salvatoris, 

ejusdemnloci, juratus et interrogatus quot casalia habentur in ipsa 
villa, dixit quod xxj.casalia et sunt omnia herdatorum. Interrogatus 

cujusmodi forum faciunt inde Domino Regi, dixit quod nullum. 

Interrogatus quare, dixit quod faciunt et semper fecerunt servicium 
uno Diviti homini, per quem defendantur ab omni foro regali: et dixit 

quod fuerunt homines Domni Johannis Petri de Madia, et modo sunt 

Domni Egidii Martini. (…) Et tota Villar de Senor est similiter 

herdatorum et sunt homines Domni Egidii Martini.” 

p. 476 

Privilégio 
Privilégio 

social 
D. Gil Martins de 

Riba de Vizela 

Privilégio 
Privilégio 

social 
D. Gil Martins de 

Riba de Vizela 
Villar de Senor, Lavra, 
Maia (c. Matosinhos) 

Privilégio 
Privilégio 

social 

“Cavaleiros” dos 

Brandões 

Fraxenario, Santa Cruz do 

Bispo, Maia (c. 
Matosinhos) 

"Item, dixit quod Maiordomus Madie solebat intrare in Fraxenario et 

modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod propter Milites 

Brandones, qui morabantur ibi. Interrogatus ex quo tempore, dixit 
quod ex tempore Domini Regis Sancii, fratris istius Regis, et est in 

collacione de Petra ficta." 

p. 479 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Fernando Martins da 

Maia 

Santa Cruz do Bispo, 

Maia (c. Matosinhos) 

"Item, dixit quod in quintanis collacionis de Piindelo solebat intrare 

Maiordomus, et modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod 
propter Fernandum Martini, qui fecit ibi domum. 

p.  479 

Privilégio 
Privilégio 

social 
“Cavaleiros” 

Aveleda, Maia (c. Vila do 

Conde) 

"Interrogatus de aliis vj. Casalibus, dixit quod sunt Militum. 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod nunquam inde vidit facere forum 
Domino Regi." 

p. 480 

Privilégio 
Privilégio 

social 

D. Maria Pais 

Ribeira, a 

“Ribeirinha” 

"Interrogatus unde Domna Maria habuit predicta casalia, dixit quod 

comparavit ea de Militibus de Mauriz, et tunc temporis intrabat ibi 

Maiordomus." 

p. 480 

Privilégio Privilégio Mosteiro de Santo Miranci, Vila Chã, Maia "Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod intrat in casalibus p. 485 
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social Tirso (c. Vila do Conde) Sancti Tixi; et solebat intrare in omnibus, sed ex quando Domna 

Maria Pelagii tenuit ipsum locum in comenda nunquam ibi intravit 

Maiordomus." Privilégio 
Privilégio 

social 

D. Maria Pais 

Ribeira, a 

“Ribeirinha” 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Domingos 

Calabacinus 

Ranhosa, Retorta, Maia 

(c. Vila do Conde) "Item, dixit quod Dominicus Calabacinus fecit aliam ruptam in loco 
qui dicitur Ranhosa, et Dominicus Maurus fecit aliam ruptam in loco 

qui dicitur Petra curialis, et Subgerius Rex et Laurencius Fernandi 

fecerunt aliam ruptam in loco qui dicitur Riparius Vilaris, et Petrus 
Ramiriz fecit aliam ruptam circam ipsam aliam; et dixit quod iste 

rupte sunt facte de novo, et dixit quod credit quod sunt regalenge, 

quia sunt facte in termino Pinidilli. Interrogatus si faciunt inde 

aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 
quod nescit. Interrogatus quis levat forum de ipsis ruptis, dixit quod 

Milites de Retorta." 

p. 489 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Domingos Mouro 

Petra Curialis, Retorta, 

Maia (c. Vila do Conde) 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Soeiro Rei 

Riparius Vilaris, Retorta, 

Maia (c. Vila do Conde) 
Privilégio 

Privilégio 

social 
Lourenço Fernandes 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Petro Ramires 

Retorta, Maia (c. Vila do 
Conde) 

Privilégio 
Privilégio 

social 

“Cavaleiros” de 

Retorta 

Privilégio 
Privilégio 

social 
“Homens da Vila” 

Paradela, Guidões, Maia 

(c. Trofa) 

"Item, dixit quod in Paradela habet Dominus Rex unum casale et 

tenente illud absconssum. Interrogatus quis tenet illud, dixit quod 
homines ipsius ville. Interrogatus quomodo scit, dixit quod vidit et 

audivit multociens patri suo illud demandare et reffertare, et 

Maiordomi non sunt ausi illud inquirere. Interrogatus quare, dixit 
quod nescit. Interrogatus de quintana de Cidoy, dixit quod solebat ibi 

intrare Maiordomus, et postquam ibi fecerunt domos de Babilon, 

nunquam ibi intravit. Interrogatus quomodo scit, dixit quod vidit et 

audivit patri so, qui erat tunc temporis Judex. Johannes Egee Miles, 

p. 491 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Babilões Guidões, Maia (c. Trofa) 
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juratus et interrogatus, dixit quod in tota Madie non habet quintana 

unde Dominus rex non debeat levare vocem et calumpniam, ergo 

Palamazanos, et Gemundi, Parada, et Guidones, que sunt onrrate et 
cautate per cautos et per reges." 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Martim Esteves 

Carvalido e Ulvar, Vilar 

do Pinheiro, Maia (c. Vila 
do Conde) 

"Interrogatus si intrat Maiordomus in Carvalido et in Ulvar, dixit 

quod solebat intrare in Carvalido, et postquam Martinus Stephani 

fecit unam domum ibi nunquam ibi intravit. Interrogatus in quo 
tempore fecerit ibi domum, dixit quod in tempore Domni Regis 

fratris istius Regis." 

p. 495 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Lourenço Soeiro, 

frade 
Bertus, Coronado (S. 

Mamede), Maia (c. Trofa) 

“ Et dixit quod in villa que dicitur Bertus habentur ibi duo casalia, et 

unum est Dompne Marie de Baguim, et aliud est Laurencii Subgerii 
fratris, et fuit Monasterii de Sendim et faciebat forum Domino Regi. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 

quare, dixit quod propter Laurencium Subgerii qui fecit ibi unam 

domum." 

p. 510 

Privilégio 
Privilégio 

social 

D. Maria Rodrigues 

de Baguim 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Lourenço Soeiro, 

frade 
Mouratanes, Valbom, 

Gondomar (c. Gondomar) 

"Item, dixit quod in uno loco qui dicitur Mouratanes in Ripa Dorii 

habentur ibi duo casalia, et erant Monasterii Sancti Tissi et solbenat 

inde dare annuatim Domino Regi ij sólidos de renda. Et in ipso loco 

solebat stare Maiordomus de Gondomar, et sacabat ibi omnes navaos 
de omnibus barcis qui piscabantur in flumine Dorii, et omnia sua 

directa Domini Regis de ipso flumine. Et modo fecit in ipso loco 

Laurencius Subgerii dictus Frater unam domum aduc non sunt v. 
anni elapsi, et ex illo tempore nunquam ibi intravit Maiordomus, nec 

sacavit ibi ulla directa Domini Regis. Interrogatus quare non intrat 

vel pro quo non facit ibi sua directa Domini Regis, dixit quod ipse 
Laurencius Subgerii Frater defendidit Maiordomo quod si ibi intraret 

p. 518 
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vel pignoraret ibi aliquod, quod cinderet ei manus et quod faceret de 

illo ibi marcum." 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro de Ferreira 

Sangimir, Gondomar (S. 

Cosme), Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Et dixit quod in Sangimir habentur ibi v.e casalia, et sunt duo Sancti 

Petri de Feraria. (…) Et unum est deccani Portuensis ; et aliud est 
Monasterii Tumini ; et aliud est Laurentii Johannis et Monasterii de 

Souto: et non faciunt de illis ullum forum nec intrat ibi Maiordomus. 

Interrogatus quare, dixit quod de istis x.cem casalibus dant inde viij.º 
singulas quairas panis annuatim Domino Regi quod (sic) per 

Laurencium Johannis et per Dompnam Mariam." 

p. 521 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Deão da Sé do Porto 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de 

Tominho 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Lourenço Anes 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro do Souto 

Privilégio 
Privilégio 

social 
D. Maria 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Sancti Juliani, Água 

Longa, Refóios (c. Santo 
Tirso) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod vj.casalia, 

et sunt inde tria Sancti Tissi, et duo sunt Vilarini, et unum est 

Roderici Petri de Rozas. Interrogatus unde Ordines et iste Miles 
habuerunt ista casalia, dixit quod Dompna Maior Martini uxoris que 

fuit Dompni Ponci. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 

Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 
dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter illam Domnam 

cujas fuerunt." 

p. 526 
Privilégio 

Privilégio 
social 

Mosteiro de 
Vilarinho 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Rodrigo Peres de 

Rosas 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Pedro Ferreira 

Lamelas, Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Item, dixit quod vinea Petri Ferrarie est tota regalenga, et de 

omnibus istis terrenis et vineis predictis regalengis non faciunt ullum 
forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit. (…) 

p. 529 
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Menendus Roderici, qui fuit Judex per longum tempus (...), dixit 

sicut omnes predicti, et adidit quod quando ipse erat Judex 

deffendidit illas vineas et illas hereditates negatas pro de Domino 
Rege, et postea rogaverunt eum Milites quod dimitteret eas et 

dimisit." 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de 

Vilarinho 
Pulgido, S. Salvador do 

Campo, Refóios (c. Santo 
Tirso) 

"Et dixit quod in Pulgido habentur ibi tria casalia, et unum est 
Monasterii Vilarini, et aliud est Monasterii Sancti Tissi, et non 

faciunt ullum forum, et unum est Johannis de Froyam (sic), propter 

Milites qui ibi morantur." 

p. 531 Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Privilégio 
Privilégio 

social 
João de Froião 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Martim Lourenço da 

Cunha 

Leiras, Negrelos (S. 
Tomé), Refóios (c. Santo 

Tirso) 

"Et dixit quod in alia Villa que vocatur Leiras habentur ibi tria 
casalia, et unum est herdatorum (…), et unus herdatorum vendidit 

terciam partem illius casalis Martino Laurencii de Cuina et Johanni 

Gonsalvi cuidam clerico Sancti Tome ipsius loci, tantum minguat de 
illo bracali quantum est pars Martini Laurencii; et aliud est Sancti 

Simeonis. (...) et aliud est Dompne Sancie. (...) Interrogatus si faciunt 

inde aliquod forum Domino Regi, vel si intrat ibi Maiordomus, dixit 

quod non. Interrogatus quare, dixit quod Milites non faciunt forum 
nec intrat in suis casalibus Maiordomus." 

p. 535 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de S. Simão 

da Junqueira 

Privilégio 
Privilégio 

social 
João Gonçalves 

Privilégio 
Privilégio 

social 

D. Sancha Peres de 

Lumiares 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Raimundo Egas Sobrado, Negrelos (S. 

Tomé), Refóios (c. Santo 

Tirso) 

"Et in alia villa que vocatur Sobrado habet ibi una quintana et est 
Reimondi Egee et alii Reimondi Egee, et non intrat ibi (Maiordomus) 

propter ipsos Milites." 

p. 536 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Raimundo Egas 

Privilégio 
Privilégio 

social 

D. Gil Martins de 

Riba de Vizela 

Lousada (S. Miguel), 

Lousada (c. Lousada) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxvj. casalia, et sunt inde vij.casalia filiorum Dompni Egidii; et 
p. 544 
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Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

unum est Palacioli et habuit illud de testamento, et non facit ullum 

forum propter quod fuit Dompni Egidii;  et tria sunt Monasterii 

Fraxini et habuit ea de testamento, et solebant pectare vocem et 
calumpniam (et) modo non pectant propter filios Dompni Egidii; 

(…). Et vj. casalia et medium sunt ipsius Ecclesie et nescit unde 

habuit ea, et dant inde iiij.or annuatim Domino Regi xxx. solidos de 

renda pro voce et pro calumpnia, et medium casale dat v.solidos de 
renda pro voce et pro calumpnia. Interrogatus quare ista duo casalia 

non dant renda sicut ista iiij.or casalia, dixit quod propter Martinum 

Leitom qui habet ibi quinionem" 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de Freixo 

de Baixo 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Igreja de S. Miguel 

da Lousada 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Martim Peres Leitão 

de Lodares 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Igreja de S. Tiago de 

Cernadelo 

Cernadelo, Lousada (c. 
Lousada) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod xv. 
casalia, et sunt inde v.e casalia ipsius Ecclesie et nescit unde habuit 

ea (…). (…) Et aliud est Monasterii Fraxini et nescit unde habuit 

illud; et v.e sunt filiorum et nepotum Dompne Elvire Velasci; et duo 
sunt Palumbarii et Dompni Roderici Froye et filiorum et nepotum 

Dompne Elvire Valasci. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit 

quod solebat ibi intrare et modo non intrat ibi propter ipsi Milites 

supradicta (sic)." 

p. 546 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de Freixo 

de Baixo 

Privilégio 
Privilégio 

social 
D. Elvira Vasques de 

Soverosa 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Privilégio 
Privilégio 

social 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro deVilela 

Nespereira, Lousada (c. 

Lousada) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod 

xx.casalia, et v.e sunt inde Vilele, et unum habuit de testamento et 

iiij.or nescit unde habuit ea, et dant inde tria casalia annuatim 

Domino Regi j. morabitinum de renda pro voce et pro calumpnia, et 
unum casale in quo moratur Pelagius Vicencii est pausa Maiordomi 

et dat annuatim Domino Regi medium morabitinum quod non sit 

p. 547 Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Privilégio Privilégio D. Teresa Martins de 
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social Riba de Vizela pausa. Interrogatus quare ipsum aliud casale non dat rendam sicut  

ista tria casalia, dixit quod propter quod fuit Dompni Egee Moniz. Et 

aliud est Palumbarii et habuit illud de Dona Tarasia Martini , et non 
facit ullum forum propter istam Dompnam." 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Igreja de S. Marinha 

de Lodares 

Lodares, Lousada (c. 
Lousada) 

"Et viiij.casalia minus terciam sunt ipsius Ecclesie, et dant inde tria 

casalia annuatim Domino Regi singulas tercias morabitini de renda 

pro voce et pro calumpnia. Interrogatus quare ista v.e casalia non 
dant rendam sicut ista tria, dixit quod propter honorem Martini 

Leitom et aliorum Militum, et solebant dare rendam inde duo ista que 

emparat Martinus Leitom." 

p. 547 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Martim Peres Leitão 

de Lodares 

Privilégio 
Privilégio 

social 
D. Martim Gil de 

Riba de Vizela 

Macieira, Lousada (c. 
Lousada) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod xvj. 

casalia, et vj. sunt inde Dompni Martini Egidii; et duo sunt 

Monasterii Araes et nescit unde habuit illud; et duo sunt Fraxini; et 
aliud est Palumbarii. (…) Et aliud est Dompnie Arie Nuniz et 

Dompni R. Petri Alti; et aliud est Dompne Elvire Gomecii; et aliud 

est Sancte Christine et nescit unde habuit illud; et aliud est Orrace 
Martini; et aliud est Dompne Chamoe Menendi. Interrogatus si intrat 

ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter Dompnus Martinus Egidii." 

p. 548 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro de Airães 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro de Freixo 

de Baixo 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Privilégio 
Privilégio 

social 
D. Aires Nunes 

Privilégio 
Privilégio 

social 
D. R. Peres Alti 

Privilégio 
Privilégio 

social 
D. Elvira Gomes 

Privilégio Privilégio Igreja de S. Cristina 
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social de Nogueira? 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Urraca Martins 

Privilégio 
Privilégio 

social 
D. Châmoa Mendes 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro de Caramos 

Varziela, Felgueiras (c. 
Felgueiras) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa colacione, dixit quod 

xxxv.casalia, (…); et xiiij.eim casalia sunt de Caramalos et habuit ea 

de testamento, et de istis xiij.(sic) casalibus non pectant inde duo 
vocem nec calumpniam propter Menendum petri de Aguiar, et aliud 

istorum non pectat vocem nec calumpniam propter unam dompnam 

que moratur in eo, et x. pectant vocem et calumpniam(...)". 

p. 551 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro de Caramos 

Airães, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"(…) et tria sunt Monasterii de Caramalos et nescit unde habuit ea, et 
duo pectant vocem et calumpniam (…). Interrogatus quare non pectat 

vocem et calumpniam ipsum alium casale, dixit quod fuit militum et 

nunquam fecit ullum forum." 

p. 553 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de S. 

Veríssimo 

Torrados, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"(…) et aliud est Ecclesie Monasterii Sancti Vereximi et habuit illud 
de testamento, et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit 

quod fui Militum et nunquam fecit forum. " 

p. 554 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Igreja de S. Marinha 

de Astromil? Figueiras, Aguiar (c. 

Lousada) 

"et aliud est Sancte Marine et Marine Petri herdatricis, et dixit quod 

non facit forum. Interrogatus quare, dixit quod fuit unius Militis 

patris istius herdatricis: tamen dixit quod Maiordomus intrabat ibi et 
faciebat ibi sicut in annuatim pro fussadaria x. dernaios." 

p. 564 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Marinha Peres, 

herdadora 

Privilégio 
Privilégio 

social 

D. Teresa Martins de 

Riba de Vizela 

Bendoma, Astromil, 

Aguiar (c. Paredes) 

"Et dixit quod  Bendoma quod est Domini Regis, et non intrat ibi 

Maiordomus propter Domnam Tarasiam Martini." 
p. 571 

Privilégio Privilégio “Herdadores” Sobrado, Aguiar (c. "et vj.casalia sunt herdatorum, et non faciunt ullum forum propter p. 577 
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social Valongo) Domnum Egidium Martini (…)" 

Privilégio 
Privilégio 

social 

D. Gil Martins de 

Riba de Vizela 

Privilégio 
Privilégio 

social 
João Martins de 

Ataíde 

Milhundos, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

x.cem casalia et due quintane, et iiij.or sunt Palacioli et nescit unde 

habuit ea; et tria sunt Busteli et habuit ea de testamento; et unum est 
Petri Buteli et suorum fratrum; et duo sunt et j. quintana Stephani 

Martini et suorum fratrum; et j. quintana est Johannis Martini Militis. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 
quare, dixit quod propter Milites qui ibi morantur." 

p. 593 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Estêvão Martins 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Pedro Buteli 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro de Bustelo 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Rodrigo Fafes 

Recezinhos (S. Martinho), 

Santa Cruz (c. Penafiel) 

"Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum dixit quod in vina R. 
Fafiiz jacet j.campus contra defensam, et istum campum solebat 

laborare casale riparii et dat inde aduc istud casale j.sextarium panis 

pro illo campo; et alius campus jacet in ipsa vinea R. Fafiiz et solebat 
eum laborare casale Domni Durandi Carpentarii, et istud casale 

solebat dare j.xpanis, et solebat esse ipsum casale in calumpnioso, et 

modo posuit illud ubi non sunt ausi ire Maiordomi propter R. Fafiiz." 

p. 600 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Pedro Gomes Outario e Petra, 

Recezinhos (S. Martinho), 

Santa Cruz (c. Penafiel) 

"Et dixit quod in Outario et in Petra habentur ibi ij.casalia, et unum 

est Petri Gomecis, et aliud est Alfonsi Petri. Interrogatus si intrat ibi 
Maiordomus, dxiit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter 

Milites ipsi qui ibi morantur." 

p. 600 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Afonso Peres 

Privilégio Privilégio “Cavaleiros” de Oliveira, Santa Cruz (c. "Interrogatus quot casalia habenbtur in ipsa collacione, dixit quod p. 603 
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social Travanca? Amarante) xxvj. casalia, et sunt inde vj. de Travanca (…) et aliud est illorum 

Militum de Taindi. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 

Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 
dixit quod solebat ibi intrare et modo non intrat ibi. Interrogatus 

quare, dixit quod propter Milites de Travanca."488 

Privilégio 
Privilégio 

social 

“Cavaleiros” dos de 

Ataíde 

Privilégio 
Privilégio 

social 
João Peres, herdador 

Banho e Carvalhosa, 

Santa Cruz (c. Marco de 
Canaveses) 

"et casale quod fuit Johannis Petri herdatorum, et non facit ullum 

forum quia fuit de Militibus." 
p. 605 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Paio Bugalho 

Torno, Santa Cruz (c. 
Lousada) 

"(…) et aliud est Pelagii Bugalii, et solebat dare j.gallinam et pectare 

vocem et calumpniam, et modo no pectat propter Pelagium 

Bugalium;" 

p. 610 

Privilégio 
Privilégio 

social 

João Dias de 

Guimarães 

Revelhe, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod 
vij.casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod vij.casalia et una 

quintana, et unum est inde Johannis Didaci Vimaran. Interrogatus si 

faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod fuit cujusdam Militis et nunquam fecit 

forum." 

p. 613 

Privilégio 
Privilégio 

social 
D. Maria 

Revelhe, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"Et unum casale est Domne Marie et non facit ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod fuit cujusdam Militis et nunquam fecit 
ullum forum." 

p. 613 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Martim Mendes, 

clérigo 

Golães, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"et aliud est Martini Menendi cujusdam clerici, et non facit forum. 

Interrogatus quare, dixit quod fuit Militum." 
p. 614 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de Refojos 

de Basto 

Antime, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"et aliud est Refoyos et non facit ullum (forum). Interrogatus quare, 

dixit quod propter quod fuit Militum et nunquam fecit forum." 
p. 617 

 
488 Os restantes proprietários mencionados nesta fg. dão ao rei os seus direitos conforme consignado e apenas os dois referidos proprietários se desviam dessa norma. 



 

316 

Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Igreja de S. Gens 

S. Gens, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod lxvj. 

casalia, et de istis casalibus sunt inde xlvj.casalia ipsius Ecclesie 

Sancti Jenesis et habuit ea de testamento. Interrogatus si intrat ibi 
Maiordomus, dixit quod intrat in vj.casalibus populacionis (...), et in 

istis aliis xxx.ª casalibus non intrat Maiordomus nec pectant vocem 

nec calumpniam. Interrogatus quare, dixit quod propter quod fuerunt 

Militum et nunquam fecerunt ullum forum." 
p. 618 

 Privilégio 
Privilégio 

social 

Gonaçlo Garcia, 

cavaleiro 

"Et v.sunt filiorum et nepotum Gonsalvi Garcie Militis, et non 

faciunt ullum forum; et de hereditate Menendi Rial dant inde j. 

varam bracalis pro fossadaria; et de hereditate Didaci Fustam dant 

inde ij. Varas bracalis pro fossadaria; et de hereditate que fuit de 
Touregos de Ninães solebant dare inde iiij.varas bracalis pro 

fossadaria, et non dant inde nisi tres varas. Interrogatus quare, dixit 

quod propter Menendus Gonsalvi qui comparavit inde quartam 
partem et minguat inde propter hoc una vara." 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Desconhecido 
(proprietário da 

herdade de Touregos 

de Ninães) 

Touregos de Ninães, S. 

Gens, Monte Longo (c. 
Fafe) 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mónio Afonses 

Travassós, Travassós (c. 

Fafe) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Travazoos, dixit quod xlvij. 
casalia et xxij.cabanarii, et sunt inde tria Sedis Bracarensis et habuit 

ea de testamento, et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, 

dixit quod propter filii et nepoti Munionis Alfonsi. Et aliud est 
Hospitalis et Leprosorum Vimarañ., et non faciunt ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod propter Milites ipsi qui ibi morantur. 

Et duo sunt Nuni Menendi cujusdam scutiferis; et aliud est 
quarundam Domnarum; et aliud est Petri Laurencii Militis; et aliud 

est Monasterii de Costa et Leprosorum Vimarañ.; et duo sunt 

Stephanie Alfonsi, et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, 

p. 619 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Ordem do Hospital 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Leprosaria de 

Guimarães 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Nuno Mendes, 

escudeiro 

Privilégio 
Privilégio 

social 
“Mulher de Nuno 

Mendes”? 
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Privilégio 
Privilégio 

social 

Pedro Lourenço, 

cavaleiro 

dixit quod propter ipsi Milites." 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro da Costa 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Estevainha Afonses 

Privilégio 
Privilégio 

social 
“Herdadores” 

Carbone de Portela, 

Travassós, Travassós (c. 
Fafe) 

"et casale carbone de portela est herdatorum et non facit ullum 

forum. Interrogatus quare, dixit quod propter quod fuit Militum." 
p. 619 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro de Caramos 

Gatão, Celorico de Basto 

(c. Amarante) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Gaton, dixit quod xx et j., et 

sunt inde v.e casalia ipsius Ecclesie et habuit ea de testamento 
herdatorum. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit. Et tria sunt Ville Cove et enscit 

unde habuit ea et non intrat ibi Maiordomus. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit. Et unum est de Caramalos et nescit unde habuit illud; et 
aliud est de Saburida; et tria sunt Petri Johannis Fabri; et unum est 

Cantoris Vimarañ.; et aliud est nepotism Pelagii Maraniz; et una 

Quintana est Martini Roderici (…); et aliud est Pelagii Guidaz; et 
aliud est Stephani Johannis de Covilana; et aliud est Petri Sujerii et 

Johannis Sujerii herdatorum. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter illos Milites 
qui morantur ibi." 

p. 630 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Saburida 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Pedro Anes de Fabri 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Chantre de 

Guimarães 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Paio Manariz 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Estêvâo Anes da 

Covilhã 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Pedro Soeiro, 

herdador 

Privilégio 
Privilégio 

social 

João Soeiro, 

herdador 
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Privilégio 
Privilégio 

social 
Estêvão Rodrigues 

Vilar, Borba de Godim, 

Celorico de Basto (c. 

Felgueiras) 

"Et dixit quod in alia villa que vocatur Vilar habentur ibi xiiij.or 

casaliar, et sunt inde viij.º casalia Monasterii de Mancelos et nescit 

unde habuit ea. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 
intrat et levat inde vocem et calumpniam de v.e casalibus istorum 

viijº de Mancellos. Interrogatus quare non intrat in istis tribus 

casalibus sicut intrat in istis v.º, dixit quod nescit. Et unum est ipsius 

Ecclesie et pectat vocem et calumpniam; Et duo sunt Stephani 
Roderici. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter ipsum Stephanum Roderici." 

p. 631 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Nuno Peres, 

cavaleiro 

Fervença, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"Et aliud casale est Nuni Petri, et non facit ullum forum Domino 

Regi. Interrogatus quare, dixit quod propter Nunum Petri, qui est 
Miles." 

p. 634 

Privilégio 
Privilégio 

social 
João Maravila 

Montezelo, Fervença, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et dixit quod in Montezelo habebat unum casale herdatorum, et 

Johannes Maravila tenet illud et fecit in eo unam bonam vineam, et 

solebat dare spatulam et fogaciam et cabritum (…), et faciebat ibi 
totum aliud forum sicut istud aliud forarium, et modo nichilum facit, 

et habebat ibi pressum et hospicium Maiordomi. Interrogatus quare, 

dixit quod propter Johannem Maravila." 

p. 634 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro de 
Pombeiro 

Arnóia, Celorico de Basto 
(c. Celorico de Basto) 

"Et in Arnoya habentur ibi xxij.casalia, et sunt inde xij.casalia 
Monasterii Polumbarii et filiarum Domni Gonsalvi Menendi. (…); et 

viij.casalia sunt Monasterii Arnoye. Interrogatus unde habuit ea, dixit 

quod nescit. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi 
vel si intrat ibi Maiordomus, dixit quod iiij.casalia pectant vocem et 

calumpniam, et vadunt ad torviscatam, et ad chamatum castelli. 

Interrogatus quare alia iiij.casalia non faciunt forum nec pectant 
vocem et calumpniam, dixit quod adivit dici quod fuerunt Militum et 

p. 636 
Privilégio 

Privilégio 

social 

D. Gonçalo Mendes 

de Sousa 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro de Arnóia 
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nunquam dederunt ullum forum." 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Estêvão Martins, 

escudeiro 

Molendinus veteris, 

Agilde, Celorico de Basto 

(c. Celorico de Basto) 

"et aliud casale fecit modo Stephanus Martini scutifer in loco qui 

dicitur Molendinus veteris, et non facit adhuc ullum forum. 
Interrogatus quare, dixit quod mandaverunt ei, et dixit quod est 

scutifer et ideo non pecierunt ei." 

p. 638 

Privilégio 
Privilégio 

social 

D. Gonçalo Mendes 

de Sousa 

Britelo, Celorico de Basto 

(c. Celorico de Basto) 

"et ista casalia et herdatores faciunt totum regale nepotibus Domni 

Gonsalvi Sause. Interrogatus quare hoc forum non faciunt Domino 
Regi, dixit quod propter istos Milites Domni G. Sause." 

p. 638 

Privilégio 
Privilégio 

social 
João Mendes meirini 

"et aliud est Johannis Menendi meirini et comparavit illud in tempore 

fratris istius Regis de nepotibus Domne Elvire Genele, et non facit 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod fuit illorum Militum et 
nunquam fecit forum." 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro de Telões 

Vilar de Domnis, Gémeos, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

“Et dixit quod in Vilar de Domnis habentur ibi iiij.casalia, et unum 

est de Teloes et non facit ullum forum nec pectat vocem nec 

calumpniam. Interrogatus quare, dixit quod fuit de Militibus." 

p. 640 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Mosteiro de Refojos 

de Basto 

Alvaraes, Borba da 

Montanha, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Item in loco qui dicitur Alvaraes habentur ibi vij.casalia, et v.e sunt 
inde Monasterii de Refoyos et habuit ea de testamento, et iiij.casalia 

pectant vocem et calumpniam, et vadunt ad torviscatam et ad 

castellum. Interrogatus quare istud aliud casale non facit forum, dixit 
quod propter quod fuit unius Domne et fuit onratum." 

p. 644 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Gomes Anes de 

Cabeceiras de Basto 

Infesta, Celorico de Basto 

(c. Celorico de Basto) 

"Et de casali quod comparavit Gomecius Johannis de Cabeceiris in 

Outeiro de Petro Teliz solebat facere tale forum sicut Johannes Fafiz, 

et de magis erat pousa Maiordomi Terre et modo non dat nichilum. 
Interrogatus quare, dixit quod propter ipsum Gomecium Johannis." 

p. 648 

Privilégio Privilégio Mosteiro de Refojos Molares, Celorico de "Et aliud casale est Monasterii de Refoyos et habuit illud de p. 652 
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social de Basto Basto (c. Celorico de 

Basto) 

testamento, et non facit ullum forum Domino Regi. Interrogatus 

quare, dixit quod fuit Militum." 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Gomes Lourenço Cainos, Basto, Cabeceiras 

de Basto (c. Cabeceiras de 

Basto) 

"Et dixit quod in Cainos habentur ibi tria casalia, et duo sunt 

Gomecii Laurencii, et aliud est de Refoyos et habuit (eum) de 
testamento, et solebat ibi intrare Maiordomus et modo non intrat ibi. 

Interrogatus quare, dixit quod propter Gomecium Laurencii." 

p. 662 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de Refojos 

de Basto 

Privilégio 
Privilégio 

social 
João Martins de 

Fornelo, cavaleiro 

Casal de Cambeses, 

Cabeceiras de Basto, 
Cabeceiras de Basto (c. 

Cabeceiras de Basto) 

"Item, dixit suprascriptus quod Casale de Cambeses quod tenebat 

Johannes Martini de Fornelo et erat pausa Maiordomi et dabat vitam 
Maiordomo, et modo non facit forum. Interrogatus quare, dixit quod 

propter ipsum Militem Johannem Martini." 

p. 665 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Martim Moniz, 

cavaleiro 

Outeiro, Cabeceiras de 

Basto (c. Cabeceiras de 
Basto) 

"et duo sunt Martini Muniz, et non facit ullum forum quia est Miles;" p. 667 

Privilégio 
Privilégio 

social 
Vasco Gayndiz, 

cavaleiro 

Varzenelas, Sobradelo da 

Goma, Freitas (c. Póvoa 

de Lanhoso) 

"Item, dixit quod in alia villa que vocatur Varzenelas habentur ibi 

v.casalia, et unum est nepotum Valasci Gayndiz, et non facit ullum 

forum quia fuit semper Militum et nunquam fecit forum;" 

p. 673 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de Vila 

Nova 

Sobradelo da Goma, 
Freitas (c. Póvoa de 

Lanhoso) 

"et aliud casale est Monasterii Ville Nove et habuit illud de 
testamento, et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod 

fuit semper Militum." 

p. 673 

Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de 

Vilarinho 

S. Faustino, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione , dixit quod 

xxij.casalia, et v.sunt inde Monasterii Vilarini et habuit ea de 
testamento, et tria istorum v.e pectant vocem et calumpniam et 

vadunt ad chamatum. Interrogatus quare non pectant vocem et 

calumpniam ipsa duo casalia ista tria, dixit quod fuerunt Militum et 
nunquam fuerunt foraria." 

p. 684 
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Privilégio 
Privilégio 

social 

Mosteiro de Santo 

Tirso Gandarela, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et tria sunt Sancti Tirsi et nescit unde habuit ea, et non pectant 
vocem et calumpniam. Interrogatus quare, dixit quod propter 

honorem Militum Fafianorum." 

p. 702 

Privilégio 
Privilégio 

social 

“Cavaleiros” dos de 

Fafe 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
a 

D. Julião, juiz 

Paradela, Trofa (S. 

Martinho do Bougado), 
Maia (c. Trofa) 

"et Martinus Martini moratur ibi qui dicunt quod est forarius, tamen 

dixit quod nescit utrum sint forarii nec ne, quia nunquam eos vidit 

forarios, sed vidit eos inquirere pro forariis et adveniebant se cum 

Maiordomis quandocumque eos tangebant quod tenerent Terram. Et 
dixit quod homines qui morantur in Paradela solebant dare singulos 

quartarios messis, et modo non dant. Interrogatus quare non dant 

modo, dixit quod Judex Dompnus Julianus quitavit eis illud forum 
pro uno morabitino et medium veterem, quem ei dederunt; et fuit per 

totam collacionem preconizadndo quod dabat illos pro quites, et 

dicebat quod Dominus Rex mandaverat ei quod quitaret eis illud 

forum, et fui dicere Monstario Sancti Tissi. (...) Interrogatus 
quomodo scit quod Dopnus Julianus, qui fuit Judex, cepit inde illum 

morabitinum et medium et quod quitavit illud forum, dixit quod 

homines ipsius loci dixerunt ei, et est inde bene certus quod ita fuit, 
et scit bene quod debebant illi homines facere predictum forum et ex 

illo tempore nunquam illud fecerunt" 

p. 500 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
a 

“Homens” de 

Baguim 

Costa, Figueiroos e 

Vargado, Alfena, Maia (c. 
Valongo) 

"Interrogatus si habet ibi Dominus Rex aliquod Regalengum, dixit 

quod in uno loco qui dicitur Costa et Figueiroos jacent ibi tres agri, et 
in alio loco qui dicitur Vargaado jacent ibi vj. leire, et omnes istas 

leiras laborant illi homines de Baguim, et dant inde annuatim 

Domino Regi terciam partem omnium fructuum et non faciunt aliud 
forum." 

p. 507 
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Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

Mosteiro de Ferreira? 

Spinarios, Monte 

Córdova, Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Interrogatus si faciunt aliquod forum Domino Regi de ipsa 
hereditate Ferarie quam laborant, dixit quod non." 

p. 541 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 
apresentad

a 

D. Gil Vasques de 

Soverosa 

Heiriz, Eiriz, Aguiar (c. 

Paços de Ferreira) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Heiriz, dixit quod v.e, et duo 
sunt Militum. Interrogatus unde habuit eam dixit quod de suo 

patrimonio. Et unum est Sancti Tissi et comparavit illud de Domno 

Petro Subgerii, et comparavit illud in tempo ore patris istius Regis; et 
aliud est filiorum Domni Egidii; et aliud est herdatorum; et aliud (est) 

Domni Roderici froye. Et dixit quod in Quintana Ferrarie habentur 

ibi vj.casalia et duo sunt filiorum Domni Egidii; et unum (est) Sancti 
Tissi; et duo sunt Domni Roderici Froye; et unum est Domne Orrace 

Fernandi de Palumbario; et omnes isti habuerunt ista casalia de 

progénie Domni Gonsalvi Sause. Item, dixit quod in alia villa que 

vocatur Quinteela habentur ibi tria casalia et sunt Sancti tissi, et 
comparavit ea de Domno Petro Subgerii in tempore patris istius 

Regis. Et dixit quod in Rial habentur ibi tria casalia, et unum est 

filioroum Domni Egidii, et aliud est Sancti Petri Ferrarie. 
Interrogatus unde habuit illud, dixit quod de testament Gonsalvi 

Cortize. Et aliud est Sancti Tissi, et habuit illud de Domno Petro 

Suarii. Item, dixit quod in Villa Verde habentur ibi v.e scasalia, et 

iiij.or sunt Militum, et unum est Sancti Tissi, et habuit illud ex 
progénie Comitis Domni Menendi. (…) Interrogatus si intrat 

Maiordomus in ipsa collatione, dixit quod non. Interrogatus si faciunt 

inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non." 

p. 559 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
a 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

“Herdadores” 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 
apresentad

a 

D. Gil Vasques de 

Soverosa 

Quintana Ferrarie, Eiriz, 

Aguiar (c. Paços de 

Ferreira) 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
a 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

D. Rodrigo Froilaz 
de Leão 

Outros tipos Sem razão D. Urraca Fernandes 
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de Ausencias apresentad

a 

de Lumiares 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
a 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Quinteela, Eiriz, Aguiar 

(c. Paços de Ferreira) 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

D. Gil Vasques de 
Soverosa 

Rial, Eiriz, Aguiar (c. 

Paços de Ferreira) 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

Mosteiro de Ferreira 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 
apresentad

a 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
a 

“Cavaleiros” 

Villa Verde, Eiriz, Aguiar 
(c. Paços de Ferreira) 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

Mosteiro de Santo 
Tirso 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 
apresentad

a 

D. Gil Vasques de 

Soverosa Sobrosa, Aguiar (c. 
Paredes) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xlvij.ª 
casalia, et sunt inde xxviij.casalia filiorum Domni Egidii, et xiij.or 

sunt Monasterii Ferrarie, et habuit ea de testamento Domni Gonsalvi 

Sause, et tria sunt Vilele et habuit ea de illo testamento, et duo sunt 
de Spinelis. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non." 

p. 566 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
Mosteiro de Ferreira 
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a 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

Mosteiro de Vilela 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

Espinhel 

(“Cavaleiros” de 

Espinhel)? 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 
apresentad

a 

Pedro Alvo 
Medelo, Monte Longo (c. 

Fafe) 
"et aliud est Petri Alvi et non facit ullum forum;" p. 613 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

Fernando Pais, 

herdador 

Saamir, Fervença, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et dixit quod in Saamir habentur ibi vj. casalia et duo sunt inde 

herdatorum Pelagii et Fernandi Pelagii. Interrogatus cujusmodi 
forum faciunt Domino Regi (…). Interrogatus quare Fernandus 

Pelagii non dat fossadariam sicut Pelagius Egee, dixit quod nunquam 

vidit dare pater ejus nec avus ejus, et ideo non dat modo illam. (...) et 

Fernandus Pelagii non dat istud forum. Interrogatus quare, dixit sicut 
fossadaria." 

p. 633 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

João Peres de 

Moreira 

Basto (S. Tecla), Celorico 

de Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et in Travazos habentur ibi x. casalia et j. quintana, et duo sunt 

Domnarum; et duo sunt Johannis Morarie, et non faciunt ullum 

forum; 

p. 640 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

Pedro Soeiro 

Pousada, Carvalho, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et in loco qui dicitur Pousada habentur ibi viij.casalia, et v.e casalia 

(sunt) Petri Sujerii. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 

Domino Regi, dixit quod non." 

p. 647 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 
apresentad

D. Gil Vasques de 
Soverosa 

Molares, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

"Et duo sunt filiorum Domni Egidii Valasci, et non facit ullum forum 
Domino Regi." 

p. 651 
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a Basto) 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
a 

D. Gonçalo Mendes 

de Sousa 

Vale de Bouro, Celorico 

de Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"Et unum casale est filiarum Domni Gunsalvi Menendi, et non facit 

ullum forum." 
p. 657 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

“Cavaleiros” 

Pinheiro, Celorico de 

Basto (c. Felgueiras) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

habentur ibi xviij.casalia, et sunt omnia Militum et Ordinum, et non 

faciunt ullum forum, nec pectant vocem nec calumpniam:" 

p. 660 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 
apresentad

a 

“Ordens” 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
a 

Afonso Anes 
Abação (S. Tomé), 

Guimarães (c. Guimarães) 

"(…) et in Castinaria j.leira et tenet illam Alfonsus Johannis, et non 

dat inde nichilum: (…)" 
p. 687 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

João Corrupto 

Chaanis, Abação (S. 

Tomé), Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et in Chaanis j.leira, et tenet illam Johannes Corrudo et non dat 
inde nichilum." 

p. 687 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

Não Identificado 

Lamis, Selho (S. 

Cristóvão), Guimarães (c. 

Guimarães) 

"et de Lamis non dant inde Domino Regi nichilum." p. 689 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 
apresentad

a 

Não Identificado 
Agro de Maduffo, 

Polvoreira, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et in Agro de Maduffo jacet j.leira inter hereditatem casalis de 

Fereiroos, de qua non faciunt ullum forum Domino Regi;" 
p. 690 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
a 

Martim Bordom 
Agro de Canibus, Tagilde, 

Guimarães (c. Vizela) 

"(…) et in Agro de canibus jacet unus campus, et laborat illum casale 

quod fuit Martini Bordom, et non facit de illo ullum forum Domino 
Regi;" 

p. 691 
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Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

Pedro Soares 
Creixomil, Guimarães (c. 

Guimarães) 
"(…) et circa ipsas domos jacet unus sautus, et non dant inde ullum 

forum Domino Regi, et tenet ipsum sautum Petrus Subjerii;" 
p. 709 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 
apresentad

a 

Martim Augusto 
Creixomil, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"et circa ipsam Populacionem jacet ibi unus sautus, et tenet illum 

Martinus Augustini, et non dat inde quicquam Domino Regi" 
p. 710 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
a 

Urraca Manteiga 

Ameedo, Selho (S. Jorge), 

Guimarães (c. Guimarães) 

"et in Ameedo jacet una leira et tenent illam Orraca Manteyga et 

Alfonsus Johannis, et non dant inde nichilum Domino Regi;" 
p. 713 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

Afonso Anes 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

D. Elvira de Braga 
Fermentões, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"(…) et in eadem vinea in fundo circa Viam covam et jacet circa 

vineam Domne Elvire Bracareñ.et non faciunt de illa ullum forum 

Domino Regi." 

p. 721 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 
apresentad

a 

Pedro Feio 
Campus Lacune, 

Fermentões, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Item, dixit quod Petrus Feo accepit unam pezam campi in loco qui 
dicitur Campus lacune, et fecit ibi unum sautum et non faciunt inde 

ullum forum Domino Regi;" 

p. 721 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
a 

Não Identificado 
Fermentões, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"(…) et ad Portam laurarii jacet ibi unus campus, et fecerunt in illo 

sautum, et non dant inde nichilum Domino Regi;" 
p. 721 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

Não Identificado 
Azurém, Guimarães (c. 

Guimarães) 
"et in Campo de rua jacet unus campus magnus, et non faciunt inde 

ullum forum" 
p. 723 

Outros tipos Sem razão Pedro Lourenço Nespereira, Guimarães (c. "(…) et de sautus de Uvariis tenet illum Petrus Laurencii et non facit p. 725 
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de Ausencias apresentad

a 

Guimarães) de illo ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
a 

Não Identificado 
Agro de Cam, Mesão Frio, 

Guimarães (c. Guimarães) 

"Item, dixit quod in Agro de Cam jacet ibi unus campus et 

plantaverunt de illo de sauto et non faciunt de illo ullum forum 
Domino Regi." 

p. 731 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

Não Identificado 
Cerzaria, Costa, 

Guimarães (c. Guimarães) 
"(…) et super molendinum de Cerzaria jacet ibi in ripa ipsius rivuli 

una peza campi, et non faciunt inde ullum forum Domino Regi;" 
p. 735-

736 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad

a 

Não Identificado 
Petraria, Costa, 

Guimarães (c. Guimarães) 

"(…) et in Petraria jacet ibi j.campus et fecerunt ibi sautum et 

devesam, et non faciunt inde ullum forum Domino Regi;" 
p. 736 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 
apresentad

a 

Juiz de Guimarães 

Cortegaza, Costa, 

Guimarães (c. Guimarães) 

"(…) et in Cortegaza ij.sauti, et unum tenet Judex Vimarañ.et alium 

tenet Monasterium de Costa, et non faciunt ullum forum Domino 
Regi." 

p. 736 

Outros tipos 

de Ausencias 

Sem razão 

apresentad
a 

Mosteiro da Costa 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios489 

Paio Gonçalves 
Coronado (S. Romão do 

Coronado), Maia (c. 

Trofa) 

"Et dixit quod de medio casali Pelagii Gonsalvi non facit forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nunquam fecit." 
p. 511 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 
R. Ermiges 

Aguiar de Sousa, Aguiar 

(c. Paredes) 

"Et isto termino intus fecit ibi Domnus R. Ermigii j.casale, et 

Martinum Sancii aliud in tempore Domini Regis Sancii fratris istius 
p. 573 

 
489 A principal distinção dos episódios demarcados por “irregularidades” e os “privilégios sociais” deve-se, principalmente, pela ausência de um “propter” no discurso 

dos jurados quanto aos casos do primeiro tipo. Talvez preciosismo, mas optamos por separar estes casos por essa razão. 
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Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

direitos 

régios 

Regis, et illam hereditatem erat corelacta per istos xxiij.casales 

supradictos; et concilium de Aguiar refertavit semper istam 

hereditatem, et illi qui laboraverunt istam hereditatem nunquam inde 
fecerunt ullum forum Domino Regi nec concilio. Interrogatus si 

Dominus Rex posset ibi facere magis casalia quam illa, dixit quod 

non." 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid
ades nos 

direitos 

régios 

“Herdadores” Vilela, Aguiar (c. Paredes) 

"(…) et duo casalia sunt Domini Regis, et habentur ibi xiiii.eim focos 

herdatorum et non faciunt ullum forum Domino Regi. Interrogatus 
quare, dixit quod nunquam fecerunt." 

p. 573 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 
direitos 

régios 

Mosteiro de Salzedas Eja, Penafiel (c. Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod ix., 
et vj. sunt inde ipsius Ecclesie. Interrogatus unde habuit ea, dixit 

quod v. habuit de testamento, et unum comparavit de uno Milite in 

tempore fratris istius Regis. Et unum est Palacioli et habuit illud de 
testamento; et aliud est Monasterii de Salzeda et habuit illud de 

testamento. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nunquam ibi eum vidit intrare nec 
audivit." 

p. 584 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

“Herdadores” 
Bees de Avis, Abragão, 

Porto Carreiro (c. 

Penafiel) 

"et aliud est herdatorum illorum de Bees de Avis qui non faciunt 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nunquam fecit." 
p. 596 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

João Peres 
Fonte, Figueiró (S. 

Cristina), Santa Cruz (c. 

Amarante) 

"Et unum est Johanni Petri in fonte, et non facit forum Domino Regi. 

Interrogatus quare non facit, dixit quod nunquam fecit." 
p. 610 
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Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

D. Gil Martins de 

Riba de Vizela 

Brouhaes, Aião, Santa 

Cruz (c. Felgueiras) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa de Brouhaes, dixit 
quod vj. (…); et duo sunt Domni Egidii Martini et nunquam fecerunt 

ullum forum;" 

p. 611 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

Martim Moniz, 

cavaleiro 

Medelo, Monte Longo (c. 

Fafe) 
"et aliud est Martini Moniz Militis et nunquam fecit ullum forum;" p. 613 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

D. Gonçalo Garcia 

de Sousa 

Estorãos, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"Et duo fuerunt Domni Gonsalvi Sause et nunquam fecerunt ullum 

forum;" 
p. 615 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

Martim Peres de 

Moreira 

Arnóia, Celorico de Basto 

(c. Celorico de Basto) 

"Et de aliud casale de Sequeiros sunt due partes Monasterii de 

Arnoya et habuit illud de testamento, et tercia pars est Martini 

Morarie, et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod fuit 
Militum et nunquam dedit ullum forum." p. 635 

 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

Mosteiro de Arnóia 

"Et de aliud casale de Sequeiros sunt due partes Monasterii de 

Arnoya et habuit illud de testamento, et tercia pars est Martini 

Morarie, et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod fuit 
Militum et nunquam dedit ullum forum." 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid
ades nos 

direitos 

régios 

Ermigío Mendes 

Cidi, Agilde, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"et casale de Cidi est uxoris Ermigii Menendi, et solebat aliud tale 

forum facere sicut unum istorum predictorum forariorum. 

Interrogatus quare modo non facit ipsum forum, dixit quod ex 
quando Ermigius Menendi tenuit ipsum casale nunquam inde fecit 

ullum forum." 

p. 637 
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Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

Igreja de S. Gens 
Molares, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et sunt duo Sancti Jenesii et nescit unde habuit ea, et non facit 
ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod ex tempore 

patris istius Regis nunquam ei viderunt facere ullum forum." 

p. 652 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

Garcia Fernandes 
Corgo, Celorico de Basto 

(c. Celorico de Basto) 

"et aliud est Garcie Fernandi et non facit ullum forum. Interrogatus 
quare, dixit quod propter quod fuit Domni Pelagii Sujerii, et 

nunquam fecit ullum forum." 

p. 655 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

Igreja de S. Clemente 

de Basto 

Vilari, Basto (S. 

Clemente), Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Vilari, dixit quod ix.casalia et 

sunt omnia ipsius Ecclesie et habuit ea de testamento, et nunquam 

fecerunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter quod 
fuerunt Domni P. Menendi de Aguiar." 

p. 659 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 

régios 

Estêvão Peres 
Guilhofrei, Vila Boa de 
Guilhofrei (c. Vieira do 

Minho) 

"(…) et unum istorum casalium tenet illud Stephanus Petri Miles et 

ejus soror, et non faciunt de eo ullum forum Domino Regi. 

Interrogatus quis dedit eis ipsum casale regalengum, et non faciunt 
inde ullum forum Domino Regi, dixit quod pater eorum habuit ipsum 

casale semper in sua vita et nunquam fecit ullum forum Domini 

Regi. Interrogatus si habent inde cartam ipsius casalis, dixit quod 

nescit quia nunquam eam eis vidit, sed semper ita vidit uti illo patri 
eorum et modo eis post mortem patris eorum semper ita fuerunt. 

Interrogatus quomodo scit quod est regalengum ipsum casale, dixit 

quod audivit bonis hominibus dicere in testimonium." 

p. 676 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 

régios 

Não Identificado 

Souto de Pinaa, 

Polvoreira, Guimarães (c. 
Guimarães) 

"(…) et in Sauto de Pinaa j.leira: et de hoc non faciunt ullum forum 

Domino Regi. " 
p. 690 
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Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

Egas Martins, 

herdador 

Gandarela, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et aliud est Egee Martini herdatoris, et non pectat vocem et 
calumpniam. Interrogatus quare, dixit quod nunquam fecit ullum 

forum." 

p. 702 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

Domingos Pais, 

herdador 

Passos, Guimarães (c. 

Fafe) 

"(…) et tria sunt Dominici Pelagii herdatorum: et ista casalia non 
faciunt ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod 

nunquam fecerunt ullum forum Domino Regi." 

p. 733 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

Não Identificado 
Atães, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et aliud casale de Sauto est ipsius Godini Godini et non facit 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod semper fuit ingenium et 

nunquam fecit ullum forum." 

p. 734 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 
direitos 

régios 

Não Identificado 
Guimarães (S. Paio), 

Guimarães (c. Guimarães) 

"Item, dixit quod multe alie domus habentur in villa Vimarañ. de 

quibus non dant soldatam. Interrogatus quare, dixit quod nescit, sed  

semper audivit et vidit ita uti eis. Item, dixit quod in illo vico qui 
vadit de Ecclesia Sancte Marie usque portam Domne Orrace Nuniz 

nunquam ibi intravit Maiordomus Regis ad pignorandum nec ad 

exigendum aliquid, nec nunquam inde dederunt soldatam." 

p. 737 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid
ades nos 

direitos 

régios 

Não Identificado 

Guimarães (S. Paio), 
Guimarães (c. Guimarães) 

"Et similiter dixit de xij.domibus que stant in circuitu Ecclesie cum 

furno ejus intra vallum nunquam inde dederunt soldatam nisi 
Ecclesie Sancte Marie." 

p. 737 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 

régios 

D. Gil 

"Similiter dixit de quintana que fuit Domni Egidii cum omnibus 

domibus suis que stant extra valum. Similiter dixit de quintana in qua 

moratur Vicencius Forjaz. Similiter dixit de quintana que fuit Domni 

Menendi Abbatis qui fuit capellanus Domni Regis Alfonsi primi. 

p. 737-

738 
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Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

Vicente Forfaz 

Item, dixit similiter de alia domo quam habet in vico Ferrarie 

Ecclesie Sancte Marie. Similiter  dixit de omnibus domibus in quibus 

morantur ortolani ipsius Ecclesie. Similiter de omnibus almuynis 
quas habet Ecclesia Sancte Marie in Vimarañ. quod nunquam inde 

fecerunt ullum forum Domino Regi nec alicui alteri nisi predicte 

Ecclesie. Similiter dixit de omnibus domibus Ecclesie Sancti Pelagii 

et Sancti Jacobi Vimarañ. de quibus non dant soldatam nec unquam 
dedit sunt inde (sic). Similiter dixit de quintana que fuit Domne 

Ouruane et Benedicti Menendi, quod nunquam dederunt soldatam. 

Interrogatus quare, dixit quod semper ita uti fuerunt. Interrogatus si 
ipse Ecclesie habent inde cartam Domini Regis per quam deffendant 

ipsas domos quod non dent soldatam Domino Regi, dixit quod non 

habent inde cartam, sed semper ita uti fuerunt ipsi et antecessores 
eorum cum omnibus Regibus Portugalie. (Começa aqui p. 738) (...) 

Et tunc nos inquisitores fuimus ad Concilium Vimarañ. et 

monstraverunt nobis cartam suam de foro chumbatam, in quia 

continebatur quod omnes populatores qui fecerint casas in Vimarañ. 
dent annuatim una vice in anno in die Sancti Andree usque ad alium 

diem Sancti Andree xij.denarios; et tunc missimus pro omnibus illis 

qui morantur in domibus de quibus non dant soldatam, et venerunt ad 
nos et diximus eis quod monstrarent nobis strumenta per que 

defferebant soldatam de domibus eorum: tunc dixerunt quod non 

habebant inde ulla strumenta, sed semper ita uti fuerunt ipsi 

antecessores eorum, et quod nunquam inde soldatam (dederunt), sed 
postea dixerunt quod Dominus Rex faceret sicut vellet, quia ipsi 

dabunt eam si ipse voluerit: et tunc nos inquisitores mandavimus 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

D. Mendo, capelão 

de D. Afonso I 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

Igreja de Nossa 

Senhora da Oliveira 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

Igreja de S. Paio de 

Guimarães 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

Igreja de S. Tiago de 

Guimarães 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 

direitos 
régios 

D. Joana 

Outros tipos 

de Ausencias 

Irregularid

ades nos 
Bento Mendes 
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Categorização
469

 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

direitos 

régios 

numerare omnes domos ville que non dant soldatam, et invenimus 

quod sunt magis quam ccccª de quibus non dant soldatam tam 

Ecclesiarum quam aliorum bonorum hominum ville Vimarañ 

Outros tipos 

de Ausencias 

Desconheci

mento 
Paio Bugalho Maia, Maia (c. Maia) 

"Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum , dixit quod casale in 
quo moratur Durandus Fernandi est inde medietas Domini Regis et 

alia medietas est cujusdam Militis, qui vocatur Pelagius Bugalius, et 

dant inde eis terciam partem omnium fructurm; et dixit quod 
Dominus Rex non habet partem de foris ipsius casalis, quia non 

habet partem in capite casalis. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 472 

Outros tipos 

de Ausencias 

Desconheci

mento 

Pedro Gonçalves 

Ferreira 

Paramos, Nogueira, Maia 

(c. Maia) 

"et in alio loco qui dicitur Paramos jacent tres leire et laborant illas 

Petrus Gonsalvi cum suis fratribus, et dant inde annuatim Domino 
regi unam quairam panis. Interrogatus quis dedit eis illas leyras 

regalengas ad istud forum, dixit quod nescit, quia semper vidit ita 

patri suo uti." 

p. 498 

Outros tipos 

de Ausencias 

Desconheci
mento 

“Herdadores” Folgosa, Maia (c. Maia) 
"Interrogatus si ipse herdator facit aliquod forum Domino Regi, dixit 

quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 509 

Outros tipos 

de Ausencias 

Desconheci

mento 
Ermígio Peres 

Outarius, Moreira do 

Castelo, Celorico de Basto 
(c. Celorico de Basto) 

"Et in alia villa que vocatur Outarius habentur ibi ix casalia, et sunt 

inde tria Gunsalvi Roderici et una quintana; et tria sunt Ermigii Petri; 

et duo sunt Domne Valascide; et aliud est Ermigii Stephani de 
Trasmiras. Interrogatus si intrat in ipsis casalibus Maiordomus, dixit 

quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 631 

Outros tipos 

de Ausencias 

Desconheci

mento 
“Herdadores” 

Fervença, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"et aliud casale est herdatorum, et pectat vocem et calumpniam, et 

non facit aliud forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod 
nescit." 

p. 633 

Outros tipos Transmissã Mosteiro de Água Longa, Refóios (c. "Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod vj.casalia, p. 526 
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Categorização
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 Sujeitos activos
470

 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg)
471

 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

de Ausencias o de 

propriedad

es 

Vilarinho Santo Tirso) et sunt inde tria Sancti Tissi, et duo sunt VIlarini, et unum est 

Roderici Petri de Rozas. Interrogatus unde Ordines et iste Miles 

habuerunt ista casalia, dixit quod Dompna Maior Martini uxoris que 
fuit Dompni Ponci. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 

Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter illam Domnam 
cujas fuerunt." 

Outros tipos 

de Ausencias 

Transmissã

o de 

propriedad

es 

Rodrigo Peres Rosas 

Outros tipos 

de Ausencias 

Transmissã

o de 

propriedad

es 

Mosteiro de Santo 

Tirso 
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Tabela 4 – Episódios das usurpações de direitos régios 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Usurpação Desconhecimento Miguel Zapalam 
Lordelo do Ouro, 

Bouças (c. Porto) 

"et dixit quod Michael Zapalam est cabanarius et est medius 
Hospitalis et medius Monasterii Tarauce, et non dat rendam. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 459 Usurpação Desconhecimento Ordem do Hospital 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Tarouca 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Macieira da Maia 
Nevogilde, Bouças (c. 

Porto) 

"Et Monasterium Mazanarie habet ibi duo casalia et non faciunt 

inde forum aliquod Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod 
nescit, quia semper vidit uti sic. Interrogatus unde habuit ea, dixit 

quod nescit. Interrogatus ex quo tempore habuit ea, dixit quod 

nescit, quia semper se recolit habere sibi illa casalia et uti sic. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus Bauzarum, dixit quod intrat, 
et levat inde vocem et calumpniam" 

p. 462 

Usurpação Desconhecimento 

Morador de 
propriedade do 

Mosteiro de 

Cedofeita 

Requisendi, Ramalde, 

Bouças (c. Porto) 

"Et dixit quod quidam homo, qui moratur in casali Citofacte, 

tenet unum cortinale Domini Regis, et non dat inde portionem 
nec aliud forum. Interrogatus quare non facit inde forum, dixit 

quod nescit. Interrogatus quomodo scit quod illud cortinale est 

regalengum, dixit quod est inde bene certus et vidit inde jam 

multociens dare portionem Domino Regi." 

p. 464 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Macieira da Maia 

Matosinhos, Bouças (c. 

Matosinhos) 

"Interrogatus si habent ibi Ordines aliqua casalia vel hereditates, 

dixit quod Monasterium Mazanarie habet ibi tria casalia et tres 

cabanarie. Interrogatus unde habuit ea vel ex quo tempore, dixit 
quod nescit. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino 

Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 468 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Tibães 
Matosinhos, Bouças (c. 

Matosinhos) 

"Et dixit quod Monasterium de Tivanes habet ibi duo casalia. 

Interrogatus unde habuit ea vel ex quo tempore, dixit quod nescit. 
Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, aut si 

p. 468 
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Categorização Sujeitos Activos 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

debent illud facere de jure, dixit quod non. Interrogatus si intrat 

ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

Usurpação Desconhecimento Não Identificado Maia, Maia (c. Maia) 
"Et de terrenis qui sunt rupti de novo non dant inde Domino Regi 

porcionem. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 472 

Usurpação Desconhecimento D. Estêvão, o velho 

Maia, Maia (c. Maia) 

"Et de aliis terrenis, quos laborant in ipso loco Domnus 

(Stephanus) Senex qui moratur in fundo de vila, et Dominicus 
Fernandi, et Pelagius Johannis, et Petrus Johannis, et Johannes 

Johannis, non dant inde Domino Regi porcionem. Interrogatus 

quare, dixit quod nescit. 

p. 473 

Usurpação Desconhecimento Paio Anes 

Usurpação Desconhecimento Pedro Anes 

Usurpação Desconhecimento João Anes 

Usurpação Desconhecimento 
Domingos 
Fernandes 

Usurpação Desconhecimento D. Estêvão, o velho 
Ager Malus, Maia, Maia 

(c. Maia) 

"Et de leiris, que jacent in loco qui dicitur Ager malus, quas 

laborat Domnus Stephanus Senex non dat inde Domino Regi 

porcionem. Interrogatus quare, dixit quod nescit;" 

p. 473 

Usurpação Desconhecimento 
D. Teresa Martins de 

Riba de Vizela 
Casale, Lavra, Maia (c. 

Matosinhos) 

"dixit quod in loco qui dicitur Casale habentur vj.casalia, et sunt 
inde tres partes Domini Regis, et quarta pars est Dompne Taraise 

Martini, et Dominus Rex non levat foris nisi de tribus casalibus. 

Interrogatus quare Dominus Rex non levat de foris sicut de 
fructibus, dixit quod nescit." 

p. 476 

Usurpação Desconhecimento “Cavaleiros” 

Juyam Inferior, Gião, 
Maia (c. Vila do Conde) 

"(…) Et propter hoc Dominus Rex et Milites Terre divisaverunt 

illam predictam Viam veterem et est tota regalenga, et modo 

tenent Milites et Ordines istam viam occupatam, et laborant eam, 
et non dant inde portionem Domino Regi. Interrogatus quare non 

dant inde portionem Domino Regi postquam ipsa est tota 

regalenga, dixit quod nescit" 

p. 486 
Usurpação Desconhecimento “Ordens” 
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Categorização Sujeitos Activos 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Usurpação Desconhecimento João Soares 
Balsamir, Gião, Maia (c. 

Vila do Conde) 

"Et dixit quod istis duobus mediis casalibus non dant inde 

rendam nisi de uno (...); et aliud medium casalis quod laborat 

Johannes Subgerii non dat rendam. Interrogatus quare, dixit quod 
nescit." 

p. 486 

Usurpação Desconhecimento 
Vicente de Monte 

Ápio 

Borrozos, Malta, Maia 
(c. Vila do Conde) 

"(…)in alio loco qui dicitur Borrozos habentur ibi iiij.or casalia 

(...). Et dixit quod Vicencius Montis Appis et Martinus Subgerii, 

qui morantur in Cornis supernis, laborant unam magnam pazam 
regalengam que jacet in termino ipsius ville in qua ipsi morantur, 

et non faciunt inde ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

p. 487 

Usurpação Desconhecimento Martim Soares 

Usurpação Desconhecimento 
Gonçalo Peres de 

Fajozes 

Retorta, Maia (c. Vila do 

Conde) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod xx.ta, 
et fuerunt omnia Gonsalvi Petri de Fajozes. Interrogatus si intrat 

ibi Maiordomus, dixit quod multociens vidit eum ibi intrare in 

tempore Domni Menendi Gonsalvi et Dompni Roderici Sancii, et 
modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod nescit. 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit 

quod non." 

p. 489 

Usurpação Desconhecimento “Cavaleiros” 

Macieira da Maia, Maia 

(c. Vila do Conde)490 

"Et dixerunt omnes supradicti cum Johanne Benedicti, Judice 
Madie, quod viderunt et audierunt multociens multis hominibus 

veteribus quod una via veteris incipitur in fluvio Dorii in loco qui 

dicitur Arraba, deinde quomodo venit ad cautum Loordelli et Cito 

facte, deinde quomodo venit ad crucem Sancti Jacobi de 
Costoyas, deinde quomodo venit ad Petras veiras, deinde 

p. 490 
Usurpação Desconhecimento “Ordens” 

 
490 Naturalmente que o lugar para onde o relato remete era bem mais vasto, sendo que aqui optamos por indexar este episódio na fg. onde a informação referida foi 

recolhida pelos inquiridores. 
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quomodo venit ad Advenaledam, deinde quomodo venit ad 

Molam Olivarum, deinde quomodo venit ad marmoriale Pelagii 

Troitizendiz, deinde quomodo venit inter Fajozes et Veyram 
subtus Castrum bovis, deinde quomodo venit ad Mazanariam, 

deinde quomodo venit ad fluvium Ave, et modo laborant eam in 

multis locis homines Militum et Ordinum et non dant inde 

portionem. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Villa Bona, Guilhabreu, 
Maia (c. Vila do Conde) 

"Et dixit quod in Villa Bona habentur xvj.casalia, et sunt inde 
Sancti Tissi viij.º , et duo sunt Martini Menendi Legionis, et duo 

sunt Johannis Martini de Taindi, et unum est Monasterii de 

Rooriz, et tria casalia sunt Ecclesie. Interrogatus unde Ordines 
habuerunt ipsa casalia, dixit quod de Militibus. Et dixit quod in 

Fraxinario habentur ibi x.cem casalia, et unum est Sedis Bracare, 

et iiij.or casalia sunt Monasterii de Rooriz, et unum est Martini 

Egee, et aliud est Monasterii Morarie, et tria sunt Sancti Tissi. 
Interrogatus si intrat Maiordomus in Villa Bona, aut in villa 

Fraxinarii, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 491 

Usurpação Desconhecimento 
Martim Mendes 

Legionis 

Usurpação Desconhecimento 
João Martins de 

Ataíde 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Roriz 

Usurpação Desconhecimento 

Igreja de S. 

Martinho de 
Guilhabreu 

Usurpação Desconhecimento Sé de Braga 

Fraxinario, Guilhabreu, 

Maia (c. Vila do Conde) 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Roriz 

Usurpação Desconhecimento Martim Egas 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Macieira da Maia 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Usurpação Desconhecimento João Martins de Parietibus, Avioso "Interrogatus quot casalia habentur in Parietibus, dixit quod duo p. 494 
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Ataíde (Santa Maria), Maia (c. 

Maia) 

et sunt Johannis Martini de Taindi. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
D. Pedro Pais da 

Maia 

Vilar do Pinheiro, Maia 

(c. Vila do Conde) 

"Et xvj. casalia sunt filiorum et nepotum Dompni Petri Pelagii 
alferez, et de istis casalibus fuit inde unum Dompni Vermudi qui 

fuit herdatorum, et habetur ibi una domus et una cortina et 

fuerunt Petri Sancii et fuit herdator. Interrogatus si faciunt inde 
aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat 

ibi Maiordomus dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

p. 495 

Usurpação Desconhecimento Domingos Peres 

Cortinale Aree, S. 

Mamede de Infesta, 
Maia (c. Matosinhos) 

"Et dixit quod Dominicus Petri supra scriptus tenet unum 
terrenum parvum, qui vocatur Cortinale Aree et non facit inde 

forum Domino Regi et est regalengum. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 

p. 503 

Usurpação Desconhecimento Ordem do Hospital 
Milheirós, Maia (c. 

Maia) 

"Et nos inquisitores propter hoc posuimus terminos in registro, 
quoniam dicunt quod in intus istos terminos laborant homines 

Hospitalis, et non faciunt inde forum Domino Regi. Interrogatus 

quare non faciunt inde forum, dixit quod nescit." 

p. 504 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Santo 

Tirso 
Ermesinde, Maia (c. 

Valongo) 

"(…) in ipsa villa, dixit quod vij.em, et sunt Sancti Tissi et 
Monasterii Aquarum Sanctarum. Interrogatus unde habuerunt ea, 

dixit quod de herdatoribus. Et dixit quod unum istorum casalium 

est Domini Regis, et non faciunt de illo ullum forum. Interrogatus 
quare, dixit quod nescit." 

p. 505 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Águas 

Santas 

Usurpação Desconhecimento 
Martim Capelo de 
Baguim de Alfena 

Baguim de Alfena, 

Alfena, Maia (c. 

Valongo) 

"Et dixit quod vinam Martini Capelli de Baguim Alfene est 

regalenga et non facit inde ullum forum. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 

p. 506 
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Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Águas 

Santas 
Ferraris, Alfena, Maia 

(c. Valongo) 

"Et dixit quod prior Aquarum Sanctarum dant modo Domino 

Regi anuatim x. taligas milii vel centeni pro Regalengo quod 

dicunt quod jacet in ipsa vinea et nescit ubi jacet. Interrogatis de 
Ferrariis, dixit quod vidit intrare ibi Maiordomus qui vocabatur 

Petrus Fafiiz. Interrogatus si vadit Dominus Rex ad montem cum 

illis suis leiris, dixit quod non; vel si habet jus suum de illis ruptis 

quas ibi modo rumpunt, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 
quod nescit. Et dixit quod in Ferraria habebatur tunc pressum, in 

quo mitebant Maiordomi pignora que pignorabant in Terra, et 

modo non habet ibi pressum nec pausam. Interrogatus quare dixit 
quod nescit." 

p. 507 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Coronado (S. Mamede), 

Maia (c. Trofa) 

"Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit 

quod unum casale Sancti Tixi dat annuatim Domino Regi de 

renda quartam morabitini, et aliis non faciunt ullum forum. 
Interrogatus quare non faciunt forum de omnibus aliis sicut de 

illo uno, dixit quod nescit." 

p. 510 

Usurpação Desconhecimento Sé do Porto 

Jovim, Jovim, 

Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa de Jovim (…), et 

sunt inde v.e Episcopi Portuensis. Interrogatus unde habuit ea, 
dixit quod nescit. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 

Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." p. 515 

Usurpação Desconhecimento 
Igreja de S. Cruz de 

Jovim 

"Et unum casale est ipsius Ecclesie. Interrogatus unde habuit 
illud, dixit quod nescit. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 

Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Águas Gontemir, Campanhã, "Interrogatus quot casalia habentur in Gontemir, dixit quod (…). p. 518 
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Santas Gondomar (c. Porto) Et unum est Aquarum Sanctarum, et nescit unde habuit illud. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit: tamen dixit quod audivit 
dici multis bonis hominibus quod Gontemir erat tota foraria 

Domini Regis et quod erat pressum ganati." 

Usurpação Desconhecimento 
D. Maria Rodrigues 

de Baguim 

Sancta Ovaya, Fânzeres, 

Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum dixit quod in 

Sancta Ovaya in pomario donego jacet ibi unus ager, et laborant 
illum homines Domne Marie de Baguim et non dant inde 

nichilum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 523 

Usurpação Desconhecimento D. Urraca Ermiges 

Leverino, Covelo, 
Gondomar (c. 

Gondomar) 

"(…) aliquod Regalengum in Leverino, dixit quod habentur ibi 

tria casalia regalenga, et modo tenet ea Monasterium de Ceti et 
Dona Orraca Ermigii. Interrogatus cujusmodi forum faciunt inde 

Domino Regi, dixit quod modo non faciunt ullum forum Domino 

Regi. Interrogatus quare,dixit quod nescit." 

p. 524 
Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Cete 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Santo 

Tirso 
Lamelas, Lamelas, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Et dixit quod in Lamelas habentur ibi v.e casalia, et sunt 
Monasterii Sancti Tirsi. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 

nescit. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, 

dixit quod non. Interrogatus si sintrat ibi Maiordomus, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 528 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Landim 

Mouta, Lamelas, Refóios 

(c. Santo Tirso) 

"Et dixit quod in villa que vocatur Mouta habentur vj.casaliam, et 

tria sunt Monasterii Sancti Tirsi, et tria sunt de Landim. 

Interrogatus unde habuerunt ea, dixit quod nescit. Et dixit quod 
non faciunt ullum forum Domino Regi, nec intrat ibi 

Maiordomus. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Santo 

tirso 

Usurpação Desconhecimento Não identificado 
Mazanarie, Refojos de 

Riba de Ave, Refóios (c. 

"(…): et in istis terminis jacet una vinea Mazanarie, et est 

regalenga, et non faciunt inde ullum forum. Interrogatus quare, 
p. 529 
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Santo Tirso) dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Mouta, Refojos de Riba 

de Ave, Refóios (c. 
Santo Tirso) 

"Et dixit quod in Barris habentur ibi viiij. casalia et sunt 

Monasterii Sancti Tissi. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 

nescit. Interrogats si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, 
dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Não identificado 

Soutelo, Negrelos (S. 

Tomé), Refóios (c. Santo 
Tirso) 

"Et dixit quod villa de Soutelo jacet ex utraque parte in devasso, 

et dixit quod in ipsa villa non intrat ibi Maiordomus. Interrogatus 
quare, dixit quod nescit." 

p. 536 

Usurpação Desconhecimento Ordem do Hospital 
Silvares, Lousada (c. 

Lousada) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxiiij. casalia, et sunt inde viij. casalia Ordinis Hospitalis, et non 

faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 543 

Usurpação Desconhecimento 
Igreja de S. Miguel 

da Lousada 

Lousada (S. Miguel), 

Lousada (c. Lousada) 

"et unum est Ecclesie de Lousada et nescit unde habuit illud, et 

non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 544 

Usurpação Desconhecimento “Herdadores” 
Lousada (S. Margarida), 

Lousada (c. Lousada) 

"Item, dixit quod habet ibi una hereditas herdatorum et non 

faciunt de illa ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod 
nescit." 

p. 545 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Ferreira 
Lodares, Lousada (c. 

Lousada) 

"(…) et istud casale est inde medium Sancti Petri Ferarie. 

Interrogatus quare ipsum aliud casale non dat rendam sicut istud 

aliud, dixit quod nescit." p. 547 

Usurpação Desconhecimento “Herdadores” 
"et aliud est herdatorum et non facit ullum forum. Interrogatus 

quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Pombeiro 

Moure, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"Item, dixit quod mons in quo sedent molendini Palumbarii est 

tercia pars Palumbarii et due partes Domini Regis tam rupti quam 
inrupti: tamen Monasterium Palumbarii fecit ibi iij.molendinos et 

p. 550 
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non dant inde partem Domino Regi. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit. Et similiter dixit quod Dominus Rex habet ibi unum 

molendinum, et non dant inde partem ipsi Monasterio Palumbarii. 
Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Igreja de Vila Cova 
Santão, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"Et duo sunt Ecclesie Ville Cove et nescit unde habuit ea, et non 

pectat vocem nec calumpniam. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

p. 553 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Freixo 

de Baixo 
Torrados, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 
"et aliud est Monasterii Fraxini et nescit unde habuit illud, et non 

facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 554 

Usurpação Desconhecimento Mouro, herdador 
Idães, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"Et in (I)daes habentur due case Dominici et hereditates Mouri 

herdatoris, et non faciunt forum. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit. " 

p. 556 
Usurpação Desconhecimento Domingos, herdador 

Usurpação Desconhecimento “Herdadores” 

Villa Tinta, Figueiró, 

Aguiar (c. Paços de 

Ferreira) 

"et in Villa tinta habetur ibi unum casale et est Militum 

Palamarie; et duo sunt herdatorum et non faciunt ullum forum 

Domino regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 562 

Usurpação Desconhecimento 
Estevainha, 

herdadora 

Figueiras, Figueiras, 

Aguiar (c. Lousada) 

"Et Stephana quadam herdatrix habet unam hereditatem in 
Figueiras, et non facit de illa ullum forum. Interrogatus quare, 

dixit quod nescit." 

p. 564 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Cete 
Barros, Sousela, Aguiar 

(c. Lousada) 

"Et in alio loco qui dicitur Barros habentur ibi ix.casalia et sunt 

vj.de Ceti, et dant de renda v.casalia (…). Interrogatus quare 
aliud casale non dat rendam sicut ista v.e, dixit quod nescit." 

p. 569 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Cete 
Brandariz, Baltar, 

Aguiar (c. Paredes) 

"Item, in alio loco qui dicitur Brandariz habentur ibi tria casalia 

de Ceti, et tenent magis de lavoira in istis terminis et non dant 

inde porcionem Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod 
nescit." 

p. 575 
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Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Ulvaria, Lagares, 

Penafiel (c. Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Ulvaria (…). Interrogatus 

unde Monasterium Palacioli habuit ipsa casalia, dixit quod 

comparavit inde unum et medium de herdatoribus in tempore 
Domini Regis Sancii, fratris istius Regis (…). Interrogatus si 

faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod de illis xj. 

casalibus dant inde duo iiij.or bracales de fossadaria. Interrogatus 

quare non dant alia ipsa casalia fossadariam sicut ista duo, dixit 
quod nescit. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 579 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Cete 
Oldrões, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod intrat in duobus 

casalibus de Ceti. Interrogatus quare non intrat in aliis casalibus 
sicut in istis, dixit quod nescit." 

p. 580 

Usurpação Desconhecimento Ordem do Templo 
Valpedre, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxxv.casalia et ij.quintane et fuerunt ex parte Domni Munionis 

Ermigii, et sunt inde ix.casalia Templi et habuit ea de testamento. 
Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit 

quod non, vel si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 580 

Usurpação Desconhecimento 
D. Teresa Rodrigues 

de Barbosa 

Gramal, Rio de 
Moinhos, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"et de illo loco qui dicitur Gramal usque flumen Dorii est Domne 
Tarasie Roderici, et non faciunt ullum forum Domino Regi. 

(Interrogatus quare), dixit quod nescit." 

p. 582 

Usurpação Desconhecimento Não Identificado 
Painsaes, Canelas, 

Penafiel (c. Penafiel) 
"et in Painsaes jacet ibi una vesada et soutus, et non dant istum 

soutum Domino regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 588 

Usurpação Desconhecimento 
D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Duas Igrejas, Penafiel (c. 

Paredes) 

"(…); et duo sunt Domni Roderici Froye; et aliud casale fuit 

Domine Regine Maphalde: et dixit quod ista tria casalia Domni 
p. 589 
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Usurpação Desconhecimento Beata D. Mafalda 

Roderici Froye et Domine Regine quod sunt inde de ix.em 

quinionibus unum Domini Regis, et non dant Domino Regi 

quinionem nisi de portione. Interrogatus quare non dant Domino 
Regi quinionem de aliis foris sicut dant de portione, dixit quod 

nescit." 

Usurpação Desconhecimento João Fernandes 

Duas Igrejas, Penafiel (c. 
Paredes) 

"(…) Et aliud est herdatorum et Ecclesie de Gallecis. Et dixit 

quod medium casalis Petre ficte est Domini Regis, et dant 
annuatim Domino Regi (...). Et in Castanaria de superna jacet ibi 

j. leira regalenga (...); et aliud casale est Ville Bone de Queeriz ; 

et duo casalia sunt Monasterii Arauce; et aliud est Hospitalis et 

dixit quod nescit unde habuit illud; et duo casalia et medium sunt 
ipsius Ecclesie et habuit (ea) de testamento herdatorum: et tres 

fogaries sunt herdatorum in Canis, et de istis tribus fogariis dat 

inde (...): et duo casalia sunt Johannis Fernandi cum suis fratribus 
et una quintana. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 

intrat in illis tribus fogariis. Interrogatus quare non intrat in ipsis 

aliis casalibus sicut intrat in istis fogariis, dixit quod nescit." 

p. 589 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Vila 

Boa de Quires 

Usurpação Desconhecimento Ordem do Hospital 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Arouca 

Usurpação Desconhecimento “Herdadores” 

Usurpação Desconhecimento 
Sé de Santiago de 

Compostela? 

Usurpação Desconhecimento “Herdadores” 
Penafiel, Penafiel (c. 

Penafiel) 
"et aliud est herdatorum et non facit ullum forum. Interrogatus 

quare, dixit quod nescit." 
p. 591 

Usurpação Desconhecimento Beata D. Mafalda 

Romasales, Santa Marta, 

Penafiel (c. Penafiel) 

"Et in Romasales habentur ibi iiij.or casalia, et tercia tocius ville 

est Domini Regis, et due partes sunt Domni Roderici Froye et 

Domine Regine Maphalde; et debet habere Dominus Rex tertiam 
in monte et in fonte, et in omnibus locis quod partinent ad ipsam 

villam, tamen modo non dant inde Domino Regi nisi terciam 

porcionis. Interrogatus quare non dant de aliis foris vel domibus 
Domino Regi, dixit quod nescit." 

p. 594-

595 Usurpação Desconhecimento 
D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 
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Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Bustelo 
Santa Marta, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"et in casale de Nuno jacet unus campus et est Domini Regis, et 

laborat illum Bustelus et non dat nichil. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 

p. 595 

Usurpação Desconhecimento 
Igreja de S. Eulália 

de Constance 
Constance, Santa Cruz 

(c. Marco de Canaveses) 

"et aliud est ipsius Ecclesie et herdatorum et non faciunt inde 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 598 

Usurpação Desconhecimento “Herdadores” 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro da Costa 

Recezinhos (S. 

Martinho), Santa Cruz 
(c. Penafiel) 

"et unum est Monasterii Coste et non facit forum. Interrogatus 

quare, dixit quod nescit." 
p. 600 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Vila 

Cova de Sandim 

Fg. Sancti Salvatoris, 

Santa Cruz491 

"Et unum est Vile Cove et non facit ullum forum. Interrogatus 

quare, dixit quod nescit." 
p. 604 

Usurpação Desconhecimento D. Elvira Gomes 

Banho e Carvalhosa, 

Santa Cruz (c. Marco de 

Canaveses) 

"Interrogatus quot casalia (habentur) in ipsa collacione, dixit 

quod vj.casalia et medium, et duo sunt inde Travance et tenet ea 
Johannes Brandom; et aliud est Johannis Tenri; et aliud est 

Domne Durdie; et aliud est Domne Elvire Gomecii. Interrogatus 

si moratur ibi aliquis homo forarius, dixit quod non. Interrogatus 
si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 

p. 605 

Usurpação Desconhecimento D. Dórdia 

Usurpação Desconhecimento 
João Peres 
Alvarenga 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Travanca 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Mancelos 

Figueiró (Santiago), 
Santa Cruz (c. 

Amarante) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod 

xxv. casalia, et ex istis sunt inde v.e Monasterii de Mancelos et 
habuit ea de testamento Militum. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus aut si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 608 

 
491 Não nos foi possível identificar a situação actual da fg. mencionada. 
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Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Vila 

Cova de Sandim 

Figueiró (Santiago), 

Santa Cruz (c. Amarante 

"(…) et xj. casalia sunt Ville Cove et habuit ea de testamento. 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi aut si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 
quod nescit." 

p. 608 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Caramos 

Vila Verde, Santa Cruz 

(c. Felgueiras 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa de Arantey, dixit 

quod ix. casalia, et sunt inde iiij.or casalia et medium de 

Caramalos. (…) Interrogatus cujusmodi forum faciunt Domino 
Regi (…). Interrogatus quare ista duo casalia non dant forum 

Domino Regi sicut ista alia duo et medium, dixit quod nescit." 

p. 608-

609 

Usurpação Desconhecimento 
Conde D. Mendo de 

Sousa 

Vila Verde, Santa Cruz 

(c. Felgueiras 

"Et aliud casale est nepotum comitis Domni Menendi, et habet ibi 

una quebrata herdatorum, et non facit ullum forum Domino Regi. 
Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 609 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Freixo 

de Baixo 
Soutelo, Vila Verde, 

Santa Cruz (c. Felgueiras 

"Et in alia villa que vocatur Soutelo habentur ibi duo casalia, et 

unum est Fraxini et nescit unde habuit illud, et non facit ullum 

forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 609 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Airães 
Torno, Santa Cruz (c. 

Lousada) 

"Et aliud est Monasterii de Aranis et nescit unde habuit illud, et 
non facit ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 

p. 609 

Usurpação Desconhecimento 
Igreja de S. 

Cristóvão de Unhão 
Torno, Santa Cruz (c. 

Lousada) 

"Et aliud est Sancti Chirstophani de Unom et nescit unde habuit 

illud. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, 
dixit quod non. Interrogatus quare stat in terra devassa quomodo 

non dat ullum forum Domino Regi dixit quod nescit." 

p. 609 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Pombeiro 

Torno, Santa Cruz (c. 

Lousada) 

(…) et tria sunt Polumbarii et nescit unde habuit ea, et de istis 

tribus casalibus dant inde duo (…). Interrogatus quare istud aliud 
casale non dat istud forum sicut ista duo casalia, dixit quod 

p. 610 
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nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Travanca 

Figueiró (Santa 

Cristina), Santa Cruz (c. 

Amarante) 

"Et duo sunt de Travanca et habuit ea de testamento. Interrogatus 

si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 610 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Mancelos 

Lagenis, Figueiró (Santa 

Cristina), Santa Cruz (c. 

Amarante) 

"et aliud casale est in Lagenis et est de Mancelos et habuit ea de 

testamento. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino 

Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Freixo 

de Baixo 

Palaciolo, Figueiró 

(Santa Cristina), Santa 

Cruz (c. Amarante) 

"Et dixit quod in Palaciolo habentur ibi v.e casalia, et unum est 
Fraxini et habuit illud de testamento. Interrogatus si faciunt inde 

aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si 

faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Travanca Figueiró (Santa 
Cristina), Santa Cruz (c. 

Amarante) 

"Et duo sunt de Travanca et habuit ea de testamento. Inerrogatus 

si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Mancelos 

"et aliud est de Mancelos et nescit unde habuit illud. Interrogatus 
si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Urraca Anes 
Fornelos, Monte Longo 

(c. Fafe) 

"et tria sunt Orrace Johannis et non facit ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 614 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Refojos 

de Basto 

Antime, Monte Longo 

(c. Fafe) 

"(…) et duo sunt inde de Refoyos et habuit ea de testamento, et 
non faciunt ullum forum nec intrat ibi Maiordomus. Interrogatus 

quare, dixit quod nescit." 

p. 616 

Usurpação Desconhecimento 
Igreja de S. 

Martinho de Armil 

Armil, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"Et aliud est ipsius Ecclesie et nescit unde habuit illud, et non 

facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 617 
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Usurpação Desconhecimento Paio Anes, herdador 

"et aliud casale est Pelagii Johannis herdatoris, et non facit ullum 

forum nisi quod dat j.varam bracalis pro fossadaria. Interrogatus 

quare non facit aliud forum, dixi quod nescit." 

p. 617 

Usurpação Desconhecimento Igreja de S. Gens 

Quinchães, Monte 

Longo (c. Fafe) 

"Item, dixit quod habet ibi duo casalia Sanctus Jenesis, et non 
faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 618 

Usurpação Desconhecimento Sé de Braga 
"et aliud est Sedis Bracarensis et habuit illud de testamento, et 

non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Ordem do Templo 
"Et aliud est Ordinis Templi et nescit unde habuit illud, et non 

faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 

Igreja de S. 

Martinho de 

Quinchães 

"(…), et duo casalia cum ipsa hermita sunt ipsarum Ecclesiarum 

et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

Usurpação Desconhecimento Gondemiro 
Avizela, Travassós, 

Travassós (c. Fafe) 

"(…) et aliud casale est herdatorum filiorum et nepotum de 
Gondemiro, et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 

p. 619-

620 

Usurpação Desconhecimento Sesmaro Mendes 
Travassós, Travassós (c. 

Fafe) 

"et aliud casale est filiorum et nepotum de Sesmaroo Menendi et 

sunt herdatorum et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, 
dixit quod nescit." 

p. 620 

Usurpação Desconhecimento D. Mor Martins 
Lordelo, Vermoim (c. 

Guimarães) 

"et duo sunt Domne Maioris Martini et non faciunt ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 621 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões 

Outario, Telões, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Outario, dixit quod v. 
casalia, et sunt ipsius Monasterii et habuit ea de testamento. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 628 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões Pignorario, Telões, "et in Pignorario habetur unum casale, et est ipsius Monasterii et 
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Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

nescit unde habuit illud. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões 

Abeleira, Telões, 

Celorico de Basto (c. 
Celorico de Basto) 

"Et dixit quod in Abeleira habetur unum casale, et est ipsius 

Monasterii et nescit unde habuit illud, et non intrat ibi 
Maiordomus, Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões 

Forcado, Telões, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et dixit quod in Forcado habetur j.casale, et est ipsius 

Monasterii, et non intrat ibi Maiordomus. Interrogatus quare, 

dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Fernando Garcia 

Cima de Teloes, Telões, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et dixit quod in alia villa que vocatur Cima de Teloes (…); et 

aliud est Fernandi Garcie et non intrat ibi Maiordomus. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões 

Portela, Telões, Celorico 

de Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et in Portela aliud casale et est ipsius Monasterii. Interrogatus 
unde ipsum Monasterium habuit illa casalia, dixit quod nescit. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões 

Pousada, Telões, 

Celorico de Basto (c. 
Celorico de Basto) 

"Et dixit quod in Pousada habentur ibi tria casalia (…); et aliud 
casale est ipsius Monasterii et nescit unde habuit illud. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 
Pombeiro 

Cacavelos, Telões, 

Celorico de Basto (c. 
Celorico de Basto) 

"Et in Cacavelos habentur ibi duo casalia, et unum est 
Polumbarii, et aliud est de Teloes. Interrogatus unde habuerunt 

ea, dixit quod nescit. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit 

quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões Louriz, Telões, Celorico 
de Basto (c. Celorico de 

"Et dixit quod (in) Louriz habentur ibi viij.casalia et sunt inde 
vij.casalia et medium ipsius Monasterii de Teloes et nescit unde 

p. 629 
Usurpação Desconhecimento “Herdadores” 
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Basto) habuit ea; et medium casale est herdatorum, et non intrat ibi 

Maiordomus nec facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões 
Covelas, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et dixit quod in Covelas habentur ibi vij.casalia, et sunt inde tria 
Monasterii de Teloes. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 

comparavit inde unum casale de Laurencio Menendi herdatore in 

tempore patris istius Regis, et duo nescit unde habuit ea. 
Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões 

Codeoso, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et dixit quod in Codesoso habetur ibi xij.casalia et sunt omnia 

Monasterii de Teloes, et nescit unde habuit ea. Interrogatus si 
intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit" 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões 

Castanaria, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"(…) dixit quod in Castinaria habentur ibi ix. casalia et sunt 

omnia Monasterii de Teloes et nescit unde habuit ea, et non intrat 
ibi Maiordomus. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Igreja de S. João de 

Gatão 
Gatão, Gatão, Celorico 

de Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Gaton, dixit quod xx et j., 

et sunt inde v.e casalia ipsius Ecclesie et habuit ea de testamento 

herdatorum. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 
non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 630 
Usurpação Desconhecimento 

Mosteiro de Vila 

Cova de Sandim 

"Et tria sunt Ville Cove et nescit unde habuit ea, et non intrat ibi 

Maiordomus. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Gonçalo Martins, 

herdador 

Parietibus, Gatão, 

Celorico de Basto (c. 
Celorico de Basto) 

"Et in Parietibus habentur ibi (…); et aliud  est Gunsalvi Martini 

herdatoris et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit 
quod nescit." 



 

352 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Usurpação Desconhecimento João Mendes 

Moreira do Castelo, 
Celorico de Basto 

(c.Celorico de Basto) 

"et sunt duo et medium Johannis Menendi et Gunsalvi Menendi 

Meirinorum. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino 

Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 631 

Usurpação Desconhecimento Gonçalo Mendes 

Usurpação Desconhecimento Garcia Egas 
"Et duo sunt filiorum Garcie Egee. Interrogatus si faciunt aliquod 

forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Martim Peres 

Moreira 

"Et duo sunt Martini Morarie. Interrogatus si faciunt inde aliquod 

forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 
quod nescit. Et fecit ibi unam quintanam in tempore istius Regis;" 

Usurpação Desconhecimento Igreja de Fervença 

Leira Maior, Moreira do 

Castelo, Celorico de 

Basto (c.Celorico de 
Basto) 

"Et in alia villa que vocatur Leira Maior habentur ibi iiij.casalia, 

et duo sunt Ecclesia de Borva de Godim et habuit ea de de 

testamento; et unum est Gunsalvi Roderici et comparavit illud 
modo de herdatoribus; et aliud est Ecclesie de Fervenza et habuit 

illud de testamento herdatorum. Interrogatus si intrat in villa ipsa 

Maiordomus vel se faciunt inde aliquod forum Domino Regi, 
dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Gonçalo Rodrigues 

Usurpação Desconhecimento 
Igreja de S. Miguel 

de Borba de Godim 

Usurpação Desconhecimento D. Veslasquida 

Outarius, Moreira do 

Castelo, Celorico de 
Basto (c.Celorico de 

Basto) 

"Et in alia villa que vocatur Outarius habentur ibi ix casalia, et 

sunt inde tria Gunsalvi Roderici et una quintana; et tria sunt 

Ermigii Petri; et duo sunt Domne Valascide; et aliud est Ermigii 
Stephani de Trasmiras. Interrogatus si intrat in ipsis casalibus 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Ermigio Esteves de 

Trasmiras 

Usurpação Desconhecimento Gonçalo Rodrigues 

Usurpação Desconhecimento 
Igreja de S. Miguel 

de Borba de Godim 

Borba de Godim, Borba 
de Godim, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Borva de Godim, dixit 
quod xv.casalia, et iiij.sunt ipsius Ecclesie et nescit unde habuit 

ea. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit 

quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
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Usurpação Desconhecimento 
Martim Anes de 

Vinhal 
Borba de Godim, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto 

"et aliud est cum sua quintana Domne Urrace Petri et Martini 

Johannis de Vinali. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum 

Domino Regi vel si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento D. Urraca Peres 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 
Mancelos 

Vilar, Borba de Godim, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et dixit quod in alia villa que vocatur Vilar habentur ibi xiiij.or 

casalia, et sunt inde viij.º casalia Monasterii de Mancelos et 

nescit unde habuit ea. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit 
quod intrat et levat inde vocem et calumpniam de v.e casalibus 

istorum viijº de Mancellos. Interrogatus quare non intrat in istis 

tribus casalibus sicut in istis v.e dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento D. Urraca Peres 

Trasborva, Borba de 
Godim, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et dixit quod in Trasborva habentur ibi unum casale Domne 

Urrace Petri, et pectant vocem et calumpniam, et non facit aliud 
forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 632 

Usurpação Desconhecimento 
Maria Anes, 

herdadora Fervernça, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"Interrogatus quare non facit aliud casale Marie Johannis 
herdatricis forum Domino Regi sicut ista alia duo casalia, dixit 

quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Maria Pais 

"Et aliud casale quod fuit Marine Pelagii fuit de illa herencia 

illorum duorum casalium forariorum, et non facit ullum forum 
Domino Regi. Interrogartus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Igreja de Fervença 
Burgo, Fervernça, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et dixit quod in Burgo habetur unum casale, et est ipsius 

Ecclesie et nescit unde habuit illud. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 
nescit." 

Usurpação Desconhecimento Igreja de Fervença Portela, Fervernça, "Et dixit quod in alio loco qui dicitur Portela habetur ibi unum 
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casale et est ipsius Ecclesie, et debet dare j.spatulam cum 

xij.costis, et quartam vini (…). Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 
nescit." 

Usurpação Desconhecimento Igreja de Fervença 
Vinali, Fervernça, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et dixit quod in Vinali habetur ibi unum casale, et est ipsius 

Ecclesie et nescit unde habuit illud. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 
nescit." 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões 
Fervernça, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et duo casalia sunt de Teloes et habuit illa de testamento. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus vel si faciunt inde aliquod 

forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 
quod nescit." 

p. 633 

Usurpação Desconhecimento Igreja de Fervença 

Vessada, Fervernça, 

Celorico de Basto (c. 
Celorico de Basto) 

"Et dixit quod vinea que vocatur de Vessada est tercia pars 

regallenga et laborat ipsam vineam et ipsam leiram Petrus Petri 

ipsius Ecclesie homo, et dat de vinea medietatem vini, et dat 
annuatim Domino Regi j.gallinam et x.ova, et terciam partem 

omnium fructuum. Interrogatus unde ipsa Ecclesia habuit ipsa 

alia duo casalia, dixit quod nescit. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus vel si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, 
dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 633-

634 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Refojos 

de Basto 
Fervernça, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"Et aliud est de Refoios et nescit unde habuit illud, et pectat 

vocem et calumpniam, et non facit aliud forum. Interrogatus 
quare, dixit quod nescit." p. 634 

Usurpação Desconhecimento Martim Marzeli 
"Et aliud est filiorum Martini Marzeli, et non facit ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
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Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Refojos 

de Basto 

"Et aliud est de Refoyos, et non facit ullum forum, nisi pectat 

vocem et calumpniam. Interrogatus quare non facit aliud forum, 

dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Arnóia 
Arnóia, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et aliud est Monasterii Arnoye et nescit unde habuit illud, et 
pectat vocem e calumpniam, et non facit aliud forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 635 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Arnóia 
Sauto Maiore, Arnóia, 
Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et in Sauto maiore habentur ibi viij.casalia, et sunt omnia 

Monasterii Arnoye, et nescit unde habuit ea. Interrogatus si 
faciunt inde aliquod forum Domino Regi vel si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod in vij.casalibus (…). Et aliud casale non 

facit forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 636 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Arnóia 

Cegoa, Arnóia, Celorico 

de Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"Et in Cegoa habentur ibi xviij.casalia et na quintana, et sunt inde 
xiij.casalia Monasterii Arnoye. Interrogatus unde habuit ea, dixit 

quod nescit. Interrogatus si faciunt aliquod forum Domino Regi 

vel si intrat ibi Maiordomus, dixit quod v.e casalia pectant vocem 
et calumpniam, et vadunt ad torviscatam (...), et viij. casalia non 

pectant vocem nec calumpniam nec ullum forum. Interrogatus 

quare, dixit quod nescit." p. 637 

 
Usurpação Desconhecimento 

Mosteiro de 
Pombeiro 

Arnóia, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et unum est filiarum Domni G. Menendi et Palumbarii, et nescit 

unde habuit Palumbarius ipsum medium, et non facit ullum 

forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." Usurpação Desconhecimento 
D. Gonçalo Mendes 

de Sousa 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões "Et unum est de Teloes et aliud est Hospitalis et nescit unde 

habuerunt ea, et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, 
dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Ordem do Hospital 
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Usurpação Desconhecimento Sé de Braga 

Agilde, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et ij.sunt Archiepiscopi Bracarensis, et non faciunt ullum forum. 
Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Igreja de Fervença 
Borba da Montanha, 

Celorico de Basto (c. 

Celorioco de Basto) 

"et aliud est Ecclesie Fervencie et nescit unde habuit illud, et non 
facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 645 

Usurpação Desconhecimento Martim Carvalo 

"Et aliud casale quod fuit de Cayroga tenet illud Martinus 

Carvalo et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

Usurpação Desconhecimento Martim Martins 

Molares, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et aliud casale est Martini Martini cum suis fratribus, et non 

facit ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

p. 652 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Refojos 

de Basto 

Canedo de Basto, 

Celorico de Basto (c. 
Celorico de Basto) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione, dixit quod 
in Pradeedo habentur ibi xj.casalia, et sunt inde duo (de) refoyos 

et nescit unde habuit ea. Interrogatus si faciunt inde aliquod 

forum Domino Regi (dixit quod non). Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 

p. 654 
Usurpação Desconhecimento 

Mosteiro de 

Pombeiro 

"Et tria casalia sunt Polumbarii et nescit unde habuit ea. 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi vel si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de S. Gens 

"Et iiij.sunt Monasterii Sancti Jenesii et nescit unde habuit ea. 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi vel si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare dixit 

quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Igreja de S. Pedro de "Et unum est Sancti Petri de Atey et nescit unde habuit illud, et p. 655 
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Atei non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit."  

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Refojos 

de Basto 

Corgo, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et sunt inde ix.casalia de Refoyos et habuit ea de testamento. 

Interrogatus si intrat (ibi) Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Ordem do Hospital 

Gagos, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et medium casale est Hospitalis et nescit unde habuit illud, et 

non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Igreja de Riba 

Vale do Bouro, Celorico 
de Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et aliud casale est Ecclesie de Ripis, et non facit ullum forum. 
Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 657 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro da Costa 

"Et duo casalia sunt Monasterii Coste, et pectant vocem et 

calumpniam, et non faciunt aliud forum. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 
Pombeiro 

"Et duo casalia sunt Monasterii Polumbarii, et non faciunt ullum 
forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Ordem do Hospital 
"Item, dixit quod Hospitale habet ibi duo casalia, et non faciunt 

ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Refojos 

de Basto 

"Et viij.casalia sunt Monasterii de Refoyos, et non faciunt inde 
ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit. 

Interrogatus unde habuit ea, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de S. Gens 

"Et aliud est Sancti Jenesii. Interrogatus unde habuit illud, dixit 

quod nescit. Et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit 
quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Maria Fernandes 
"Item, dixit quod Maria Fernandi habet ibi unum casale, et non 

facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Pedro Martins "Et tria casalia sunt filiorum Petri Martini Ervilon, et non faciunt 
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Ervilhão ullum forum Domino Regi, et nescit quare non facit illud." 

Usurpação Desconhecimento 

Gomes Alvies, 

cónego da Sé de 

Braga 

"Et unum casale est Gomecii Alvitiz canonici Bracarensis, et non 
facit forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Pedro Martins 

Ervilhão 

Corgo, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et sunt inde duo et medium filiorum Petri Martini Ervilon, et 

non faciunt ullum forum;" 

p. 658 
Usurpação Desconhecimento 

Mosteiro de 
Pombeiro 

Ribas, Celorico de Basto 
(c. Celorico de Basto) 

"Et vj.casalia (sunt) Polumbarii et nescit unde habuit ea, et non 
faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Igreja de Ribas 
Cerzaria, Ribas, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et in villa que vocatur Cerzaria habentur ibi vj.casalia, et sunt 

omnia ipsius Ecclesie et nescit unde habuit ea. Interrogatus si 

intrat ibi Maiordomus vel si faciunt inde aliquod forum Domino 
Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Telões Regadas, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et sunt inde de Teloes ix.casalia et medium et nescit unde habuit 

ea. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 661 

Usurpação Desconhecimento Igreja de Borba 
"et aliud est Ecclesie Borve et habuit illud de testamento, et non 

faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Refojos 

de Basto 

Soutelo, Ribas, Celorico 

de Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Item, in Soutelo in collatione de Ripis habentur ibi viij.casalia, 

et sunt inde tria casalia de Refoios et habuit ea de testamento, et 

non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Igreja de Riba 
Ribas, Celorico de Basto 

(c. Celorico de Basto) 

"Et duo sunt Ecclesie de Ripis et non faciunt ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Randuffi 
Arco de Baúlhe, 

Cabeceiras de Basto (c. 

"(…) et duo casalia sunt de Randuffi et nescit unde habuit ea. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 
p. 663 
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Cabeceiras de Basto) Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Clérigo de S. 

Clemente 
Cabeceiras de Basto, 

Cabeceiras de Basto (c. 

Cabeceiras de Basto) 

"et unum casale est quorumdam clericorum Sancti Clemencii, et 

non faciunt inde ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, 

dixit quod nescit." 

p. 664 

Usurpação Desconhecimento D. Mor Egas 
"et tria casalia sunt Domni Maioris Egee, et non faciunt ullum 

forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 665 

Usurpação Desconhecimento D. Fernando Mendes 
"et aliud est filiorum Domni Fernandi Menendi, et non facit 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Refojos 

de Basto 

Outeiro, Cabeceiras de 
Basto (c. Cabeceiras de 

Basto) 

"Item, in Varzenela Cova habentur ibi casalia xx.et sunt omnia 
(de) Refoyos et habuit ea de testamento, et non faciunt ullum 

forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 667 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Pombeiro 

Cavez, Cabeceiras de 

Basto (c. Cabeceiras de 
Basto) 

"et tria sunt Palumbarii et habuit ea de testamento. Interrogatus si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 
quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Refojos 

de Basto 
Painzela, Cabeceiras de 
Basto (c. Cabeceiras de 

Basto) 

"et duo sunt de Refoyos, et habuit inde unum de testamento 

Militum, et aliud cambivit cum Johanne Martini de Fornelo pro 

alio casali quod habebat in Bauli. Interrogatus si intrat ibi 
Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 
p. 668 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de Refojos 

de Basto 

"et tria sunt de Refoyos et una grangia, et habuit ea de testamento 

et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Martim Mendes 

Tibaldo 
Rio Douro, Cabeceiras 

de Basto (c. Cabeceiras 
de Basto) 

"et aliud est filiorum Martini Tibaldi, et non faciunt ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 669 

Usurpação Desconhecimento João Martins "et duo sunt Petri de Bruela et Johannis Martini et non faciunt 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." Usurpação Desconhecimento Pedro Martins de 
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Bruela 

Usurpação Desconhecimento Rodrigo Martins 
"Et aliud est Roderici Martini, et non faciunt ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Urraca Fafes de 

Lanhoso 
"Item, dixit quod in Vilela habentur ibi iiij.or casalia et sunt 

Domne Orrace Fafiz et Gunsalvi Martini et Petri Martini de 

Bruela, et non faciunt ullum forum Domino Regi. Interrogatus 
quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Gonçalo Martins 

Usurpação Desconhecimento 
Pedro Martins de 

Bruela 

Usurpação Desconhecimento 
Igreja de S. André 

de Rio Douro 

"et aliud est ipsius Ecclesie, et non facit ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Martim Mendes 

Tibaldo 

"Item, dixit quod in villa que vocatur Rivolus de Doiro de juisano 

habentur ibi xij.casalia, et duo sunt filiorum Martini Menendi 

Tibaldo, et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit 
quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento D. Ermigio Fafes Guilhofrei, Vila Boa de 
Guilhofrei (c. Fafe) 

"Interrogatus, quot casalia habentur in villa que vocatur 

Guiliffrey, dixit quod vij.casalia, et sunt inde iiij.or Domni 

Ermigii Fafiz abbatis Fontis Arcate. Interrogatus unde habuit ea, 
dixit quod tria casalia istorum habuit de suo patrimonio, et aliud 

comparavit de uno herdatore in tempore istius Regis, et istud 

casale pectat vocem et calumpniam, et vadit ad chamatum et ad 

torviscatam, et est regalengum, et dat annuatim Domino Regi 
vj.tam partem panis et quartem partem vini. Interrogatus quare 

non dat directuras Domino Regi sicut dat porcionem panis et vini, 

dixit quod nescit." 

p. 676 

Usurpação Desconhecimento Rodrigo Mendes, "(…) et de hereditate que fuit Roderici Menendi herdatoris et non p. 678 
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herdador facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Rodrigo Mendes, 

herdador Vila Fria, Guimarães (c. 

Felgueiras) 

Vila Fria 

"Et aliud est Sancte Crucis Colimbrie et habuit illud de 

testamento, et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 

p. 679 

Usurpação Desconhecimento D. Durão, herdador 

"Item, dixit quod habetur unum medium casalis in ipsa collatione 

Dompni Durandi herdatoris et fratrum ejus, et non facit forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 680 

Usurpação Desconhecimento Gonsendo 
S. Jorge de Vizela, 

Guimarães (c. 

Felgueiras) 

"et in porta quintane de Gonsendi jacet ibi j.leira, et stant ibi duo 
castinarii et non dant de illis ullum forum. Interrogatus quare, 

dixit quod nescit." 

p. 681 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Mancelos 

Aldão, Guimarães (c. 
Guimarães) 

"et tria sunt de Mancelos et habuit ea de testamento, et non 

faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 681 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 
Pombeiro 

"Et duo sunt Polumbarii et nescit unde habuit ea, et non faciunt 
ullum forum. Interrogatus quare dixit quod nescit" 

Usurpação Desconhecimento 

Igreja de S. 

Martinho de 

Penacova 

"Et aliud est Sancti Martini de Pena Cova et nescit unde habuit 

illud, et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
D. Durance, 

herdadora 

"Et aliud est Dompne Durance cujusdam herdatricis, et non facit 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Mosteiro de 

Vilarinho Vizela (S. João), 

Guimarães (c. Vizela) 

"(…) et aliud est casale et tres partes est Monasterii Vilarini et 

habuit illud de testamento, et non faciunt ullum forum. 
Interrogatus quare, dixit quod nescit." p. 683 

Usurpação Desconhecimento “Herdadores” 
"Et unum casale et quarta est herdatorum, et non faciunt ullum 

forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Homem bom de Vizela (S. Paio), "(…) et medium casale est duorum bonorum hominum Vimarañ., p. 687 
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Guimarães Guimarães (c. Vizela) et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento “Herdadores” 
"(…) et medium casale est herdatorum, et non faciunt ullum 

forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Abril Pincalo de 

Guimarães 

Tagilde, Guimarães (c. 

Vizela) 

"(…) et unum casale quod tenet April Pincalo est Domini Regis, 
et non facit ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare non 

facit de illo ullum forum Domino Regi, dixit quod nescit." 

p. 691 

Usurpação Desconhecimento “Herdadores” 

Sauto de Refoioo, 

Tabuadelo, Guimarães 
(c. Guimarães) 

"Item, dixit quod (in) Sauto de Refoioo jacet una leira magna 

regalenga cum castinariis, et non faciunt inde forum Domino 
Regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 694 

Usurpação Desconhecimento João Egas, herdador 

Campus de Figueyra, 

Tabuadelo, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Item, dixit quod Johannes Egee herdator cum germanitate sua 

tenent captum de Regalengo quod vocatur Campus de figueyra, et 

non faciunt inde forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Igreja de S. Pedro da 

Polvoreira 

Infias, Guimarães (c. 

Vizela) 

"Item, dixit quod Ecclesia Sancti Petri de Porvularia laborat 
bauzas et terrenos in termino de Caldis (et) est totum regalengum, 

et non dant inde Domino Regi ullum forum. Interrogatus quare 

non dant de ipso Regalengo aliquod forum, dixit quod nescit." 

p. 695 

Usurpação Desconhecimento 
Pedro Domingues, 

herdador 
Calvos, Guimarães (c. 

Guimarães) 
"Et aliud est Petri Dominici et ejus fratrum herdatorum, et non 

faciunt inde ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 698 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro da Costa 
Urgezes, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et aliud casale est Monasterii de Costa, et pectat vocem et 

calumpniam, et vadit ad chamatum, et non facit aliud forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 699 

Usurpação Desconhecimento 
Martim Vicente de 

Santarém Infantas, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et iiij.casalia sunt Martini Vicencii Sanctarañ. et non faciunt 

inde ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 704 

Usurpação Desconhecimento Gonçalo, herdador 
"Et tria casalia sunt filiorum Gonsalvi herdatorum, et non faciunt 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
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Usurpação Desconhecimento Paio Aires 
"Et aliud est Pelagii Arie, et non facit ullum forum. Interrogatus 

quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Abril Pincalo de 

Guimarães 

"Et aliud est Aprilis Pincalo, et non facit ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento João Gomes 
"Et aliud est Johannis Gomecii cum sua germanitate herdatorum, 

et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Juiz de Guimarães 
"Et aliud est Judicis Vimarañ. et non facit ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Domingos Dias, 

herdador 
"Et aliud est Dominici Didaci cum sua germanitate herdatorum, 
et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento 
Colegiada de Santa 
Maria de Guimarães 

"(…) et aliud est Sancte Marie Vimarañ. et nescit unde habuit ea, 

et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

Usurpação Desconhecimento Não Identificado 

Riparia Selii, Creixomil, 

Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod in riparia Selii stant ix.molendini regalengui, et 

non faciunt inde ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, 

dixit quod nescit." 

p. 710 

Usurpação Desconhecimento Não identificado 
Sauto vetularum, 

Nespereira, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"et de hereditate de Sauto vetularum debent inde dare vij.varas 
bracalis, et non dant inde nisi iij.varas et medium bracalis. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 724 

Usurpação Desconhecimento “Herdadores” 
S. Torcato, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"et aliud est herdatorum: et ista casalia non pectant vocem et 

calumpniam. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 728 

Usurpação Desconhecimento João Franco 
Rendufe, Guimarães (c. 

Guimarães) 
"(…) et aliud est filiorum Johannis Franci, et non facit ullum 
forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 732 

Usurpação Desconhecimento 
Igreja de S. Julião de 

Serafão 

Serafão, Guimarães (c. 

Fafe) 

"Item, dixit quod de duobus casalibus ipsius Ecclesie quod non 

faciunt ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare non dant 
p. 734 
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inde spatulas sicut dant de aliis supradictis, dixit quod nescit." 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro da Costa 
Costa, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod campus de Varzenela est regalengus, et una 

devesa que stat circa ipsum campum tenet illam Monasterium de 

Costa et non facit de illa ullum forum. Interrogatus (quare, dixit 
quod nescit)." 

p. 735 

Usurpação Desconhecimento 
Igreja de Nossa 

Senhora da Oliveira Guimarães (Oliveira do 

Castelo), Guimarães (c. 
Guimarães) 

"et dixit quod totum istud fuit regalengum et fuit datum similiter 

sicut predictum terminum ipsis predictis populatoribus ipsius 

castelli, et tenent illud Monasterium Buri et Ecclesia Sancte 
Marie Vimarañ., et alii homines Vimarañ., et non faciunt inde 

ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

736 

Usurpação Desconhecimento Mosteiro de Bouro 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Juiz de Bouças 

Lordelo do Ouro, 
Bouças (c. Porto) 

"et de casali in quo moratur Judex solebant dare j. morabitinum et 

quartam, et ipse modo non facit inde aliquod forum nec de pane 
nec de vino;" 

p. 458 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

João Gosteyz, 

Almoxarife do Porto 

"et de casali quod fuit Durandi Mauri solebant dare medium 

morabitinum, et modo filii ejus vendiderunt illud Johanni 

Gosteyz, Almoxarifo de Portu, et nescit ultrum ipse facit inde 
forum nec ne:" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Juiz de Bouças 

"Et Citofacta habet ibi duo casalia, et in uno moratur Menendes 

Teleyro et dat renda j. morabitinum minus quartam; et aliud casal 

est depopulatum et solebat dare medium morabitinum, et modo 
tenet illud Judex et non facit inde forum". 

p. 459 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

"et illa V.e casalia que sunt depopulata partitus fuit abbas Santi 

Tixi per homines ejus qui morantur in Cauto, et non faciunt inde 

forum aliquod Domino Regi, nec decimam non dant inde 
Ecclesie de Loordelo, quam debent dare de jure. " 
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Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Ordem do Hospital 

Aldoar, Bouças (c. 
Porto) 

"(casal da Ordem do Hospital) et de casali in quo moratur 

Dominicus Pelagii dat de renda annuatim iiij.or solidos et 

medium, et solebat dare j.morabitinum minus quartam. 
Interrogatus quare non dat modo tantum sicut solebat, dixit quod 

nescit." 

p. 460 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Igreja de Aldoar 

"tamen adiderunt quod illa casalia Hospitalis fuerunt omnia de 

herdatoribus qui fuerunt avvi ipsorum, et Ecclesia similiter fuit 
ipsorum, et omnes solebant rendari cum Maiordomo Bauzarum, 

et pectabant sibi vocem et calumpniam. Interrogatus quare non 

faciunt ipsi forum Domino Regi sicut avvi ipsorum, tunc ipsi 

dixerunt quod avvi eorum fecerunt hereditates suas forarias 
Hospitalis ut deffenderentur ab omni foro regali, et propter hoc 

non faciunt ipsi modo forum. Interrogatus quomodo sicunt ista 

que dicunt quod ita fuit, dixerunt quod audiverunt dici a patribus 
et avvis ipsorum multociens quod ita fuit. Hic explicit collatio 

Ecclesie de Aldoar et inquisitio omnium parrochianorum ejusdem 

Ecclesie de Aldoar" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Cabaneiros” 

Ramalde, Bouças (c. 

Porto) 

"et dixit quod de uno cabanario solebant dare annuatim Domino 
Regi medium morabitinum" 

p. 463 
Usurpação 

Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de 

Cedofeita 

"[Acerca de um casal do Mosteiro de Cedofeita] (…) et de alio 

casali dant medium morabitinum, et solebat dare j. morabitinum 

et quartam. Interrogatus quare non dat modo tantum sicut antea, 
dixit quod nescit" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Foreiro do 
Reguengo 

Ville Francus, Ramalde, 
Bouças (c. Porto) 

"[Acerca de um casal reguengo] (…) et de alio casali dant de 

renda quartam morabitini, et non facit aliud forum. Interrogatus 

quare non facit forum sicut alia casalia predicta faciunt, dixit 
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quod populaverunt illud ad tale forum quod non daret inde 

magis." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Rústico” 

Requisendi, Ramalde, 

Bouças (c. Porto) 

"Et similiter solebant dare de alio casali, quod est depopulatum, 

terciam morabitini, et unum buzenum triciti et alterum milii, et 
unum caponem, et x. ova, et unum cordarium, et unum 

corazillum, et modo laborat illud quidam rusticus, qui moratur in 

hereditate Episcopi Portuensis, et non facit inde forum. 
Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 464 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro de Bouças 

Outeyro, Matosinhos, 

Bouças (c. Matosinhos) 

"Interrogatus si tenet ibi aliquis aliquod Regalengum, dixit quod 

Monasterium Bauzarum tenet unam magnam leiram regalengam, 

que jacet in loco qui dicitur Outeyro, et fuit casalis cujusdam 
hominis Regis, qui vocatur Menendus Dominici, et solebat inde 

dare portionem ipse Menendus Dominici Domine Regine; et 

postquam Monasterium tenevit eam nunquam inde dat portionem 

Domino Regi." 

p. 465 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Freira de Guifões 

Arrizato, Matosinhos, 

Bouças (c. Matosinhos) 

"Et dixit quod Fratrissa de Quifonibus habet ibi unum casale. 

Interrogatus unde habuit illud vel ex quo tempore, dixit quod 

nescit. Interrogatus si facit inde forum aliquod Domino Regi, 

dixit quod dat annuatim de renda Domino Regi quartam 
morabitini. Interrogatus si tenet ibi aliquod Regalengum, dixit 

quod tenet casale predictum Fratrisse j.leiram que dicitur de 

Arrizato, et solebant inde dare quartam partem fructuum; et tenet 
aliam leiram in cortina ipsius casalis predicti, et solebant inde 

dare quartam partem panis, et modo nescit ipse si dant inde 

portionem nec ne." 

Usurpação Irregularidades Mosteiro de Bouças Lavatores, Matosinhos, "Interrogatus si Ordines habent ibi aliqua casalia, dixit quod p. 466 



 

367 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

nos direitos régios Bouças (c. Matosinhos) Monasterium Bauzarum habet ibi unum casale, in quo moratur 

Petrus Mathei, et solebant inde facere tale forum sicut de 

predictis casalibus, et postquam fuit Monasterii nunquam inde 
fecerunt forum. Interrogatus quare non faciunt inde modo forum 

sicut antea, dixit quod nescit. Interrogatus quomodo acquisivit 

illud vel ex quo tempore, dixit quod nescit. Interrogatus quomodo 

scit ergo quod debet facere forum, dixit quod vidit inde 
multociens portionem dare et rendam Domine Regine Domne 

Maphalde." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Real, Matosinhos, 

Bouças (c. Matosinhos) 

"Et dixit quod Monasterium Santi Tixi tenet ibi unum casale in 

pignore, de quo solebant dare annuatim de renda medium 
morabitinu, et ex quo Monasterium tenuit ipsum numquam inde 

fecerunt forum ullum. Interrogatus quare non faciunt inde modo 

forum, dixit quod nescit." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro de Bouças 

"Et dixit quod cortinale quod fuit Godini Dei est regalengum et 
tenet illud Stephanus Dominici, qui moratur in casali Monasterii 

Bauzarum; et solebat inde dare totam quartam partem omnium 

fructuum, et ex quo tenuit ipsum homo Monasterii nunquam inde 
fecerunt forum. Interrogatus ex quo tempore tenuit ipsum, dixit 

quod non sunt xx. anni elapsi (...)." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Martim Sabido Matosinhos 

"(…) et casale quod fuit Martini Sabido est depopulatum, et 

solebant inde dare j.morabitinum et quartam de renda, et modo 
laborant illud homines ipsius ville, et dant inde iiij.or solidos, et 

terciam et quartam partem panis. Interrogatus quis dedit illud ad 

tale forum aut quare est depopulatum, dixit quod Johanninus, 
frater Judicis, dedit illud ad tale forum et nescit quare est 

p. 467 



 

368 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

depopulatum." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Geraldo 

"[Acerca de um casal reguengo] (…) et de casali, in quo moratur 

Giraldus, dat de renda medium morabitinum, et solebant dare 

j.morabitinum. Interrogatus quare dat modo minus quam antea, 
dixit quod nescit. Et dat terciam partem panis;" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
João Rubeus 

"[Acerca de um casal reguengo] (…) et de casali, in quo moratur 

Johannes Rubeus, dat quartam morabitini, et dat terciam et 

quartam partem panis, et solebant dare unum caponem et x.ova;" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Domingos Ribeiro 

"[Acerca de um casal reguengo] (…) et de casali in quo moratur 

Dominicus Ribeirus, dat de renda terciam de morabitino, et 

solebant dare j.morabitinum, et dat terciam et quartam partem 

panis. Interrogatus quare non dat modo tantum de renda sicut 
antea, dixit quod nescit" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro de Bouças 

"Et dixit quod Monasterium ipsum tenet duos talios salinarum, et 

non facit inde forum modo Domino Regi, et vidit ipse multociens 
dare portionem inde Domine Regine." 

p. 468 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro de Bouças 

"Item, dixit quod ipsum Monasterium tenet unum campum 

magnum in loco qui dicitur Cortina, et vidit inde dare porcionem 

multociens Domino Regi, et vidit ipse multociens dare porcionem 
inde Domine Regine" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Gonçalo Soares Sendim, Matosinhos, 

Bouças (c. Matosinhos) 

"et de casali in quo morabatur Subgerius de Baltario est 

depopulatum, et solebat dare de renda quartam morabitini, et 

laborat modo illud Gonsalvus Subgerii, ipsius loci, et non dat 
inde rendam;" 

p. 469 

Usurpação Irregularidades Maria Pais "et de alio casali in quo morabatur Gonsalvus Troynli solebat 
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nos direitos régios dare de renda quartam morabitini, et modo laborat illud 

Gonsalvus Subgerii et Petrus Perrus et Maria Pelagii et non dant 

inde ullum forum;" 
Usurpação 

Irregularidades 

nos direitos régios 
Gonçalo Soares 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Pedro Perrus 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Martim Calatus 

"et de casali in quo morabatur Gonsalvinus solebant dare 

j.morabitinum minus quarta, et modo est depopulatum, et laborat 

illud Domnus Simeon et Martinus Calatus et non faciunt inde 

ullum forum;" 
Usurpação 

Irregularidades 

nos direitos régios 
D. Simão 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
 

Moreyho, Labruge, Maia 

(c. Vila do Conde) 

"Et domna Maria de Baguim habet ibi j. casale, et fuit Monasterii 
Sancte Crucis, et similiter solebat dare fussadariam et vitam 

Maiordomo." 

p. 479 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
 

Macieira da Maia, Maia 
(c. Vila do Conde 

"Interrogatus si prelatus ipsius Ecclesie tenet aliquod 
Regalengum, dixit quod tenet duo casalia in Mazanaria, et sunt 

populata et dant inde terciam et quartam partem fructuum 

omnium; et tenet aliud casale in Vilarino, de quo solebant dare 

spatulam porci, et unam fugaciam, et unum bragale, et duos 
caseos, et unam manteigam, et modo ipse non facit inde forum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 490 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de Moreira 

da Maia 
Quiraz, Avioso, Maia (c. 

Maia) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Quiraz, dixit quod x.cem, 

et de istis casalibus sunt inde vij.eim Monasterii Morarie, et aliud 
est Johannis Martinis de Taindi et comparavit illud de 

Christoffano herdatore, et solebat dare annuatim Domino Regi 

ix.denarios, et aliud casale est Dompne Sancie de Laginosa, et 
aliud est sancti Tixi. Interrogatus unde habuit illud, dixit quod 

p. 494 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

D. João Martins de 

Ataíde 
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nescit. Interrogatus si intrat Maiordomus in Quiraz, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quia semper ita vidit uti." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Ordens” 

Sancto Pelagio de 

Carvalido, Avioso, Maia 

(c. Maia) 

"Interrogatus de Sancto Pelagio de Carvalido, dixit quod audivit 

dici multociens multis bonis hominibus in tempore Regis Sancii, 
avi istius Regis, (…) quod erat regalengus. Interrogatus unde 

Ordines habuerunt illa casalia, dixit quod nescit." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Martim Mendes Avioso, Maia (c. Maia) 

"et in ipso loco jacet alia leyra et laborat illam Martinus Menendi, 

et solebant dare de ipsa leyra j. buzenum triciti et modo non dant 
nichilum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 495 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Ordem do Hospital 

Cova, Gondim, Maia (c. 

Maia) 

"Et dixit quod in alio loco qui dicitur Cova habentur ibi duo 

casalia, et fuerunt Sancti Tissi, et modo sunt Ordinis Hospitalis, 

et solebat ibi intrare Maiordomus, et modo non intrat ibi quoniam 
sunt Hospitalis." 

p. 495 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Soeiro Anes de 

Vermoim da Maia Portus Carrarius, 

Nogueira, Maia (c. 
Maia) 

"et in alio loco qui dicitur Portus Carrarius jacent iiij.or leire et 

laborant illas Dominicus Menendi et Suerius Johannis de Vermuy 

Madie, et solebant dare de illis iiij.or leyris medietatem porcionis, 
et modo non faciunt inde ullum forum. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 
p. 498 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Domingos Mendes 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Não identificado 

Moutom, Nogueira, Maia 

(c. Maia) 

"et in alio loco qui dicitur Moutom jacent iiij.or leire, et solebant 

dare medietatem porcionem et modo non dant. Interrogatus 
quare, dixit quod nescit." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Estêvão de Freitas 

Trofa (Santiago do 

Bougado), Maia (c. 

Trofa) 

"Interrogatus si scti aliquos homines qui debeant esse forarii, 

dixit quod scit, et quod vidit quando Stephanus de Freitas vocavit 

Johannem Subgerii de Alvarelos, et Gonsalvum Pelagii, et 
Johannem Pelagii, qui fuisent extrahere rendam Terre quia 

p. 499 
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debebant facere de foro; et dixit quod Maiordomi solebant levare 

totam decimam predicotrum casalium, et Maiordomi dabant 

Ecclesie v.modios panis;" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Não identificado 

Ferraria, Trofa 

(Santiago do Bougado), 

Maia (c. Trofa) 

"Et dixit quod de alio loco qui dicitur Feraria, que est circa 
Alfenam, solebant dare Domino Regi in quolibet mense unum 

palmum ferri omnes qui morabantur ibi quilibet per se, et modo 

non faciunt inde ullum forum Domino Regi. Interrogarus quare 
dixit quod nescit." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Não identificado 

Parata, Trofa (Santiago 

do Bougado), Maia (c. 

Trofa) 

"et dixit quod de Parata debebant dare Domino Regi j. modium 

panis pro erba quam ibi colligunt et pascunt, et modo non faciunt 

inde ullum forum;" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Pedro Peres 

Moalde, S. Mamede de 
Infesta, Maia (c. 

Matosinhos 

"Interrogatus si Dominus Rex habet ibi aliquod Regalengum, 
dixit quod vj.leyre jacent in loco qui dicitur Lomba contra 

Pedroucos et sunt regalenge, et de istis vj.leyris dabant inde 

terciam partem omnium fructuum; et Dompnus Julianus, qui tunc 
erat Judex Madie, dedit inde unam Dominico Petri et Petro Petri, 

quam plantaverunt cum vinea, et aliam Subjerio Sujerii, quam 

plantavit cum vinea, et aliam Subjerio Subjerii, quam plantavit 
cum vinea, et aliam Petro Laurencii mercatori Portus, et similiter 

plantavit eam cum vinea, et dedit eis ipsas ad forum quod darent 

inde annuatim Domino Regi vj.tam partem vini et ipsimetipsi 

solebant inde dare terciam partem omnium fructuum Domino 
Regi." 

p. 503 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Soeiro Soares 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Pedro Lourenço, 

mercador do Porto 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Domingos Peres 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de Águas 

Santas 
Ermesinde, Maia (c. 

Valongo) 

"(…) et laborant ipsas predictas leiras homines Aquarum 

Sancaturm et Sancti Tissi, et solebant dare de ipsis predictis leiris 

terciam partem omnium fructuum, et modo non dant inde nisi 

p. 505 

Usurpação Irregularidades Mosteiro de Santo 
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nos direitos régios Tirso singulas quartas panis. Interrogatus quare non dant tantum sicut 

inde solebant dare, dixit quod nescit." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Homem do Porto” 

Manhaldi, Ermesinde, 

Maia (c. Valongo) 

"(…) Dominus Rex habet unum casale in Manhaldi, et solebant 

inde terciam partem dare omnium fructuum de ipso casali; et 
Judex Dompnus Julianus dedit ipsum casale pro denariis cuidam 

homini de Portu, qui fecit ibi bonas vineas et non dat inde modo 

Domino Regi nisi vj.tam partem fructuum." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Homens desse 

lugar” 

Vallis Longus supernus, 

Ermesinde, Maia (c. 

Valongo) 

"Et dixit quod Dominus Rex habet multas hereditates in loco qui 
dicitur Vallis longus supernus, et tenent eas homines ipsius loci et 

non faciunt inde forum nisi quantum volunt. (…) Et dixit quod 

Dominus Rex non habet terciam partem de quanto debebat 
habere de jure illarum hereditatum predictarum" 

p. 506 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Homens desse 

lugar” 

Vallis Longus Inferior, 

Ermesinde, Maia (c. 

Valongo) 

"Et dixit quod in alio loco qui dicitur Vallis longus inferior habet 

unum casale, et tenent illud homines ipsius loci et non dant de 

illo nisi quantum volunt." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Herdadores” 

Alfena, Maia (c. 

Valongo) 

"Et dixit quod illi qui solebant morari in ipso loco fuerunt morari 
in Alfena et in Aguiar et in aliis locis, et vadunt laborare et 

rumpere in ipsis hereditatibus forariis et non faciunt forum 

Domino Regi sicut antea faciebant. Et modo non morantur ibi 
nisi vj. homines et sunt herdatores, et fuerunt facere domos in 

hereditate Leprosorum de Alfena et dant Domino Regi annuatim 

viij. denarios quilibet per se. Interrogatus quare fecerunt domos 
in hereditate Leprosorum, cur non faciebant domos ante in 

hereditate Domini regis, dixit quod tunc temporis erant melius 

emparati per Leprosos quam per Dominum Regem." 

p. 506 

Usurpação Irregularidades D. João Peres da Alfena, Maia (c. "Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod nescit. p. 508 
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nos direitos régios Maia Valongo) Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare non intrat ibi, dixit quod ex quando Dompnus 

Johannes Petri Madie comparavit ibi illam hereditatem nunquam 
ibi intravit, et antea semper ibi intrabat, et ipse vidit eum ibi 

intrare multociens." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de Santo 

Tirso 
Covelas, Maia (c. Trofa) 

"Interrogatus quot casalia  habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xx. casalia, et sunt omnia Sancti Tissi. (…) et intrat ibi 
Maiordomus et dant sibi vitam, et solebant ei dare in quolibet 

mensse iiij. denarios pro vita. Interrogatus quare non dant sibi 

modo illos denarios, dixit quod nescit." 

p. 512 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

D. Soeiro 

Raimundes de Riba 

de Vizela 

Foz do Sousa, 

Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus vel si faciunt inde aliquod 
forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 

quod propter quod ipsa casalia fuerunt Dompni Subgerii 

Reimondi, et nunquam ibi eum intrare vidit, nec quod inde 

facerent ullum forum: tamen dixit quod audviti dici patri suo et 
aliis bonis hominibus quod solebat ibi intrare, et quod ipsi 

viderant eum ibi intrare multociens." 
p. 517 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mendo Dias 

Valbom, Gondomar (c. 
Gondomar) 

"Item, dixit quod in ipso loco, in conchouso qui fuit Menendi 

Didaci, habetur ibi una leira, et nunquam inde Rex habet jus 
suum. Interrogatus quare non faciunt inde forum, dixit quod jam 

multociens demandaverunt illam et nunquam potuerunt eam 

invenire.  Interrogatus quomodo scit quod ibi jacebat, dixit quod 
audivit dicere multociens patri suo et aliis multis bonis 

hominibus, qui viderunt eam laborare pro regalenga." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Pedro Soares de 

Alvim 

Foz do Sousa, 

Gondomar (c. 

"Item, dixit quod de uno loco qui dicitur Fereiriam, in collacione 

Focis Sause, solebant inde dare annuatim Domino regi 
p. 518 



 

374 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Gondomar) iij.morabitinos de renda, et intrabat illuc Maiordomus pro sua 

voce et pro sua calumpnia, et modo non intrat ibi. Interrogatus 

quare, dixit quod ille viderat Maiordomum qui fuerat illuc sacare 
suam calumpniam, et venit Petrus Subgerii Alvim et defendidit ei 

quod non mitteret ibi pedem quia cortaret ei manus, et filiavit ei 

manus et posuit eas ligatas in uno madeyro et voluit ei cindere; et 

Maiordomus rogavit ei in amore Dei quod non cideret ei suas 
manus, et quod nunquam ei ibi intraret et quod compararet ei suas 

manus: tunc dixit Petrus Subjerii quod placeret ei, et advenit se 

cum Maiordomo, et Maiordomus dedit ei viij.morabitinos veteres 
pro suis manibus: et ex illo tempore nunquam ibi intravit 

Maiordomus nec habuit Dominus Rex sua directa de ipso loco: et 

hoc fuit in tempore fratris istius Regis." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro de Vilela 

Negrelos (S. Tomé), 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"et de casali filiorum Petri Roosendiz dat iiij. varas de bracali pro 
fosadaria, et dant Aquis Sanctis j.modium vini et unum bracaleut 

sint defensi ab omni jure regali, et casale est hermum. 

Interrogatus si solebat dare ipsum casale Vilele aliquod forum 
Domino Regi, dixit quod solebat dare sed nescit quantum. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod nescit." 

p. 534 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Ordem do Hospital 

Rebordões, Refóios (c. 
Santo Tirso) 

"; et in quintana Subgerii Egee jacet Regalengum et nescit 

quantum est: et laborant istud Regalengum homines Hospitalis, et 
solebant dare inde terciam et quartam partem omnium fructuum 

(…)." p. 537 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de Santo 

Tirso 
Pedrosa, Rebordões, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"et in alio loco qui dicitur Pedrosa jacet ibi alia leira et cambivit 

eam et fecit ibi Monasterius Sanctus Tissus bonam vineam, et 

solebat ibi esse pressum Maiordomi tempore Judex Menendus Usurpação Irregularidades Mosteiro de Vila 
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nos direitos régios Cova de Sandim Roderici, pro alia que jacet in Pedazo: et laborant istud 

Regalengum homines Ville Cove Monasterii Sancti Tissi. 

Interrogatus cujusmodi forum faciunt inde Domino Regi (...) 
solebant inde dare tertiam et quartem partem omnium fructuum, 

et modo non dant nisi vj. quartarios panis (...). Interrogatus «quis 

fecit vobis istud forum», dixit quod Dominus Rex Sancius avus 

istius Regis. Interrogatus si habent inde cartam, dixit quod non." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Igreja de S. Tiago de 

Cernadelo 

Cernadelo, Aguiar (c. 

Lousada) 

"(…) et sunt inde v.e casalia ipsius Ecclesie et nescit unde habuit 

ea, et dant annuatim Domino Regi singulas gallinas, et solebant 

pectare vocem et calumpniam et modo non pectant. Interrogatus 

quare, dixit quod nescit." 

p. 546 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Payaes, Covas, Aguiar 

(c. Lousada) 

"et dixit quod in alio loco qui dicitur Payaes habetur ibi unum 

casale, et est de Paazo et habuit ipsum de uno herdatore de 

testamento, et solebant inde dare Domino Regi duas varas 

bracalis pro fusssadaria, et modo non dant. Interrogatus quare 
non dant modo, dixit quod nescit." 

p. 563 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Covas, Aguiar (c. 

Lousada) 

"et casale Sancti Tissi solebat dare j.morabitinum de renda, et 

non dat modo propter privilegium Hospitalis." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Besteiros, Aguiar (c. 

Paredes) 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod solebat ibi 
intrare, et modo Domnus A. Dives homo non vult quod intret ibi 

nec det alium forum propter honorem Donni roderici Froye." 

p. 567 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Sé do Porto 

Teroyas, Sobreira, 

Aguiar (c. Paredes) 

"Et in Teroynas habentur ibi viij.º casalia Domini Regis, et unum 

est Portuensis Episcopi sine ista viij. casalia Domini Regis, et hoc 
casale Episcopi non dat de renda quoniam fuit sacatum de illis 

casalibus Episcopi quod dant renda (…) et solebant dare viij.º 

spatulas (...): et sunt viij.º casalia, et non dant forum nisi forum de 

p. 572 
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iiiij.or casalibus." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro de Cete 

Baltar, Aguiar (c. 

Paredes) 

"et quidam herdator ipsius loci testavit unam hereditatem 

Monasterio de Ceti, et ante dabat vocem et calumpniam et 

fosadariam et luctosam, et modo non dant inde nichilum." 

p. 575 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Estêvão Martins 

Cortina de Avoym, 

Rebordosa, Aguiar (c. 

Paredes 

"Interrogatus si habentur ipsi aliquod Regalengum, dixit quod in 

cortina de Avoym jacet ibi unus campus et laborat illum 

Stephanus Martini, et dedit inde usque modo iij. taligas panis de 

quali ibi jacuit, et debebat inde dare medietatem milii, et terciam 
centeni, et j.caponem, et x.ova;" 

p. 576 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de 

Pombeiro Varzenela, Guilhufe, 

Penafiel (c. Penafiel) 

"(…) et in Varzenela jacet alia leira, et istam leiram laborant 

homines de Palumbarii et Ferarie, et solebant dare j.sextarium 

panis, et j.gallinam, et x.ova, et debent dare terciam terciam 
partem omnium fructuum." 

p. 578 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro de Ferreira 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
D. Martim Gil de 

Riba de Vizela 
Escapaes, Guilhufe, 
Penafiel (c. Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Escapaes, dixit quod vj., et 

dixit quod j. est Martini Egidii, et casale Palacioli dat vj. varas 

bracalis, et v. sunt Palacioli; et illud casale Martini Egidii fuit 
forarium, et dabat vj. varas bracalis pro fussadaria et pectabat 

vocem et calumpniam et modo non dat nichilum, et de sua socra 

unde habuit illud dabat fussadariam." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Cavaleiros” 

Palacia, Rio de 
Moinhos, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"(…) et in villa que vocatur Palacia habentur ibi xiij.eim casalia 
et una hermita, et de tota ista villa est inde medietas Domini 

Regis in monte et in fonte et in omnibus locis quod pertinent ad 

istam villam, et alia medietas est Militum et Ordinum; et in 
medietate Domini Regis sedent iij. casalia et medium, et in 

medietate Militum et Ordinum sedent ibi ix. casalia;  et unum 

p. 582 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Ordens” 
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casale de illis tribus Domni Regis dat (de) derectura j. corazilum, 

et j. almude miliii vel messis, j. gallinam, et x. ova (...); et una 

vinea casalis de Bel, quam tenet Martinus Martini bacilo pede, 
dant inde annuatim (...); et medium casalis est herdatorum; et 

dant inde annuatim Domino Regi iij.varas et mediam bracalis pro 

fossadaria de istis ix.casalibus, et alie medietatis dant v. casalia 

v.e gallinas, et l.ova, et ij. quartarios et j. taligam panis per 
quintam, et de istis v.e casalibus dant inde iij.varas et mediam 

bracalis, et alia iiij.or casalia non dant nullum forum. Interrogatus 

quare, dixit quod nescit." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

“Homens do lugar 

de Souto” 

Circa pontem novam de 
Souto, Rio de Moinhos, 

Penafiel (c. Penafiel) 

"et in alio loco circa pontem novam de Souto jacet ibi unus ager 
regalengus, et laborant illum homines de Souto, et dant inde j. 

almude panis et debebant inde terciam partem panis." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de Vila 

Boa de Quires 

Rio de Moinhos, 

Penafiel (c. Penafiel) 

"Et de illis ix.casalibus supradictis comparavit Monasterium Ville 

Bona unam hereditatem herdatorum, (et) solebant inde facere 
forum Domino Regi in hoste et in fossado et dabant inde 

fossadariam, et modo non facit inde forum. Interrogatus quare, 

dixit quod nescit." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Igreja de S. Salvador 

da Gandara 
Rio de Moinhos, 

Penafiel (c. Penafiel) 
"et dixit quod de Ecclesia de Gandera solebant facere servicium 

Domino Regi annuatim." 
p. 587 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Não identificado 

Fortale, Eja, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"et in Fortale alia leira; et in chousal de ponte alia leira, et 

solebant inde dare j. almude panis;" 
p. 595 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Não identificado 

Mondonis, Santa Marta, 
Penafiel (c. Penafiel) 

"et in Mondonis j.leira, et solebat dare j.quaratium panis, et modo 
non dat nichil. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação Irregularidades Lourenço Anes de Vila Boa de Quires, "(…) et hoc Regalengum laborat unus homo Laurencii Yanis de p. 597-
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nos direitos régios Porto Carreiro Porto Carreiro (c. Marco 

de Canaveses) 

Porto Carreiro, et dat (…). Item, filii Laurencii Johannis solebant 

dare annuatim Domino Regi vj.taligas panis. Interrogatus unde 

dabant illas taligas, dixit quod nescit." 

598 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Herdadores” 

Campis, Constance, 
Santa Cruz (c. Marco de 

Canaveses) 

"et casale quod fuit herdatorum que vocabatur de Campis dat 
annuatim Domino Regi vij.varas bracalis et modo non dat nisi 

iij.varas bracalis. Interrogatus quare non dat modo ipsas vij.varas 

bracalis, dixit quod nescit. Et solebat dare luctosam et modo non 
dat illam, et pectabat vocem et calumpniam. Interrogatus quare, 

dixit quod nescit." p. 598 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de 

Travanca 

Constance, Santa Cruz 

(c. Marco de Canaveses) 

"Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit 

quod illa tria casalia de Travanca dant iij.cabritos annuatim 
Domino Regi, et iij.gallinas, et solebat dare lucosam et vidit inde 

levare eam, et modo non dat illam. Interrogatus quare, dixit quod 

vidit inde levare ad abbatem de Travanca." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Gil Anes de Vilela 

Toutosa, Santa Cruz (c. 

Marco de Canaveses) 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod solebat ibi 
intrare et modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod 

propter Pelagium Subgerii et Egidium Johannis qui tenent ipsa 

casalia Monasteriorum, et propter Divites homines qui habent ibi 

illos casales. Et solebant facere turviscatam, et pectabant vocem 
et calumpniam." 

p. 601 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Paio Soares 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de Freixo 

de Baixo 

"Item, dixit quod casale Monasterii [do Freixo] pectat vocem et 

calumpniam et dat vitam Maiordomo et dat cabritum, et debebat 
dare gallinam et non modo dat eam. Interrogatus quare, dixit 

quod magnum tempus est elapsum quod moratur ibi et nunquam 

dedit eam." 

Usurpação Irregularidades Mosteiro de Freixo Villa Pouca, Recezinhos "Et dixit quod in Villa Pouca habentur ibi duo casalia, et unum 
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nos direitos régios de Baixo (S. Mamede), Santa 

Cruz (c. Penafiel) 

est Monasterii de Travanca et nescit unde habuit ea, et aliud est 

Fraxini et habuit illud de testamento. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 
nescit: tamen dixit quod debent pectare vocem et calumpniam. " 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de 

Travanca 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mouro Mendes 

Recezinhos (S. 

Mamede), Santa Cruz (c. 
Penafiel) 

"Item, dixerunt Petrus Martini et Gonsalvus Dominici quod de 

casali in quo moratur Mouranus Menendi debent inde dare (…): 

et ambo debent pectare vocem et calumpniam, et modo ipse 
Mauranus non facit inde ullum forum. Interrogati quare, dixerunt 

quod nesciunt." 

p. 602 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Não identificado 

Outarii, Recezinhos (S. 

Mamede), Santa Cruz (c. 
Penafiel) 

"Item, dixit quod casale Outarii debet dare unam spatulam porci, 

et unum cabtritum (…), et modo non facit ullum forum. 
Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 603 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Não identificado 

Coyre, Recezinhos (S. 

Mamede), Santa Cruz (c. 

Penafiel) 

"Item, dixit quod casale Coyre debet ire ad castellum et ad 

chamatum et ad torviscatam, et modo non facit. Interrogatus 

quare, dixit quod nescit." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro de 

Travanca 

Oliveira, Santa Cruz (c. 
Amarante) 

"; et casale in quo moratus fuit Johannes Pequeno est de 
Travanca, et tenet illud Gonsalvus Martini Travanca, et solebat 

dare gallinam et cabritum (…). Interrogatus quare illud aliud 

casale non dat gallinam et cabritum sicut ista duo casalia, dixit 
quod nescit." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
D. Elvira 

"Et casale quod tenet Domna Elvira est Travance, et debebat dare 

cabritum et gallinam, et pectare vocem et calumpniam, erat 

pressum, et illa modo moratur ibi et ideo non facit istud forum 
predictum;" 

Usurpação Irregularidades Mosteiro de Vila "et casale in quo moratus fuit Domnus Andreus est Ville Cove et 
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nos direitos régios Cova de Sandim tenet illud Domna Elvira, et solebat dare gallinam et cabritum, 

(…)" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Martim Gil Coreixas 

de Ataíde 

Torno, Santa Cruz (c. 

Lousada) 

"Et de illo casali Martini de Corexis solebant inde Maiordomi 

levare vocem et calupniam, et levaverunt eam de Egea Martini 
qui tunc morabatur ibi, et iste Egeas Martini perhibuit inde 

testimonium quod Maiordomus levavit de ipso calumpniam, et 

non sunt xv. annos elapsi quod fuit hoc." p. 610 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteiro de 

Mancelos 

Palaciolus, Figueiró 

(Santa Cristina), Santa 
Cruz (c. Amarante) 

"Et dixit quod in alia villa que vocatur Palaciolus dixit quod (...); 
et aliud casale misit prior de Mancelos in grangia, et solebat dare 

j.cabritum, j.gallinam, et pectare vocem et calumpniam, et vadit 

ad chamatum Maiordomi;" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro de Freixo 

de Baixo 
Aião, Santa Cruz (c. 

Felgueiras) 
"et aliud est Fraxini, et solebat pectare vocem et calumpniam, et 

dabat j.cabritum (et) j.gallinam annuatim Maiordomo: et in 

Cegoneiris habetur ibi  unum casale et est de Araes, et ibat ad 

chamatum Maiordomi" 

p. 611 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Igreja de S. Maria de 

Airães 

Cegoneris, Aião, Santa 

Cruz (c. Felgueiras) 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro de 
Roncesvales 

Medelo, Monte Longo 
(c. Fafe) 

"et aliud est Monasterii de Rozavalibus. Interrogatus unde habuit 
illud, (dixit) quod Domna Orraca Fafiiz comparavit (illud) de uno 

herdatore et testavit ibi illud pro anima ejus, et ex quando Domna 

Orrava comparavit illud nunquam fecit ullum forum, et antea 
solebat facere forum." 

p. 613 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Martim Guedaz 

Estorãos, Monte Longo 

(c. Fafe) 

"Item, dixit quod in alio loco qui dicitur Montana monachi 

habetur ibi una magna peza campi Domini Regis, et laborant 

illam ista iiiij.or casalia predicta et non dant inde Domino Regi 
nisi medietatem porcionis, et habebat levare totam porcionem 

intregam." 

p. 616 
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Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Maria Peres 

Antime, Monte Longo 

(c. Fafe) 

"et in alio loco qui dicitur Porta casalis de Betoca jacet ibi j. leira, 

et tenet illam ocubatam Maria Petri que laborat ipsum casale de 

Batoca, et non facit de illa ullum forum et solebat inde Dominus 
Rex levare portionem ipsius panis ipsius leire." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Martim Pais 

Travassós, Travassós (c. 

Fafe) 

"et aliud casale est Stephani Johannis de Freitas et habuit illud de 

uno herdatore in tempore fratris istius Regis, et faciebat tale 

forum sicut unum istorum predictorum, et ex illo tempore quod 
Stephanus Johannis habuit ipsum casale nunquam fecit forum, et 

debebat esse maiordomus quisquis moratus fuerit in ipso casali;" p. 620 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Estêvão Anes 

"Item, dixit quod hereditas que fuit Lupi Subgerii quantam inde 

comparavit Martinus Pelagii de Sturaos remansit pro regalenga, 
quoniam ipse Martinus Pelagii noluit facere quale debebat 

facere." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro de Freixo 

de Baixo 

Freixo de Cima, 

Celorico de Basto (c. 

Amarante) 

"Interrogatus de ipso Monasterii si habet ibi Dominus Rex 

aliquod jus vel si debet abbadare illud, dixit quod non.  
Interrogatus si dant inde collectam Domino Regi, dixit quod 

audivit dici quod solebant inde dare collectam." 

p. 627 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro de Telões 

Fulgidaes, Telões, 

Celorico de Basto (c. 

Amarante) 

"Et dixit quod in Fulgidaes habentur ij.casalia, et sunt ipsius 

Monasterii. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod comparavit ea 
de herdatoribus in tempore patris istius Regis. Et intrat ibi 

Maiordomus, et solebant luctosam dare, et solebant dare pro 

fussadaria xiiij.varas bracalis, et modo non dat nisi j.varam et 
mediam. Interrogatus quare modo non dat sicut antea dabat, dixit 

quod nescit." 

p. 628 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Paio Soeiro 

Valle de Aama, Telões, 

Celorico de Basto (c. 

"Et in Valle de Aama jacent ibi vj.leire Pelagius Subjerii fecit 

unam quintanam in Madernu in collatione Sancti Johannis de 
p. 629 
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Amarante) Gaton, et solebant dare fossadariam et luctosam, et tres quintane 

sunt herdatorum et duo casalia, et modo non faciunt ullum forum 

Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Estêvão Rodrigues 

Borba de Godim, 
Celorico de Basto (c. 

Felgueiras) 

"Et de una hereditate Stephani Roderici et suorum fratrum dant 
iiij.varas et mediam bracalis pro fossadaria, et dixit quod audivit 

dicere quod solebant dare vitam Maiordomo tres vices in anno." 

p. 632 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Igreja de Fervença 

Fervença, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"Et dixit quod de illa fugaria quod habet inde Ecclesia Fervencie 

terciam partem, et ipsa fugaria solebat dare xv.solidos pro renda 
et modo non dat nisi ix.solidos et medium. Interrogatus quare non 

dat totam rendam sicut antea dabat, dixit quod propter illam 

terciam quam habet ipsa Ecclesia et obtavam partem quam habet 
ipse Miles, quod non dant rendam." 

p. 634 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mónio Velho 

(Veteris) 
Arnóia, Fervença, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et dixit quod casale Johannis Sancii et casale Munionis Veteris 
laborant duas leiras , et non dant porcionem quoniam debent 

nutrire canes pro castelo." 

p. 635 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
João Sanches 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Herdadores” 

Senra, Coussus, 
Codessal, Ravaldo, 

Basto (S. Tecla), 

Fervença, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"Interrogatus si habetur ibi Regalengum, dixit quod in Senra jacet 

ibi unus campus magnus et determinatur sic: (...). Item, dixit 

quod in loco qui dicitur Coussus jacet ibi unus mons et 
determinatur sic: (...). Item, dixit quod in Codessal jacet alius 

campus, et dixit quod in Ravaldo jacet ibi una vinea magna 

Domini Regis: et laborant istus Regalengum et istas vineas 

herdatores et homines Militum et Ordinum, et dant inde annuatim 
Domino Regi terciam partem omnium fructuum et medietatem 

vini, et solebant dare iij.solidos de almeitiga et modo non dant 

nisi j.gallinam quoniam dant rendam." 

p. 640 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Cavaleiros” 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Ordens” 



 

383 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Herdadores” 

Basto (S. Tecla), 

Fervença, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"et istas vineas herdatores et homines Militum et Ordinum, et 
dant inde annuatim Domino Regi terciam partem omnium 

fructuum et medietatem vini, et solebant dare iij.solidos de 

almeitiga et modo non dant nisi j.gallinam quoniam dant 

rendam." 

p. 640 Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Cavaleiros” 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Ordens” 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Igreja de Carvalho 

Regadela, Basto (S. 

Tecla), Fervença, 
Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"(…) et in alia Regadela de jusana jacet alius campus, et tenet 

illum campum Ecclesia de Carvalo et non dat inde nichilum, et 

solelant inde dare terciam partem omnium fructuum;" 

p. 641 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Igreja de Carvalho 

Silvaribus, Basto (S. 

Tecla), Fervença, 
Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"et in Silvaribus jacet una vinea, et tenet illam vineam ipsa 

Ecclesia de Carvalo et non dat inde nichilum, et solebant inde 

dare obtavam partem vini;" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Rodrigo Peres, 

cavaleiro 

Borba da Montanha, 
Fervença, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et unum est Roderici Petri Militis, et pectat vocem et 

calumpniam, et vadit ad torviscatam et ad chamatum castelli; et 
aliud est Alfonsi Roderici, et facit aliud tale forum sicut istud 

aliud casale Roderici Petri, et comparavit istud casale de 

herdatore et faciebat forum sicut unum istorum herdatorum, et 
dabant ista ambo casalia in tempore fratris istius Regis vitam 

Maiordomo tres vices in anno, et dant almeitigam maiordomo 

areis, et j.gallinam si seminaverit linum, (...). Interrogatus quot 

regalengum laborat casale Roderici Petri, dixit (...): et totum hoc 
Regalengum laborat istud casale Roderici Petri, et dat inde 

annuatim Domino Regi terciam partem (...): et casale Alfonsi 

Roderici laborat duos campos in Carvalaribus (...)." 
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Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

D. Gil Vasques 

Soverosa 

Palaciolo, Ourilhe, 
Fervença, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et dixit quod in Palaciolo habentur ibi xij.casalia et 

iiij.cabanarii, et unum est filiorum Domni Egidii Valasci. 

Interrogatus unde habuit illud, dixit quod comparavit ulliud 
Domnus Egidius Valasci de herdatoribus in tempore fratris istius 

Regis, et ipsi herdatores vendiderunt illud per forciam et per 

presionem, et de ipso casali debebant esse Maiordomi Terre, et 
faciebat tale forum sicut aliud casale forarium, et erat pausa 

Judicis et Maiordomi." 

p. 654 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Rodrigo Peres, 

cavaleiro 

Canedo de Basto, 

Fervença, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et unum est Roderici Petri et comparavit illud de herdatoribus in 
tempore patris istius Regis, et pectabat vocem et calumpniam;" 

p. 655 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Herdadores” 

Requeyxo, Vale do 

Bouro, Fervença, 
Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et unum casale est herdatorum de Requeyxo, et dant inde 

annuatim j.modium vini per tributariam et non facit ullum forum, 
et dant eum de una hereditate que jacet circa Regalengum. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit. " 

p. 657 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Mosteior de Refojos 

de Basto 

"Item, dixit quod in Requeyxo jacet una leira regalenga circam 

viam ante portam Petri Dominici, et laborat eam homo 
Monasterii de Refoyos, et non facit ullum forum. Interrogatus 

quare, dixit quod vidit inde partire panem Maiordomo Domini 

Regis." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
D. Afonso III 

Cabeceiras de Basto, 

Cabeceiras de Basto (c. 

Cabeceiras de Basto) 

"(…) dixit quod usque modo semper herdatores et gubernatores 
ipsius Ecclesie abbadabant ipsam Ecclesiam, et quando eligebant 

ibant cum eo ad Dominum Regem sive ad Divitem hominem ejus 

qui tenebat ipsa Terram, et tunc Dominus Rex vel Dives homo 

ipsius Terre concedebat ipsum abbatem quem ipsi eligebant, et 

p. 663-
664 
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tunc habebat inde Dominus Rex vel ejus Homo dives annuatim 

unum scorzum bonum vini, et unam fugaciam bonam tritici, et 

quando Dominus Rex ibat in hostem dabant ei inde unum 
poldrum de xx.morabitinis veteribus una vice in anno; et 

postquam iste Dominus Rex venit et forciavit inde herdatores et 

gubernatores ipsius Ecclesie et abbadavit eam per se solum, et 
nunquam postea habuit predictum forum et ita amisit jus suum." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
D. Mendo Rodrigues 

Asperanzes, Cabeceiras 
de Basto (c. Cabeceiras 

de Basto) 

"Interrogatus quot casalia habentur in villa que vocatur 

Asperanzes, dixit quod xxv.casalia et xxv.cabanarii, et sunt inde 

xij.Domini Menendi Roderici. Interrogatus unde habuit ea, dixit 
quod omnia fuerunt herdatorum qui dabant annuatim Domino 

Regi singulas spatulas cum ix.costis sine pede (...), et ibant ad 

mandatum Domini Regis preter quintanam de Capa cum casali 

Fontis que fuit  domni gomecii Menendi." 

p. 664 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

D. Gil Vasques de 

Soverosa 

Cabeceiras de Basto (c. 

Cabeceiras de Basto) 

"Item, dixit quod iiij.or casalia sunt filiorum Domni Egidii 

Valasci et fuerunt similiter omnia sicut predicta casalia Domni 

Menendi Roderici;" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
D. Mendo Rodrigues 

Sendim, Cabeceiras de 

Basto (c. Cabeceiras de 

Basto) 

"Item, dixit quod in villa que vocatur Sendim habentur ibi casalia 
(sic) et xvij.cabanari, et sun tria Domni Menendi Roderici, et 

fuerunt acquisita similiter sicut alia predicta et fuerunt foraria 

Domini Regis sicut alia predicta, et vult ibi facere quintanam, et 

habet ibi alias hereditates que non casalia sunt, quas comparavit 
in hoc anno et in preterito de herdatoribus de quibus solebant 

facere forum Domini Regi sicut de supradictis;" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Igreja de S. Salvador 

de Basto 

Gondaren, Cabeceiras 

de Basto (c. Cabeceiras 

"Item, dixit quod in villa que vocatur Gondaren habentur ibi 

xx.casalia et xxxj. cabanari, et v.e sunt ipsius Ecclesie et habuit 
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de Basto) ea de testamento herdatorum, et pectant vocem et calumpniam 

(…), et solebant dare spatulas et omnes alios foros sicut alia 

casalia foraria;" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Igreja de S. Salvador 

de Basto 

Outarius de Geminis, 
Cabeceiras de Basto (c. 

Cabeceiras de Basto) 

Item, dixit quod in villa que vocatur Outarius de Geminis 
habentur ibi iiij.or casalia, et sunt ipsius Ecclesie et Gomecii 

Menendi. Interrogatus unde Ecclesia habuit ipsa casalia, dixit 

quod omnia iiij.or casalia de herdatoribus, qui dabant spatulas et 
faciebant tale forum sicut alia casalia predicta; et ut Maiordomus 

non intraret in istis casalibus prelatus ipsius Ecclesie dedit 

medietatem Gomecio Menendi, et ex illo tempore nunquam ibi 

intravit Maiordomus, et antea faciebant totum forum et dabant 
vitam Maiordomo." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Gomes Mendes 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
D. Gondesendes 

Cabeceiras de Basto (c. 
Cabeceiras de Basto) 

"Interrogatus si moratur ibi aliquis homo forarius, dixit quod 

nepotes Domni Gondesendi debent esse Maiordomi terre 

prestemarii, et debet pausare Maiordomus Terre in casali de 
Condessalibus et Outari et in casalibus de Refoyos. Et solebant 

dare de illa predicta hereditate Domini Regis viij.partem omnium 

fructuum." p. 665 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Igreja de S. Maria 

do Outeiro 

Jugaeli de Cambeses, 

Cabeceiras de Basto (c. 

Cabeceiras de Basto) 

"Item, dixit quod in Jugaeli de Cambeses habentur ibi iiij.or 
casalia Sancte Marie Outarii, et solebant pectare vocem et 

calumpniam et dabant vitam Maiordomo, et modo non faciunt 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter Domnam 
Orracam Fafiz." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
“Herdadores” 

Rossas, Cabeceiras de 

Basto (c. Vieira do 

Minho) 

"et intus in istis terminis jacent vij.casalia et sunt herdatorum, et 

laborant aliam hereditatem forariam extra coutum pro qua 

debebant facere totum forum sicut alii herdatores, et modo non 

p. 666 
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dant nisi singulas spatulas, et iij. Iij. panescentenos, et non faciunt 

ullum forum: et fecerunt isti herdatores domos intus in istis 

terminis predictis quod sint defensi ab omni foro regali." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
D. Fagundo 

Outeiro, Cabeceiras de 
Basto (c. Cabeceiras de 

Basto) 

"et aliud est filiorum Domni Facundi, et solebant pectare vocem 
et calumpniam et modo non pctant. Interrogatus quare, dixit quod 

propter Laurencium Ermigii et Menendum Ermigii." 

p. 667 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Afonso Garcia 

Rio Douro, Cabeceiras 

de Basto (c. Cabeceiras 
de Basto) 

"et aliud est Alfonsi Garcie et comparavit illud de herdatore, et 

solebat facere forum sicut aliud casale forarium, et debebat esse 
Maiordomus Terre ille qui vendidit ipsum casale." 

p. 669 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Igreja de S. Tiago de 

Guilhofrei 

Guilhofrei, Vila Boa de 
Guilhofrei (c.Vieira do 

Minho) 

"et aliud casale est heremum et fecerunt in terrenis ipsius casalis 

unam vineam clerici ipsius Ecclesie, et debebat facere tale forum 

sicut unum istorum duorum, et modo non dat nisi j. sextarium 
panis." 

p. 678 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro de 
Pombeiro 

Cito Facte, Vila Fria, 

Guimarães (c. 

Felgueiras) 

"et in lodario Cito facte jacet j.leira vinee, et laborat illam homo 

quidam Polumbarii et dat inde annuatim Domino Regi j.pusalem 

vini et debebat medietatem vini." 

p. 679 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Ordem do Hospital 

S. Jorge de Vizela, 

Guimarães (c. 

Felgueiras) 

"Item , dixit quod ante portam casalis Hospitalis in quo moratur 

Petrus Pelagii jacet unus campus regalengus, et plantaverunt ibi 

unum et non faciunt ullum forum." 

p. 681 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Não identificado 

Lama de tira, S. 
Faustino, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod aliud casale de Lama de tira dant annuatim 
Domino Regi unam spatulam cum xij.costis (…), et solebat dare 

xviij.denarios (…)" 

p. 685 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Foreiros do 

reguengo 

Linaris, Abação (S. 

Tomé), Guimarães (c. 
Guimarães) 

"Item, dixit quod vesada Linaris magni est regalenga, et solebant 

inde dare annuatim Domino Regi j.morabitinum quando 
laborabant eam pro offrecione." 

p. 686 
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Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
D. Elvira 

Vizela (S. Paio), 
Guimarães (c. Vizela) 

"(…) et in conchouso Dompne Elvire jacet ibi unus campus cum 

uvariis et cum cerzariis et cum carvalis, et solebant inde dare 

j.franganum et v.ova, et modo non dant inde nichilum;" 

p. 688 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Afonso Nunes 

Trasrio, Selho (S. 

Cristóvão), Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Stephanus Gunsalvi juratus dixit quod in quintana de Trasrio 
habebat ibi Dominus Rex unum casale, et dabant inde annuatim 

Domino Regi ij.modios panis, et modo non dant inde annuatim 

Domino Regi nichilum. Interrogatus quis tenet ipsum casale, dixit 
quod filii et nepotes Alfonsi Nuniz tenent illud forciatum. " 

p. 690 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
p. 691 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Foreiros (“dabant de 

foro”) 
Polvoreira, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Et solebat dare ij.pusales vini de foro, et modo non dat inde 

nichilum. Interrogatus quare non dat modo ipsum vinum, dixit 

quod nescit. Interrogatus unde solebant dare ipsum vinum, dixit 
quod dabant de foro. Interrogatus quot tempus habet quod non 

dederunt ipsum vinum et ipsas duas varas bracalis, dixit quod 

bene sunt xx.anni elapsi quod non dederunt ipsum bracale." 

p. 689 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Não identificado 

Rebouzos, Polvoreira 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Et de hereditate de Rebouzos debebant inde dare iiij.or varas 

bracalis et non dant illas. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 690 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Martim de Riba 

Campus sauti, 

Polvoreira, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum sine istis 

casalibus, dixit quod in loco qui dicitur Campus sauti Rivuli 
Molendinorum super vineam que fuit Martini Riparie jacet ibi j. 

una leira, de qua non faciunt ullum forum Domino Regis, dixit 

quod multi homines dixerunt et monstraverunt ei ipsam leiram 
que erat Domini Regis, et monstraverunt ei marcos per quos est 

marcata." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Romani Guide 

Outarii de Calvis, 

Gémeos, Guimarães (c. 

"Item, dixit quod in cortinali casalis Outarii de Calvis Romani 

Guide jacet j.leiras regalenga, et solebant inde dare terciam panis, 
p. 693 
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Guimarães) et modo non (dant). Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Lourenço Soares Tovoadelo, Tabuadelo, 

Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit (quod) Laurencius Sujerii moratur cum Elvira 

Subjerii sorore ejus in Tovoadelo et sunt cabanarii, et non dant 

derecturas et debebant eas dare. Interrogatus quare non dant eas, 
dixit quod nescit." 

p. 694 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Elvira Soares 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Foreiros do 

reguengo 

Barom, Tabuadelo, 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod in vinea de Barom jacet Regalengum sed 

nesciunt ubi jacet, et solebant inde dare vj.quartas vini annuatim 

Domino Regi et modo non dant. Interrogatus quare, dixit quod 
nescit." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Igreja de S. Miguel 

de Calvos 
Calvos, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod due domus sedebant in Regalengo et posuerunt 

ipsas domos in hereditate ejusdem Ecclesie, et solebant facere 

forum sicut predicte domus et modo non faciunt ullum forum." 

p. 698 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Foreiros do 
reguengo 

Casale de Juruffo, 

Urgezes, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et in alio loco qui dicitur Casale de Juruffo jacet ibi unum 
magnum Regalengum. Item, dixit quod de Juruffi ad superius 

torculare et pomarii totus est regalengus et tenet illum Judex 

Vimarañ. et debebant inde dare iij.varas bracalis et mediam, et 
modo non dat Judex nichilum;" 

p. 699 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Não identificado 

Petra Polumbaria, 
Conde, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et in Petra de Polumbaria jacet ibi unus campus, et dant 

inde terciam et quartam partem omnium fructuum, et solebant 

dare unum bracale et modo non dant. Interrogatus quare, dixit 
quod nescit." 

p. 701 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Martim Augusto 

Creixomil, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Item, dixit quod pomarium Martini Augustini est regalengum, et 

non facit ullum forum de illo." 
p. 710 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

Foreiros do 

reguengo? 

Careiro vetero, 

Creixomil, Guimarães 

"Item, dixit quod de Careiro vetero usque ad Tapiam contra 

Moucos est totum regalengum, et non dant inde Domino Regi 
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(c. Guimarães) quicquam;" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

João Betote de 

Guimarães 

Selho (S. Jorge), 

Guimarães (c. 
Guimarães) 

"(…) et aliud est Johannis Bitouti Vimarañ. et pectat vocem et 

calumpniam, et vadit ad chamatum, et dat (…), et solebat dare 

maiordomo arearum annuatim iij.quartarios panis (…), et modo 
habet bene x.annos quod non dat. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

p. 711 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 

João Betote de 

Guimarães 

Belote, Selho (S. Jorge) 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod Johannes Bitouto accepit unam vessatam in 

Belote de ipso casali Domini Regis et valavit eam, et fecit in ipsa 
vessada bonum pomarium, et non dat inde Domino Regi ullum 

forum, et solebant inde dare de ipsa vessata annuatim Domino 

Regi terciam partem omnium fructuum." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro da Costa 

Golfamir, Selho (S. 
Jorge) Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod campus de Golfamir solebat inde dare habere 
(sic) Dominus Rex porcionem de mouta ad inferius cum sua 

riparia, et modo tenet illud Monasterium de Costa." 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Afonso Bexudo Selho (S. Jorge), 

Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod in chousa Alfonsi Bexudo et Orrace Nuniz jacet 

una leira, et solebant inde dare terciam partem omnium fructuum 

Domino Regi et j.gallinam, et modo non dant inde quicquam." Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Urraca Nunes 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
D. Afonso? 

Baral, Souto (S. 

Salvador), Guimarães (c. 
Guimarães) 

"(…) et de hereditate de Baral que fuit Domni Alfonsi debebat 

dare vij.varas (et mediam) bracalis pro fussadaria, et modo non 
dat nisi quinque varas et quartam, et alias duas varas et quartam 

debebat dare illas Monasterium de Sauto de hereditate quam 

mandaverunt ipse Monasterio herdatores, et modo ipsum 

Monasterium non dat ipsas varas et quartam;" 

p. 714-

715 
Usurpação 

Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro do Souto 

Usurpação Irregularidades D. Oveco do Baral Souto (S. Salvador), "(…) et de hereditate que fuit de Domno Oveco de Baral solebat p. 715 
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nos direitos régios Guimarães (c. 

Guimarães) 

dare iij.varas et mediam bracalis annuatim Domino Regi pro 

fussadaria, et modo non dat nisi iij.varas, et aliam mediam varam 

debebat dare Monasterium de Sauto et non dat;" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro do Souto 

Souto (S. Salvador), 

Guimarães (c. 
Guimarães) 

"et de alia hereditate de Cartemiros solebat dare iij.varas et 
mediam bracalis pro fussadaria, et modo non dat nisi iij.varas 

bracalis, et aliam mediam varam debebat dare Monasterium de 

Sauto et non illam dat;" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Mosteiro do Souto 

Souto (S. Salvador), 

Guimarães (c. 
Guimarães) 

"(…) et de hereditate que fuit de Domno Oveco de Baral solebat 
dare iij.varas et mediam bracalis annuatim Domino Regi pro 

fussadaria, et modo non dat nisi iij.varas, et aliam mediam varam 

debebat dare Monasterium de Sauto et non dat;" 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Estêvão Martins 

Nespereira, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"(…) et aliud est Stephanie Martini cum sua germanitate 
herdatorum, et audivit dicere quod debebant inde dare vj.varas 

bracalis pro fussadaria et non dant illas. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit." 
p. 725 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
D. João Mouro 

"(…) et in Pena de madre jacet una varzena magna regalenga, et 
in ista varzena jacent due leire, quas laborant D. Johannis Maurus 

et Domna Maria, et debebant inde dare vij.varas bracalis et modo 

non dant illas. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
Usurpação 

Irregularidades 

nos direitos régios 
D. Maria 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Igreja de Randufe? 

Patorros, Atães, 

Guimarães (c. 
Guimarães) 

"(…) et aliud de Patorros est herdatorum et de hereditate de 
Randuffi herdatorum, et de isto casali de Patorros debebant inde 

dare iiij.varas et medium bracalis et modo non dant nisi iij.varas. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 734 

Usurpação 
Irregularidades 

nos direitos régios 
Não identificado 

Fontem Abbatis, 
Guimarães (S. Paio), 

"Item, dixerunt quod ad Fontem Abbatis stat ibi unus 
molendinus, et solebant inde dare j.bracalem." 

p. 738 
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Guimarães (c. 

Guimarães) 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Francisco Anes, 

mercador do Porto 

Lordelo do Ouro, 

Bouças (c. Porto) 

"et dixit quod ipse Petrus Chacuna vendidit unum casale 

parvulum Francisco Johannis, mercatori de Portu, et non dant 
rendam" 

p. 458 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de Tarouca 

Nevogilde, Bouças (c. 
Porto) 

"Et Monasterium Sancti Johannis Tarauce habet ibi duo casalia, 

et non faciunt inde forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit. 

Interrogatus unde habuit ea vel ex quo tempore, dixit quod 
audivit dici multociens quod habuerat ea de Militibus de 

Esposadi, qui dimiserunt sibi ea pro testamento: de tempore 

nichil sit, quia semper vidit ea sibi." 

p. 462 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Pedro Lourenço 

Ramalde, Bouças (c. 

Porto) 

"et de alio casali dant annuatim unam quartam bracalis, et solebat 
dare j. morabitinum et quartam, et ex quo comparavit illud Petrus 

Laurentii mercator Portus non fecerunt inde forum illud." 

p. 463 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de Bouças 

Matosinhos, Bouças (c. 

Matosinhos) 

"Et dixit quod Monasterium Bauzarum habet ibi unum casale, 
quod comparavit Gunsalvus Johannis, quodam prelatus ipsius 

Monasterii, de uno herdatore, qui dabat rendam et dabat 

fussadariam. Interrogatus ex quo tempore comparavit illud, dixit 

quod adhuc non sunt xxv. anni elapsi quod comparavit illud, et ex 
illo tempore nunquam inde fecerunt ullum forum." 

p. 466 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
D. Guiomar 

Labruge, Maia (c. Vila 

do Conde) 

"Et Domna Guiomar habet ibi unum casale. Interrogatus unde 

habuit illud, dixit quod comparavit illud de Domno Godino, qui 

erat herdator et solebat dare fussadariam et vitam Maiordomo 
annuatim." 

p. 479 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

D. João Peres da 

Maia 

Unda, Aveleda, Maia (c. 

Vila do Conde) 

"Interogatus de Unda, dixit quod Maiordomus solebat ibi intrare, 

et postquam eam comparavit Domnus J. Petri nunquam ibi 
p. 480 
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intravit Maiordomus. Interrogatus de quo comparavit eam, dixit 

quod de herdatoribus qui solebant pectare vocem et 

calumpniam." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Ordem do Hospital 

Malta, Maia (c. Vila do 

Conde) 

"(…)dixit quod iiij.or et sunt omnia iiiij.or Ordinis Hospitalis. 
Interrogatus unde habuit ea, dixit quod nescit (…), sed unum 

dixit quod comparavit de uno herdatore qui vocabatur Godinus de 

Cornibus. Interrogatus in quo tempore comparavit illud, dixit 
quod in tempore fratris istius Regis. Et de ipso casali solebant dar 

Domino Regi annuatim vj. dinarios in quolibet anno de renda. 

(...)" 

p. 487 
Usurpação 

Transmissão de 

propriedades 

Martim Barreiro do 

Porto 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus dixit quod solebat intrare 
in ipsa quintana de Cornibus, et solebant inde dare Domino Regi 

annuatim unum bragale de fossadaria, et modo comparavit eam 

Mateus Barrarius de Portu, et fecit ibi tria casalia et non intrat ibi 
Maiordomus. Interrogatus quare non intrat ibi modo sicut antea, 

dixit quod nescit." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Ordem do Hospital 

"Et dixit quod Ordo Hospitalis comparavit unum casale de 

Martino Johannis de Cabanelis, et aliud comparavit de Pelagio 
Sino Ville Comitis, et pectabant vocem et calumpniam ista 

predicta casalia, et comparaverunt ista casalia in tempore Regis 

Sancii, fratris istius Regis." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
“Herdadores” Avioso (Santa Maria), 

Maia (c. Maia) 

"Interrogatus de illis duobus casalibus herdatorum si faciunt inde 
Domino Regi aliquod forum, dixit quod non. Interrogatus quare, 

dixit quod comparaverunt illa de Militibus, et ideo non faciunt 

inde forum Domino Regi." 

p. 493-

494 

Usurpação Transmissão de João Martins de "(…) , et aliud est Johannis Martini de Taindi et comparavit illud p. 494 
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propriedades Ataíde de Christoffano herdatore, et solebat dare annuatim Domino Regi 

ix. Denarios (…)." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Sé do Porto 

Sanctus Martinus, 
Jovim, Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Et dixit quod in alia villa que vocatur Sanctus Martinus habentur 

ibi duo casalia, et sunt sedis Portuensis. Interrogatus unde habuit 
ea, dixit quod de testamento unius herdatoris qui vocabatur 

Dompnus Vermudus, et erant foraria et modo non faciunt ullum 

forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 515 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Afonso de Riba 

Casal, Gondomar (S. 

Cosme), Gondomar (c. 
Gondomar) 

"Et de Casali dant unum bracale minus quartam; et solebat dare 
unum bracale intregum, et ex quo comparavit inde quartam 

partem ipsius loci Alfonsus de Ripis, nunquam inde dederunt 

illam quartem partem bracalis." 

p. 520 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de Ferreira 

Sangimir, Gondomar (S. 

Cosme), Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Et dixit quod in Sangimir habentur ibi v.e casalia, et sunt duo 
sancti Petri de Feraria. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod de 

pretore Petro Garcie, et non faciunt inde aliquod forum Domino 

Regi. (…): et non faciunt illis ullum forum nec intrat ibi 
Maiordomus. Interrogatus quare, dixit quod de istis x.cem 

casalibus dant inde viiij. singulas quairas panis annuatim Domino 

Regi quod (sic) per Laurencium Johannis et per Dompnam 

Mariam. Interrogatus si est onrrata (...), dixit quod nescit. " 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

D. Gil Vasques de 

Soverosa 

Avintes, Gondomar (c. 

Vila Nova de Gaia)492 

"(…) dixit quod solebant inde dare annuatim Domino Regi (…), 

et modo non faciunt inde ullum (forum) Domino Regi. 
p. 524 

 
492 Fora dos limites impostos aos inquéritos levados a cabo pela segunda alçada, os inquiridores advertiram que pediram ao juiz de Gondomar que levasse consigo 

homens bons do julgado e que aquele inquirisse os bens do reguengo que se situavam “do lado de lá” do Douro. Certamente não faria sentido deixar esse território por 

inquirir, mas os enviados do rei não podiam simplesmente desrespeitar o espaço que lhes fora consignado. P.M.H. Inq. 1258 p. 524: “Et nos inquisitores non 

inquisivimus istam inquisitionem, quia isti homines non moratur in termino nostre inquisitionis, nec Regalengum istud similiter; sed misimus illuc Judicem cum aliis 
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Interrogatus de quo solebant illud dare, si de regalengo si de foro, 

dixit quod de foro. Interrogatus quare modo non dant sicut antea 

dabant, dixit quod propter Domnum Egidium Velasci et filios 
ejus, qui comparaverunt ipsas hereditates de quibus solebant 

predictum forum facere." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

S. Martinho do Campo, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Et dixit quod Dominicus Menendi Becho, frater Monasterii 

Sancti Tissi, comparavit unum casale de uno herdatores in 
Gaamii, et non sunt aduc tres anni elapsi, et comparavit aliud 

casale in Pena Maiore de alio herdatore ex illo tempo predicto. 

(…); et dixit quod vidit ad Maiordomum pignorare pro fosadaria 

in Gaamir, et vidit ad Maiordomum fere bracalem ipsius fosadarii 
et vocatur nomen Maiordomi Gistola. Et ipse Gistola juratus et 

interrogatus dixit quod levavit ipsam fosadaram de Gaamir, et de 

Ripiadi iij. bracales." 

p. 532 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Martim Lourenço da 

Cunha 

Negrelos (S. Tomé), 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"et totum istud Regalengum laborat illud casale Martini 
Laurencii, et istud casale Martini Laurencii solebat dare iij. 

solidos annuatim Domino Regi. Interrogatus ex quo tempore 

habuit ipsum casale Martinus Laurencii vel adquisit eum, dixit 
quod comparavit eum de Monasterio de Loordelo, (et) dixit quod 

duo anni sunt elapsi quod comparavit illud." 

p. 534-

535 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
“Herdadores” 

Val Mediano, Negrelos 

(S. Mamede), Refóios (c. 

"; et casale de Val mediano est herdatorum et comparaverunt 

illum de Militibus , et quoniam comparaverunt illud de Militibus 
p. 538 

 
bonis hominibus, et dixit nobis istam inquistionem inde.”; semelhantemente, também em Leverino (Leverinho), lugar da freguesia de Covelo (c. Gondomar), mas aí 

por razões de desconfianças dos locais: “Et nos inquisitores non inquisivimus istam inquisitionem quia isti homines morabantur ultra Dorium, et illi quia morantur in 

ista villa noluerunt inde dicere veritatem; et propter hoc missimus illuc Judicem Gondomaris cum aliis bonis hominus (…)” (P.M.H. Inq. 1258, p. 524) 
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Santo Tirso) nunquam inde fecerunt forum;" 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
D. Capelão 

Cousso, Negrelos (S. 

Mamede), Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Et dixit quod quidam clericus qui vocabatur Dompnus 

Capellanus comparavit unam hereditatem regalengam collacione 

Sancti Mametis in loco qui dicitur Cousso, et non faciun ullum 
forum." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de Cete 

Cristelos, Lousada (c. 
Lousada) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collcione (…) , et 

iiiij.or sunt inde Monasterii de Ceti et habuit ea de testamento, et 

pectant vocem et calumpniam, et dant annuatim Domino Regi tria 
casalia j. morabitinum de renda. Interrogatus quare alium casale 

non dat de renda sicut ista alia tria casalia, dixit quod propter 

quod fuit quintana Didaci Buval." 

p. 542 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 
Silvares, Lousada (c. 

Lousada) 

"Et iiij.or sunt Monasterii Palacioli et habuit ea de testamento de 
Domina Regina Dompna Maphalda, et non faciunt ullum forum 

quoniam fuerunt Domine Regine;" 

p. 543 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de 

Mancelos 

"et aliud est Monasterii de Mancelos et habuit illud de 
testamento, et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit 

quod propter Milites qui dederunt illud ibi." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Igreja de S. Salvador 

de Aveleda 

Aveleda, Lousada (c. 

Lousada) 

"et xx casalia (sunt) ipsius Ecclesie (…). Interrogatus si faciunt 

inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod xv (…). 
Interrogatus quare ista v.e casalia non dant rendam sicut ista 

xv.casalia, dixit quod propter (quod) comparavit ea abbas ipsius 

Ecclesie de Miana Dompna Orraca in tempore avi istius Regis." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de Paço de 

Sousa 
Lousada (S. Miguel), 
Lousada (c. Lousada) 

"et unum est Palacioli et habuit illud de testamento, et non facit 
ullum forum propter quod fuit Dompni Egidii" 

p. 544 

Usurpação Transmissão de Igreja de Cedões Boim, Lousada (c. "et aliud casale est de Cedoes et Bustelli et habuit illud de p. 546 
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propriedades Lousada) testamento et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit 

quod propter quod fui Militium Cedoes." 
Usurpação 

Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de Bustelo 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de Vilela 

Nespereira, Lousada (c. 

Lousada) 

"[Um dos casais do Mosteiro de Vilela] Interrogatus quare ipsum 
aliud casale non dat rendam sicut ista tria casalia, dixit quod 

propter quod fuit Dompni Egee Moniz. " 

p. 547 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Ordem do Templo 

Refontoura, Felgueiras 

(c. Felgueiras) 

"et duo sunt inde Templi et habuit ea de testamento, et non 

faciunt ullum forum. Interrogatus quare dixit quod fuit Militis. " 

p. 551 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

D. Fernando 

Raimundes de Porto 

Carreiro 

Varziela, Felgueiras (c. 
Felgueiras) 

"et aliud est Garcie Fernandi et ejus fratris, et pectat vocem et 
calumpniam, et vadit ad chamatum, (et) solebat dare gallinam et 

cabritum et modo non dat postquam illud comparavit Dompnus 

Fernandus Reimondi. Interrogatus inquo tempore comparavit 
illud, dixit quod in tempore fratris istius Regis." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Ordem do Hospital 

Palaes, Covas, Aguiar 
(c. Lousada) 

"(…) et in alio loco qui dicitur Palaes habetur unum casale, et est 

Hospitalis et habuit illud de Domna Tarasia Gonsalviz, et non 

intrat ibi Maiordomus quia fuit Comitum;" 
p. 563 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

D. Teresa Gonçalves 

de Sousa 

Rivulus molendinorum, 
Covas, Aguiar (c. 

Lousada) 

"et in alio loco qui dicitur Rivulus molendinorum habentur ibi 
duo casalia et habuit ea de Domna Tarasia Gonsalvi de 

testamento, et non intrat ibi Maiordomus quia fuerunt Comitum;" 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de Vilela 

Villa Nova, Casais, 

Aguiar (c. Lousada) 

"Et in Villa nova habentur (…); et duo sunt Vilele. Interrogatus 

unde habuit ea, dixit quod unum cambivit cum Martinum Leitom, 
et aliud dixit quod nescit unde habuit illud. Et dixit quod dant de 

renda tria casalia (…). Interrogatus quare unum casale non dat 

rendam sicut istam predictam, dixit quod fui Martini Leitom." 

p. 565 

Usurpação Transmissão de Mosteiro de Santo Besteiros, Aguiar (c. "Et aliud casale est Sancti Tissi, et non dat nichilum quoniam p. 567 
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propriedades Tirso Lousada) habuit de testamento Domni Gomecii Subgerii;" 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de Paço de 

Sousa 

Figueira, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus unde Palaciolus habuit ipsos duos herdatores, dixit 

quod in ipsa villa Figarie fuit populata de duobus fratribus, et 

unus istorum duorum fratruum arrendaverat terram Militi 
Domino Terre, et ipse tenebat terram et perdidit in ipsa terra tali 

modo quod totum suum quinionem dedit Domino Terre, et ipse 

Dominus Terre dedit ipsum quinionem monasterio Palacioli, et in 
aliis duabus partibus facit forum Domino Regi (...)" 

p. 590 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Pedro Alcoforado 

Recezinhos (S. 

Martinho), Santa Cruz 

(c. Penafiel) 

"(…) juratus et interrogatus cujas est ipsa Ecclesia, dixit quod 

Ecclesia tenebant eam due mulieres, et erant sorores et erant in 

comenda Domini Regis, et erat hermita de veteri, et colligerunt 
secum unum clericum, qui vocabatur Monio Palaza, et cantabat 

eis missam; et postea venerunt herdatores ex progenie ipsius 

clerici et dederunt ipsi Ecclesie de suis hereditatibus et fecerunt 

in ipsa hermita istam Ecclesiam, et semper tenuerunt illam 
herdatores; et modo veniunt Milites filii et nepotes Petri 

Alcoforati et faciunt se herdatores et abadant illam, et ad 

presentationem ipsorum Militum et herdatorum Portuensis 
Episcopus priorem constituit in eadem: et unus clericus, qui 

vocabatur abbas Bochicho, erat herdator, et ad mortem ipsius 

mandavit inde suum quinionem Monasterio Busteli, et modo 
abbas Busteli postulat inde medietatem ipsius Ecclesie." 

p. 599-
600 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
João da Devesa 

Ataíde, Santa Cruz (c. 
Amarante) 

"et de alio casali in quo moratur Johannes de Devesa debet dare 

(…), et modo non dat eum nichil propter Johannes Babuoso, qui 

tenet eum, nec pectat vocem et calumpniam." 

p. 601 
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Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
“Herdadores” 

Sancti Salvatoris493, 
Santa Cruz 

"Et iiij.or sunt et medium herdatorum, et non faciunt ullum 

forum. Interrogatus quare, dixit quod propter comparaverunt ea 

de Militibus;" 

p. 604 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Afonso Alcoforado 

Banho e Carvalhosa, 
Santa Cruz (c. Marco de 

Canaveses) 

"et modo Alfonsus Alcoforado comparavit illa et non vult inde 

facere ullum forum;" 
p. 605 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
D. Elvira Vasques 

de Soverosa 
Torno, Santa Cruz (c. 

Lousada) 

"et aliud casale fuit Sancti Petri Ferarie, et solebat dare annuatim 

Domino Regi j.gallinam, (…) et propter hoc forum cambiaverunt 
illud cum Domna Elvira Valasci. Interrogatus ex quo tempore 

cambiaverunt illud, dixit quod in tempore fratris istius Regis, et 

ex illo tempore nunquam inde fecerunt ullum forum Domino 
Regi. Et dixit quod facit magna mingua in ipsa Terra pressum 

quod ibi habebat." 

p. 609 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Mendo Peres, 

cavaleiro 

Ribeiros, Monte Longo 

(c. Fafe) 

"et de hereditate que fuit Elvire Sarazini solebat dare iij.varas 

bracalis pro fossadaria, et modo non dant inde (nisi) j.vara. 
Interrogatus quare, dixit quod propter Menendus Petri Miles quod 

comparavit duas partes ipsius hereditates." 

p. 612 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Gomes Pais, 

herdador 

"Et de alio casali quod fuit Gomecii Pelagii herdatoris pectat 

vocem et calumpniam, et vadunt ad torviscatam et ad castellum, 
et solebant inde dare viij. varas bracalis pro fossadaria, et modo 

non dant nisi v. varas et mediam. Interrogatus quare, dixit quod 

Martinus Gomecii Miles comparavit de ipsa hereditate, et 
minguat de ipsa fossadaria ij.varas et medium bracalis." 

Usurpação Transmissão de Martim Gomes, "Et de casali quod fuit Petri Gondomar pectant vocem et 

 
493 Não conseguimos encontrar a correspondência actual desta fg. 
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propriedades cavaleiro calumpniam, et vadunt ad torviscatam (…), et solebant inde dare 

viij.varas bracalis (…). Interrogatus quare, dixit quod Martinus 

Gomecii Miles et Menendus Gomecii Miles et Menendus Guedaz 
comparaverunt de ipsa hereditate, et minguant inde iij.varas 

minus quartam." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Mendo Peres, 

cavaleiro 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Mendo Guedaz 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
“Cavaleiros” 

Medelo, Monte Longo 
(c. Fafe) 

"Item dixit quod per comparas, que ibi fecerunt Milites, minguant 

predictis bracalibus, in una parte v. varas, et in alia parte ij.minus 

quartam, et in alia parte ij.minus terciam." 

p. 613 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Gonçalo Gomes 

Quintaria, Antime, 

Monte Longo (c. Fafe) 

"Item, dixit quod de hereditate que vocatur Quintaria est 
herdatorum, et solebant inde dare annuatim Domino Regi de foro 

ij.quartarios panis, et modo non dant inde Domino Regi nisi tres 

taligas panis. Interrogatus quare, dixit quod propter Gonsalvus 
Gomecii quod comparavit de ipsa hereditate, et ex illo tempore 

nunquam inde Dominus Rex habuit ipsos ij.quartarios panis." 

p. 617 Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Martim Gomes 

Outario, Antime, Monte 

Longo (c. Fafe) 

"Item, dixit quod fugaria que fuit Petri Johannis in Outario est 

herma, et solebat pectare vocem, et dabat j.spatulam (…), et 
modo de toto hoc forum non faciunt inde nichil. Interrogatus 

quare, dixit quod propter Martinum Gomecii qui comparavit inde 

vij.em partes et viij.va pars est unius herdatoris." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
D. Elvira Mendes 

Armil, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"et iiij.sunt Domne Elvire Menendi. Interrogatus unde habuit ea, 
dixit quod pater istius Domne comparavit ea de herdatoribus in 

tempore fratris istius Regis, et pectabant vocem et calumpniam, 

et ibant torviscatam et ad castellum, et dabant fossadariam, et 
modo non faciunt ullum forum ex illo tempore quod comparavit 

ipsa casalia." 
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Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Pedro Peres, 

herdador 

Armil, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"et aliud casale est Petri Petri herdatoris et non facit ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod casavit se cum una Domna." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Maria Egas Pinheiro 

Lordelo, Vermoim (c. 

Guimarães) 

"et aliud est Marie Egee Pinarii cum sua germanitate, et non facit 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter Reimondum 
Martini quod fuit inde medietas ipsius casalis sua." 

p. 622 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Vasco Martins 

Pimentel 

Guardizela, Vermoim (c. 

Guimarães) 

"et duo sunt Monasterii de Tivaes et nescit unde habuit ea, et non 

faciunt ullum forum propter quod tenet ea Valascus Martini et 

facit ibi modo quintanam et duxit ibi castinarios de prestimonio 
quod tenet regalengum;" 

p. 623 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de Telões 

Loveriz, Telões, Celorico 

de Basto (c. Amarante) 

"Et dixit quod illud casale regalengum de Loveriz quod Dominus 

Rex Sancius avus istius Regis dedit illud Petro Cantar cuidam suo 

homini et tenuit illud in prestimonium magnum tempus, et postea 
tenuit illud Domnus Martinus Fernando cum Regalengo, et 

deinde Menendus Fernandi post illum, deinde Martinus Barba, et 

modo Domnus Egidius ad suam mortem mandavit illud casale 
Monasterio de Teloes pro anima ejus." 

p. 629 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Gonçalo Rodrigues 

Fervença, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et terciam partem habet Gunsalvus Roderici, et ex illo tempore 

quod herdator vendidit ipsum nunquam fecit inde forum Domino 

Regi;" 

p. 633 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Gonçalo Rodrigues 

Agilde, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"(…) et sunt inde vij.Fernandi Roderici. Interrogatus si faciunt 
inde aliquod forum Domino Regi vel si intrat ibi Maiordomus, 

dixit quod solebat ibi intrare, et pectabant vocem et calumpniam, 

et faciebant totum forum sicut alia casalia foraria, et ex quando 
Domnus Johannes Fernandi comparavit ipsa casalia nunquam 

inde fecerunt ullum forum." 

p. 637 
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Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Afonso Egas 

Couteino, Basto (Santa 

Tecla), Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et in Couteino habentur ibi vj. casalia, et sunt inde duo filiorum 

Alfonsi Egee et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, 

dixit quod quoniam fuerunt ex parte Domni G. Sause. Et aliud est 
Monasterii Arnoie, et dat annuatim Domino Regi ij.quartarios 

panis de foro; et aliud est Ecclesie Sancte Trege; et duo sunt 

filiorum et nepotum Domni Faffie. Interrogatus unde Arnoia et 

Sancte Trege  habuerunt ipsa casalia, dixit quod nescit. 
Interrogatus si intrat in ipsa villa Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter quod ipsa villa fuit ex parte 

Domni G. Sause et fuit semper onrata." 

p. 641 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Igreja de Veade? 

Borba da Montanha, 
Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et unum et medium est de Biadi et habuit illud de testamento, et 
non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod fuit Domni 

Petri Ervilom." 

p. 645 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Martim Peres 

Moreira 

Casales, Carvalho, 
Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et aliud casale quod vocatur Casales est ipsius Ecclesie. 

Interrogatus unde habuit illud, dixit quod fecit illud de leiris 
aliorum casalium. Et tenet illud emplazatum Martinus Petri de 

ipsa Ecclesia. Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino 

Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 646 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de Refojos 

de Basto 

Carvalho, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et unum est de Reffoyos et habuit illud de testamento, et non 
facit ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod 

propter Martinum Petri Alvari qui testavit illud ad Refoyos." 

p. 647 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Canedo de Basto, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"et sunt inde vj.casalia Polumbarii et duo cabanarii. Interrogatus 
unde habuit ea, dixit quod de testamento comitis. Interrogatus si 

faciunt inde aliquod forum Domino Regi vel si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

p. 654 
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Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de 
Pombeiro 

"et iiij.sunt Polumbarii et habuit ea de testamento Comitum, et 

non faciunt ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit 

quod propter Comites." 

p. 655 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Faia, Cabeceiras de 
Basto (c. Cabeceiras de 

Basto) 

"(…) et xviij.casalia sunt Polumbeerii et habuit ea de testamento 
et non faciunt ullum forum. Interrogatus quare, (dixit) quia 

fuerunt Comitisse Domne Elvire." 

p. 662 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Igreja de S. Salvador 

de Cabeceiras de 

Basto 

Cabeceiras de Basto, 

Cabeceiras de Basto (c. 

Cabeceiras de Basto) 

"Et unum casale est ipsius Ecclesie et habuit illud de testamento, 

et debent facere totum forum sicut aliud casale forarium, et modo 
Domnus Menendus Roderici non vult quod faciat nullum forum, 

quoniam fuit de sua avolenga;" 

p. 664-
665 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Sancho Mendes 

Antas, Cavez, 

Cabeceiras de Basto (c. 

Cabeceiras de Basto) 

"Item, in Antas habentur ibi viij.casalia, et sunt omnia Sancie 

Menendi. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod propter quod fuit nepotum 

Comitis." 

p. 667 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Estêvão Peres 

Coinas, Cavez, 

Cabeceiras de Basto (c. 
Cabeceiras de Basto) 

"Item, dixit quod in Coinas habentur v.casalia, et sunt omnia 

Stephani Petri et ejus fratris, et non faciunt ullum forum quia 
fuerunt nepotum Comitis." 

p. 667-

668 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Nuno Gomes 

Painzela, Cabeceiras de 

Basto (c. Cabeceiras de 
Basto) 

"et de ista alia fugaria predicta que fuit Nuni Gomecii comparavit 

inde medietatem ipsius fugarie Domna Orraca Anrici in tempore 

fratris istius Regis, et solebat facere forum per totum sicut alia 
predicta fugaria, et ex quando ipsam fugariam comparaverunt 

nunquam inde fecerunt ullum forum: (...)" 

p. 668 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Rodrigo Anes, 

cavaleiro 

Santa Eulália, 

Guimarães (c. Vizela) 

"Item, dixit quod Rodericus Johannis Petri Vicentii Roderici (sic) 
comparavit unam hereditatem in Rompicilis de uno herdatore, et 

solebant inde dare rendam et fussadariam, et ex quando ipse 

p. 684 
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Pero Vicente 

Rodrigues?, 

cavaleiro 

Miles comparavit ipsam hereditatem nunquam inde fecerunt 

ullum forum. Interrogatus in quo tempore compravit eam, dixit 

quod comparavit eam in tempore avi istius Regis." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Martim Pardal de 

Guimarães 

Abação (S. Tomé), 

Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et duo sunt Martini Pardal Vimarañ., et comparavit ea de 

nepotibus Domni Pelom herdatoribus in tempore fratris istius 

Regis, et pectant vocem et calumpniam, et vadunt ad chamatum, 
et solebat inde dare unum istorum inter vineas vj.varias bracalis 

pro fussadaria et modo non dat ipsam fussadariam. Interrogatus 

quare, dixit quod nescit." 

p. 686 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Juiz de Guimarães 

Urgezes, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod circa lagare Judicis Vimarañ., jacet ibi unum 
bonum carvalar, et comparavit ipsum carvalar Judex Vimarañ. et 

nunquam inde fecit ullum forum ex quando comparavit (illud) 

Judex Vimarañ.;" p. 700 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Infantas, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et est inde tertia pars unius istorum casalium et est 
Polumbarii, et non faciunt ullum forum propter quod fuerunt 

Domni Gunsalvi de Sausa;" 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de 
Pombeiro 

Fareja, Guimarães (c. 
Fafe) 

"(…) et sunt inde vj. casalia et medium Monasterii Polumbarii et 

habuit ea de testamento, et tria casalia pectant vocem et 
calumpniam, et vadunt ad chamatum, scilicet, in quo morantur 

Domna Aragunti et Johannes Johannis et Petrus Garcie. 

Interrogatus quare non faciunt ullum forum ipsa tria casalia et 

medium sicut ista tria, dixit quod propter quod fuerunt Domni 
Gunsalvi Sause." 

p. 704 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Colegiada de Santa 

Maria de Guimarães 

Candoso, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Et aliud est Sancte Marie Vimarañ. et habuit illud de testamento, 

et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 708 
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Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
João Domingues 

Lama de Candaoso, 

Candoso, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et lama  de Candaoso, et de ista lama non dant inde ullum 

forum Domino Regi quia tenet illam Johannes Dominici 

canonicus deffessam et emparatam (…);" 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
João Manteiga Midi, Selho (S. Jorge), 

Guimarães (c. 
Guimarães) 

"Item, dixit quod due vessate de Midi sunt regalenge, et solebat 
dare Maiordomus Domini Regis pro ofercione, et Johannes 

Manteiga et Johannes Ooriz acceperunt ipsas vessatas et dederunt 

illas ad sua casalia." 

p. 713 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
João de Oriz 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

João Verva de 

Guimarães 

Sautus Varzenelle, Selho 
(S. Jorge), Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod Sautus Varzenelle est regalengus, et comparavit 
inde medietatem Johannes Verva de uno jugario, et non dant inde 

Domino Regi nichilum." 

p. 714 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Ordem de Avis 

Garfe, Guimarães (c. 
Póvoa de Lanhoso) 

"(…) et v.sunt inde Ordinis de Avis, et non faciunt inde ullum 

forum Domino Regi. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 
audivit dici multociens Commendatori ipsius loci quod ipse Ordo 

habuit ea de Domino Comite Henrico." 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Paio Cani 

Souto (Santa Maria), 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et de hereditate que fuit Pelagii Cani solebant inde dare 

annuatim Domino Regi iij.varas bracalis pro fussadaria, et modo 
non dant inde nichilum. Interrogatus quare, dixit quod 

comparaverunt ipsam hereditatem Milites de Vuyna et Ecclesia, 

et non dant inde nichilum." 

p. 715 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
D. Fruilhe 

Santo Emilião, 
Guimarães (c. Póvoa de 

Lanhoso) 

"(…) et unum casale est Domne Froyle: et non faciunt ullum 
forum nec pectant vocem nec calumpniam. Interrogatus quare, 

dixit quod propter Milites Godinorum qui emparant illam." 

p. 716 

Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 
Pedro Godinho 

Pencelo, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod de aliis casalibus supradictis Domini Regis 

vendiderunt inde hereditates et devesas et sautos, et habent illos 
filii Petri Godini et non faciunt ullum forum Domino Regi." 

p. 724 
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Usurpação 
Transmissão de 

propriedades 

Domingos Anes 

Mouro 

Nespereira, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Item, dixit quod in Agro d Onego jacet ibi una vinea Dominici 

Johannis Mauri, et comparavit unam pezam hereditatis 

regalengam de Maria Pelagii et fecit ibi vineam, et non dat inde 
nichilum Domino Regi, et ista peza campi quam comparavit D. 

Johannis Maurus jacet intus vineam suam, et jacet contra 

aquilonem, et dixit quod habentur ibi v.e cubitos in amplo et 
xxx.ta cubitos in longo, et tenet eam ipse D. Johannis;" 

p. 725 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Afonso Peres 

Lordelo do Ouro, 

Bouças (c. Porto) 

"et aliud casale est depopulatum et laborat illud Afonsus Petri et 

non facit inde forum" 

p. 459 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Mosteiro de 

Macieira da Maia 

"Et Monasterium Mazanarie habet ibi unum casale, et morantur 

in eo Dominicus Petri et Jacobus Petrarius et non dant inde 
rendam." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Igreja de Lordelo 

"Item, dixit quod prelatus Ecclesie de Loordello tenet unam 

leiram unius casalis Domini Regis et non facit inde forum 

Domino Regi, et homo qui moratur in ipso casali dixit ei quod 
dimitteret ei hereditatem illam, et daret inde portionem Domino 

Regi, et tunc prelatus excomunicavit eum et minavit eum, et ipse 

rusticus tenebat eam jam laboratam et guisatam pro ad sementem, 
et tunc venit prelatus et seminavit eam et non facit inde forum 

Domino Regi;" 
p. 460 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Igreja de Lordelo 

"et in ipso loco jact alia leyra Dominici Michaelis, qui similiter 

moratur in alio casali Domini Regis, et tenet eam per forciam ipse 
prelatus et dixit quod in alio loco qui dicitur Fontinila tenet unum 

terrenum magnum regalengum. Interrogatus si facit inde forum 

aliquod Domino Regi, dixit quod non." 

Usurpação Sem razão Mosteiro de Bouças Matosinhos, Bouças (c. "Item, dixit quod ipsum Monasterium tenet unum campum  p. 468 
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apresentada Matosinhos) magnum in loco qui dicitur Cortina, et vidit inde dare porcionem 

multociens Domine Regine, et modo non faciunt inde ullum 

forum Domino Regi." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Mosteiro de Bouças 

"Et dixit quod vidit laborare unam leiram, que jacet circa 
pinarium Bauzarum, et aliam leiram que jacet in villa Bauzarum, 

et vidit inde dare portionem Domine Regine; et modo tenet eas 

Monasterium Bauzarum, et modo non facit inde forum." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Foreiros do 
reguengo 

"Item, dixit quod alii homines tenent cortunalia regalenga et non 
faciunt inde forum. Interrogatus qui sunt illi homines qui tenent 

illa cortunalia, vel ubi jacient illa cortunalia, dixit quod aliquo 

modo non dicet inde magis, quia nescit qui sunt nec ubi jacent. 
(...)" 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

D. Estevainha 

Lourenço 

Quintana, Azurara, Maia 

(c. Vila do Conde) 

"Item, dixit quod rupta quam rupit Marcus et frater ejus est 

regalenga, et vidit inde dare multociens Domino Regi portionem 

fructum, et modo non faciunt inde forum Domino Regi, quia 
tenet eam Domna Stephania Laurencii." 

p. 484 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Martim Anes 

Tougues, Maia (c. Vila 
do Conde) 

"Interrogatus si extra predicos terminos laborant homines ipsius 

ville, dixit quod laborant unam pezam magnam regalengam et 

non dant inde porcionem. Interrogatus quare, dixit quod nunquam 
inde dederunt eam alicui. Et dixit quod Martinus Johannis et 

Dominicus Pelagii tenent de ipso Regalengo laborato. Et nos 

inquisitores fuimus ad locum cum multis bonis hominibus et 
vidimus marcos inde arrancatos et ipsimet monstraverunt eos 

nobis, et interrogavimus eos quare arrancaverunt inde marcos, 

dixerunt quia nullus impediebat eos." 

p. 490 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Domingos Pais de 

Carramondo 
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Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

D. Mateus, homem 

de Rodrigo Babilão 

Múltiplos lugares, 
Alvarelhos, Maia (c. 

Trofa) 

"Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum, dixit quod 

Martinus Subgerii, homo Roderici Babilonis, laborat iiij.or leiras 
ad fontem de Alvarelos, et alias duos leiras in loco qui dicitur 

Vesada, et aliam in loco qui dicitur Cova valline. Item, dixit quod 

filii de Dompne Durdie de Guidonis laborant duas ruptas  in 
Cova valline, et Dominicus Vicencii et Dompnus Matheus, 

homines Roderici Babilonis, laborant duas leiras in Covis 

Portelle, et Maurelus de Quintana laborat unam ruptam cum suo 

parzario in baucis  de Alvarelos, et Petrus de Quintana et 
Dompnus Julianus et Laurencius Martini laborant unam ruptam 

magnam de ramata de Alvarelos, et Dompnus Stephanus et ejus 

filius laborant aliam magnam ruptam in ramata de Alvarelos, et 
ipsi ambo laborant aliam leiram in loco qui dicitur Linarius 

rigatus et fuit de ramata de Alvarelos. Interrogatus de Ecclesia 

Sancti Crhistofani de Alvarelos, dixit quod est Domini Regis et 
parrochianorum ipsius Ecclesie. Interrogatus de terminis de 

Alvarelos si intrat ibi aliquis qui non faciat inde forum Domino 

Regi, aut quomodo terminantur cum Palmazanis et cum 

Guidonis, dixit quod termini de Alvarelos incipiunt sic: (…) 
deinde quomodo venit ad saxeum senarie quam Dominus Rex 

Sancius, avus istius Regis, dedit Ecclesie Sancte Marie de 

Alvarelos, deinde quomodo venit ad cararium veterum (...). 
Interrogatus si dedit eam sibi per cartam si alio modo, dixit quod 

nescit, sed tamen ita vidit eam semper Ecclesie. Interrogatus 

quomodo scit quod dedit eam Dominus Rex Ecclesie, dixit quod 

p. 492 

Domingos Vicente, 
homem de Rodrigo 

Babilão 

D. Dórdia de 

Guidões, 

Martim Soeiro, 

homem de Rodrigo 

Babilão 

Pedro de Quintã 
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D. Julião 

audivit dici multociens patri suo qui fuerat presens quando 

Dominus Rex dedit eam Ecclesie. Et nos predicti inquisitores 

invenimus per predictas testes quod homines Militum ipsius loci 
intrabant et laborabant et rumpebant in predictis terminis et non 

dabant inde porcionem Domino Regi, nec modo dant similiter, et 

propter hoc posuimus terminos." "Et nos predicti inquisitores 

invenimus per predictas testes quod homines Militum ipsius loci 
intrabant et laborant et rumpebant in predictis terminis et non 

dabant inde porcionem Domino Regi, nec modo dant similiter, et 

propter hoc posuimos terminos." 

Lourenço Martins 

D. Estêvão 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Proprietários do 

couto de Palmazãos 

Alvarelhos, Maia (c. 

Trofa) 

"Et nos inquisitores propter hoc posuimus terminos in Registro, 

quia invenimus per predictos testes quod erat cautum per 

divisones istas, et domini istius cauti deffendunt alias villas extra 
cautum quia dicunt quod jacent in cauto predicto, et jacent ille 

ville prope cautum ex utraque parte, et secundum quod diviserunt 

testes non jacent in cauto ille ville, et propter hoc amittit 
Dominus Rex jus suum." 

p. 492 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Ordem do hospital 

Gondim, Maia (c. Maia) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod iiij.or 

casalia et una quintana; et de istis iiij.or casalibus sunt inde duo et 

quintana Ordinis Hospitalis, et aliud Dominici Pelagii 

p. 495 

Usurpação Sem razão Domingos Pais 
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apresentada Carramondo Carramondus, et aliud fuit Petri Fiffiz qui fuit Maiordomus. 

Interrogatus si intrat in ipsa villa Maiordomus, dixit quod intrat in 

ipso casali quod fuit ipsius Maiordomi, et non in alio." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Martim Peres 

Churidus, Nogueira, 

Maia (c. Maia) 

"et in alio loco qui dicitur Churidus jacet alia leira, et fecerunt ibi 
bonam vineam Dominicus Subgerii et filii Menendi Petri et 

Martinus Petri. Et nos inquisitores interrogavimus ipsos qui 

fecerunt ibi vineam «quis mandavit vobis facere ipsam vineam in 
Regalengo?» dixerunt quod nullus, «sed quoniam laboramus 

antea terrenum, ideo fecimus ibi vineam et damus inde annuatim 

Domino Regi medium buzenum milii» Interrogavimus eos 

cujusmodi forum faciabant Domino Regi antequam fecissent ibi 
vineam: dixerunt quod terciam partem omnium fructuum." 

p. 498 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Domingos Soares 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Igreja de S. Tiago do 

Bougado 

Trofa (Santiago do 

Bougado), Maia (c. 

Trofa) 

"et dixit quod prelatus ipsius Ecclesie laborabat in Regalengo et 

dabat inde suam porcionem Domino Regi; et dixit quod iste 

prelatus tenet unum cortinale de quo non dat ullam porcionem;" 

p. 499 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Mosteiro de Rio 

Tinto Medomceli e 
Revordanis,  Ermesinde, 

Maia (c. Valongo) 

"Et dixit quod Dominus Rex habet unum casale in loco qui 

dicitur Medomceli, et tenent illud homines abatisse Rivuli Tinti et 

laborant illud et dant inde Domino Regi quasi nichilum." 

p. 505 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Foreiros do 

reguengo 

"Similiter dixit quod in Revordanis, in loco qui dicitur Casale 
taurago, habet ibi Dominus Rex cortinas et habet inde Dominus 

Rex fere nichilum. " 

p. 506 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Igreja de S. Mamede 

de Valongo 
Valongo, Maia (c. 

Valongo) 

"Et dixit quod una fons que discurrit circa cortinale ipsius 

Ecclesie nascitur in Regalengo, et homines ipsius ville 
deitaverunt eam foras de loco per quem solebat currerer ut 

Dominus Rex non haberet partem in ipsa Ecclesia." 

p. 513 
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Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Mosteiro de Monte 

Córdova 

Villa, S. Salvador do 

Campo, Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Interrogatus (sic) et dixit quod in loco qui dicitur Villa habentur 

ibi duo casalia, et sunt de Monte Cordova et non facit ullum 

forum Domino Regi." 

p. 531 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Foreiros do 

reguengo 

Sousela, Aguiar (c. 

Lousada) 

"(…) et de hoc Regalengo non habebat inde Dominus Rex ullum 
forum nisi de vj. leiris parvis quas ipsi rustici dicebant quod erant 

regalengue." 

p. 564-

565 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Igreja de Baltar 

Baltar, Aguiar (c. 

Paredes) 

"Et dixit quod in vinea ipsius Ecclesie de Baltar jacet ibi una leira 

regalenga, et non dat inde portionem;" 

p. 575 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Igreja de Baltar 

"et in alio loco circa cortinale Ecclesie jacet ibi unus magnus 

campus et est regalengus, et non dat inde portionem Domino 

Regi." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Estêvão Miguéis 

Barro, Cabanelas, 

Penafiel (c. Penafiel) 

"et aqua de Barro non dant inde nichilum Domino Regi, ergo 

mediam de feria v.ª Stephanus Michaelis et Johannes Petri 

laborant vesadas (…)" 

p. 588 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
João peres 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Mosteiro de Freixo 

de Baixo 
Recezinhos (S. 

Mamede), Santa Cruz (c. 

Penafiel 

"Et jacet ibi j.leira regalenga in porta ipsius casalis Fraxini, et 

plantaverunt in ipsa leira castinarios et non dant forum de 
castaneis (…)." 

p. 601-

602 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Rodrigo Fafes 

"et dixit quod devesa quam tenet Rodericus Fafiz est regalenga et 

tenet eam absconsam: (…)." 
p. 602 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Mosteiro da Costa 

Antime, Monte Longo 
(c. Fafe) 

"et prior de Costa ita corrit ipsos homines de aliis montibus ubi 
Dominus Rex habet partem." 

p. 616 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Maria Gonçalves 

Riparia, Antime, Monte 
Longo (c. Fafe) 

"Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum, dixit quod in 

loco qui dicitur Riparia jacet ibi una leira. (…) Item dixit quod in 

alia ipsa leira predicta de Riparia tenet illam Marina Gonsalvi et 
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non facit de illa ullum forum;" 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Rodrigo Vasques 

Quinchães, Monte 

Longo (c. Fafe) 

"et de istis casalibus sunt inde duo casalia Roderici Valasci e 

fratrum ejus, et non facit ullum forum (…)" 
p. 618 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

“Cavaleiros e 

Donas” 

Codesoelo, Arnóia, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Item, dixit quod in termino de Codesoselo intrant modo homines 
Militum et de Donis, et laborant intus in ipso termino et non dant 

inde porcionem Domino Regi. Interrogatus quomodo terminantur 

termini ipsius ville, dixit quod incipiuntur super (…)." 

p. 635 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Mosteiro de 
Pombeiro 

Canedo de Basto, 
Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"(…) dixit quod semper fuit herdatorum et forarium Domini 

Regis, et modo stat vacata et Monasterium Polumbarii et 
Monasterium de Refoyos postulant illam pro abbadare illam et 

non habent ibi nullum dereitum." 

p. 654 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Mosteiro de Refojos 

de Basto 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Mosteiro de Refojos 

de Basto 

"Et viij.sunt Monasterii de Refoyos et unus cabanarius. (…) 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit 
quod pectant vocem et calumpniam (…), preter duo casalia in 

quibus morantur Menendus Gomecii et Gomecius Adam." 

p. 654-
655 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Mosteiro de 

Pombeiro 
Regadas, Celorico de 

Basto (c. Fafe) 

"Et vj.sunt Polumbarii et nescit unde habuit ea, et non faciunt 

ullum forum;" 

p. 661 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Igreja de S. Estêvão 

de Regadas 

"et aliud est Domini Regis et ipsius Ecclesie, et de isto casali est 

quarta pars Domini Regis et tres partes sunt ipsius Ecclesie, et de 

dereituris non dant inde nichilum Domino Regi (…);" 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Gonçalo Gonçalves 

Fonte Petre, Pedraça, 
Cabeceiras de Basto (c. 

Cabeceiras de Basto) 

"Item, dixit quod in Fonte Petre jacet ibi una leira et audivit 
dicere quod est regalenga, et tenet illam casale Gunsalvi Gunsalvi 

et non dat inde nichilum." 

p. 663 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
D. Mendo Rodrigues 

Spinariis e Barveito, 

Rossas, Cabeceiras de 

"Item, dixit quod in Spinariis et in Barveito jacent ibi agri magni 

regalengui, et tenent illi homines de Refoyos et Domni Menendi 
p. 666 
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Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Mosteiro de Refojos 

de Basto 

Basto (c. Vieira do 

Minho) 

Roderici, et non faciunt inde ullum forum Domino Regi." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Igreja de S. Salvador 

de Rossas 

Calvis, Rossas, 

Cabeceiras de Basto (c. 

Vieira do Minho) 

"Item, dixit quod in medietate de Calvis jacet ibi una magna 

vessada que fuit Garcie Fernandi, et tenet illam vessadam 
Ecclesia Sancti Salvatoris de Rozis et non facit de illa ullum 

forum." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Sé de Braga494 

Pontidus, Salto, 

Cabeceiras de Basto (c. 
Montalegre) 

"(Item), dixit quod locus qui vocatur Pontidus tenent homines de 

Gavineiras forciatum, et non faciunt inde ullum forum Domino 
Regi." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Abril Pincalo de 

Guimarães 

Froyaes, Aldão, 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, unum casale habetur in Froyaes et est Domini Regis et 

tenet illud April Pincalo absconditum, et dat inde annuatim 

Maiordomo Terre quod non dicat quod est Domini Regis medium 
morabitinum: et hoc dixit Johannes Petri et Durandus Petri. 

p. 682 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Igreja de S. Tomé de 

Abação 

Sancti Tome Atrii, 
Abação (S. Tomé), 

Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod in vinea Sancti Tome Atrii in fine ipsius vinee 

jacet j.leira, et nunquam inde Dominus Rex habuit illam 

porcionem. Interrogatus quomodo scit quod jacet ipsa leira 
Domini Regis in ipsa vinea, dixit quod bene sunt x.cem anni 

elapsi quod vidit quemdam prelatum ipsius Ecclesie, et vocabatur 

Petrus Monacus, quod dixit: in isto loco jacet Regalengum et ego 
misi de isto Regalengo in ista vinea quando eam feci, et nunquam 

inde dedi ullum forum Domino Regi." 

p. 686 

Usurpação Sem razão Pedro Lourenço Abação (S. Tomé), "Item, dixit quod Johannes Alfonsi fuit Maiordomus Terre, et p. 687 

 
494 Os “homens de Gavineiras” haviam sido associados ao arcebispo bracarenses e, por seu turno, haviam já cometido imensos atropelos tais como: “Item dixit quod in 

Maazas habentrur ibi vij. casalia et sunt Domini Regis, et iiij.or sunt populata et tria sunt depopulata. Interrogatus quare sunt depopulata, dixit quod propter homines 

Archiepiscopi de Gavineiris (…)” (v. P.M.H. Inq. 1258, p. 666). Por conseguinte, o caso que agora citamos constará, naturalmente, noutra tabela. 
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apresentada Guimarães (c. 

Guimarães) 

perdidit in ipsa Terra in guisa quod non potuit pagare ipsam 

Terram, et Almoxariffus Petrus Laurencii fuit recipere ipsum 

casale quod fuit Johannis Alfonsi et non dat inde nichilum 
Domino Regi;" 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Mosteiro de Santa 
Cruz de Coimbra 

Paramos, Vizela (S. 

Paio), Guimarães (c. 

Vizela) 

"(…) et in Paramos j.leira et laborat illam casale Sancte Crucis, et 
non dat inde nichilum:" 

p. 688 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Igreja de S. Julião de 

Serafão 

Polvoreira, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"(…) et dixit quod audivit dici multociens bonis hominibus 
multis quod in ipso loco jacet j.casale regalengum absconditum 

de quo non faciunt ullum forum. Interrogatus quis tenet illud, 

dixit quod illud casale predictum Sancti Juliani." p. 690 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Pedro Soares 

Aldrim, Polvoreira, 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod in fine campi de Aldrim jacet j.leira, et tenet 
illam Petrus Sogerii canonicus Vimarañ.absconsam, et non facit 

de illa ullum forum Domino Regi;" 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

“Homens de 

Cavaleiros” 

Camoso, Tagilde, 

Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) dixit quod in Camoso jacent ibi iiij.vessade magne quia 
bene potest habere in illis unum bonum casale, et laborant istas 

vessadas homines Militum et non dant inde ullam derituram 

Domino Regi, ergo porcionem panis;" 

p. 691 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
“Herdadores” 

Moraria, Tagilde, 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…); et in Moraria britavit riparia qui currit per ipsum locum 
unam pausam Regalengui, et tenent illam herdatores de Barro, et 

non inde ullum forum faciunt Domino Regi;" 

p. 692 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

João Afonso de 

Trás-do-Rio 

Villa Viridis, Gémeos, 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod in alio loco qui dicitur Villa Viridis jacet unus 

campus, et plantaverunt ipsum campum de sauto et postea fuit 
plantatus, et nunquam inde Dominus Rex habuit ullum forum. 

Interrogatus quis plantavit ipsum campum, dixit quod Johannes 

Alfonsi de Tras Rio." 

p. 693 
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Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Juiz de Guimarães Casale, Urgezes, 

Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et in alio loco qui dicitur Casale Petri Capitis fuit casale 

regalengum, et modo est totum heremum et fecerunt in ipsis 

terrenis vineas. Interrogatus quis fecit ibi ipsas vineas, dixit quod 

Judex et filii Petri Menendi." 

p. 699-

700 
Usurpação 

Sem razão 

apresentada 
Pedro Mendes 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
João Corrupto 

Creixomil, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Item, in eodem loco jacet ibi alia magna vessata regalenga, et 

laborant illam Johannes Currutus et soror ejus Maria de Rozis, et 
non faciunt inde ullum forum;" 

p. 709 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Maria de Rosas 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Martim Augusto 

Lassos, Creixomil, 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod in Lassos jacet una vinea Martini Augustini et 
est regalenga. (…) Item, dixit quod pomarium Martini Augustini 

est regalengum, et non faciunt ullum forum de illo." 

p. 710 Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Foreiros do 
reguengo 

Riparia fluvii merdarii, 

Creixomil, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Et in riparia fluvii merdarii stant ibi vj.molendini regalengui, et 

non dant inde Domino Regi ullum forum, nisi molendinus 
Martini Cornelii quia dat annuatim Domino Regi vij.varas 

bracalis." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Foreiros do 

reguengo 

Creixomil, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Item, dixit quod in vinea polumbaris Ecclesie Sancte Marie jacet 

ibi una leira regalenga contra finem ipsius vinee, et non dant inde 
Domino Regi quicquam." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Afonso Bexudo 

Selho (S. Jorge), 

Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod Alfonsus Bexudo accepit unum campum subtus 

Barro de casali Domini Regis, et misit illum campum in alio suo 

casali, et non facit de illo ullum forum." 

p. 711 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Sancha Fernandes de 

Guimarães 

Cerzedelo, Selho (S. 

Jorge), Guimarães (c. 
Guimarães) 

"Item, dixit quod Cerzedelo habet terciam istius molendini et 

Sancia Fernandi Vimarañ. habet duas partes, et levant 

medietatem panis quod debebat levare Dominus Rex et non levat, 

et non dant inde Domino Regi nisi vij.varas bracalis." 
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Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Afonso Anes, 
cónego de 

Guimarães 

Felgis, Selho (S. Jorge), 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et totus sautus de Felgis est regalengus, et dant inde 

annuatim Domino Regi iiij.solidos, et terciam partem panis, et 

homines Alfonsi Johannis canonici Vimarañ.colligerunt de isto 
sauto ultra vallum, et non dant inde Domino Regi ullum forum;" 

p. 712 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Foreiros do 

reguengo 

Saa, Selho (S. Jorge), 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum sine istis 

casalibus, dixit quod super cortinale de Saa jacet una leira, et est 

ista leira per petram de fundo de pomario, et de inde ad 
Cerzariam, et non dant inde ullum forum Domino Regi; " 

p. 713 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Não identificado 

Requiza, Selho (S. 

Jorge), Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod in Requiza fecerunt domos in via et proicierunt 
viam per Regalengum Domini Regis;" 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Foreiros do 

reguengo 

Sautus de Amexinariis, 
Selho (S. Jorge), 

Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod Sautus de Amexinariis est regalengus, et dant 

inde annuatim Domino Regi j.caponem et x.ova, et non faciunt 
inde aliud forum Domino Regi;" 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
João Verva de 

Guimarães 

Selho (S. Jorge), 

Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod in mio vardeira fecit ibi Johannes Verva 

Vimarañ. unam magnam vineam, et quod audivit dicere juratis 

alius inquisicionis quod jacebat in illa regalengum, sed 

nesciebant in quo loco jacebat, et quod audivit dici quod 
Maiordomus Domini Regis mercierat inde vinum ipsius vinee et 

posuit ipsum vinum in ipso palacio et nunquam inde levavit 

ipsum vinum, et post mortem ipsius Johannis Verve nunquam 
adubaverunt ipsam vineam et mortua fuit et est mortua." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Paio Peres 

Silvares, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod Pelagius Petri et Alfonsus gunsalvi et Alfonsus 

Pelagii fecerunt ibi unam magnam vineam in Regalengo Domini 
p. 719 
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Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Afonso Gonçalves 

Regis, et non faciunt inde ullum forum Domino Regi. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Afonso Pais 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Pedro de Fervença 

Fermentões, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Item, dixit quod in vinea que fuit Petri Feo de Fervencia jacet ibi 

una leira regalenga circa leiram que vocatur de Petra maladoira, 

et non faciunt inde ullum forum Domino Regi;" 

p. 721 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Estêvão do Barral 

Campo de Remolia, 
Fermentões, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Item, dixit quod in Campo de Remolia jacet ibi unus campus 
regalengus, et tenet eum Stephanus Barral et non facit de illo 

ullum forum Domino Regi;" 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Soeiro Norze 

Fermentões, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Item, dixit quod in vinea que fuit Subjerii Norze, sicut incipit in 

Petra deffense et vadit topatum ad carvalium Vie cova ad sursum, 
est tota regalenga, et de medietate dant inde terciam partem vini 

Domino Regi, et debebant dare medietatem vini de tota, et de alia 

medietate non dant ullum forum Domino Regi." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Gomes Porco 

(Couchon) 

Turre, Fermentões, 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod in Turre ultra riparium jacet unus sautus et tojal, 
(et) accipit Gomecius Cochon de ipso tojali, et de ipso sauto et 

non dat inde nichilum Domino Regi." 

p. 721-

722 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

Gomes Porco 

(Couchon) 

Bauzis, Fermentões, 

Guimarães (c. 
Guimarães) 

"Item, dixit quod in Bauzis super viam jacet ibi unus campus 

Domini Regis, et accipit illum Gomecius Cochon et non facit de 
illo campo ullum forum Domino Regi;" 

p. 722 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

João Domingues, 
cónego de 

Guimarães 

Pencelo, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum sine istis 

casalibus, dixit quod circa Corredoriam fecit ibi Johannes 

Dominici canonicus Vimarañ. bonas devesas, et non dat inde 
nichilum Domino Regi, et habuit ad faciendum vineas et non 

p. 724 
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Sumário do episódio 

Fonte 
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1258) 

facit ibi nisi unam parvam vinee in Regalengo." 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
D. Maria 

Sauto de Gramal, 
Nespereira, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"(…) et in Sauto de Gramal jacet unus sautus et est regalengus et 

tenet de ipso sauto Domna Maria et non facit de illo ullum forum, 

et de alio quinione herdatorum dant inde annuatim xv.varas 
bracalis;" 

p. 725 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Juiz de Guimarães 

Costa, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Interrogatus quare ista alia casalia iiij.or non dant dereituras, 

dixit quod Judex Vimarañ. tenet inde unum quod vocatur de 

Invernizo, et non facit inde ullum forum Domino Regi; et aliud 
tenet Maria Alvim quod fuit Barbe rufe; et alia duo tenet ea 

Monasterium de Costa." 

p. 735 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 

João Martins, juiz de 

Guimarães 

Guimarães (S. Paio), 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod Johannes Martini Judex fecit unam domum in 

terreno Domini Regis. Item, dixit quod ipse tenet unum cortinale 
Domini Regis et dividitur sic: (…) et ex alia parte per parietem 

que stat inter ipsum cortinale et aliud cortinale Domini Regis 

quod tenet ibi Judex Vimarañ. Interrogatus si faciunt inde ipse et 
Judex aliquod forum Domino Regi, dixit quod non: tamen ambo 

dixerunt quod tenent ipsa cortinalia quod (sunt) de Domino 

Rege." 

p. 737 

Usurpação 
Sem razão 

apresentada 
Mosteiro da Costa 

Guimarães (S. Paio), 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixerunt quod deffensa magna  que jacet contra Foffi est 
regalenga et tenet illam Monasterium de Costa, et non faciunt 

inde ullum forum Domino Regi." 

p. 738 

Usurpação 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

D. Teresa Martins de 

Riba de Vizela 

Lavra, Maia (c. 

Matosinhos) 

"Interrogatus quare Domino Regi non dant tantum de foro sicut 

de fructibus, dixit quod Dona Tarasia Martini dixit quod fecit 
capit illorum trium casalium, et quod Dominus Rex habet ibi 

alios formales in quo potest facere pro uno tres et tres, et 

postquam ipsos fecerit levet inde Dominus Rex tres partes et ipsa 

p. 477 
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levabit quartam partem sicut facit de fructu; et propter hoc non 

levat Dominus Rex tantum de foro quantum levat de fructu." 

Usurpação 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de Santo 
Tirso 

Cristelos, Lousada (c. 
Lousada) 

"et tria casalia Monasterii sunt Sancti Tirsi et habuit ea de 

testamento, et non faciunt ullum oforum Domino Regi. 
Interrogatus quare, dixit quod propter Dompnum Rodericum 

Froye." 

p. 542 

Usurpação 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Penafiel, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"(…) et laborant Regalengum in termino de Moazares in loco qui 

dicitur Puzaes, et laborant inde iiij.or campos magnos (…). 
Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nescit: et dixit quod clamant se pro 

hominibus Domni Roderici Froye." 

p. 591 

Usurpação Outros 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

Alvarelhos, Maia (c. 

Trofa) 

"Interrogatus unde Sanctus Tissus habuit ibi ipsa casalia, dixit 
quod nescit. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod ei ita vidit uti." 

p. 492 

Usurpação Outros 
Igreja de S. Salvador 

de Soalhães 

Sancti Salvatoris,  Santa 

Cruz 

"et x.cem sunt ipsius Ecclesie et habuit ea de testamento. 
Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit 

quod vij. Inde pectant vocem et calumpniam, et (…). Interrogatus 

quare alia tria casalia non faciunt tale forum sicut vij. Dixit quod 

nescit sed semper ita fuerunt." 

p. 604 
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Tabela 5 - Episódios das perdas de direitos régios 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Lordelo do Ouro, Bouças 

(c, Porto) 

"et illa V.e casalia que sunt depopulata partitus fuit abbas Santi 

Tixi per homines ejus qui morantur in Cauto, et non faciunt inde 

forum aliquod Domino Regi, nec decimam non dant inde 
Ecclesie de Loordelo, quam debent dare de jure. 

p. 459 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Ordem do Hospital Aldoar, Bouças (c. Porto) 

"tamen adiderunt quod illa casalia Hospitalis fuerunt omnia de 

herdatoribus qui fuerunt avvi ipsorum, et Ecclesia similiter fuit 

ipsorum, et omnes solebant rendari cum Maiordomo Bauzarum, 
et pectabant sibi vocem et calumpniam. Interrogatus quare non 

faciunt ipsi forum Domino Regi sicut avvi ipsorum, tunc ipsi 

dixerunt quod avvi eorum fecerunt hereditates suas forarias 
Hospitalis ut deffenderentur ab omni foro regali, et propter hoc 

non faciunt ipsi modo forum. Interrogatus quomodo sicunt ista 

que dicunt quod ita fuit, dixerunt quod audiverunt dici a patribus 

et avvis ipsorum multociens quod ita fuit. Hic explicit collatio 
Ecclesie de Aldoar et inquisitio omnium parrochianorum 

ejusdem Ecclesie de Aldoar" 

p. 460 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Juiz de Bouças 
Nevogilde, Bouças (c. 

Porto) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod 

Dominus Rex habet ibi iiij.or casalia (…); et de aliis duobus 
casalibus depopulatis non faciunt inde ullum forum. Interrogatus 

quare sunt depopulata, dixit quod nescit. Interrogatus quis tenet 

ea, dixit quod Judex levat inde totum fructum." 

p. 461 

Perda 
Situação da 

propriedade ou do  
Mosteiro de Santo 

Tirso 
"Et dixit quod Monasterium Sancti Tixi habet ibi v.casalia, et 

iiij.or sunt populata et unum est depopulatum. Interrogatus unde 
p. 461 
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Categorização Sujeitos Activos 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

proprietário habuit ea vel ex quo tempore, dixit quod nescit, quia semper 

vidit ea sibi. Interrogatus si faciunt inde Domino Regi aliquod 

forum, dixit quod tria dant inde annuatim de renda insimul iiij.or 
morabitinos veteres minus quartam, et pro congro ix.denarios; et 

de alio casali dant de renda annuatim medium morabitinum, et 

iij.denarios pro congro; et de aliis duobus casalibus depopulatis 

solebant dare aliud tantum de renda annuatim Domino Regi, et 
modo non faciunt inde aliquod forum Domino Regi." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

“Homens da Vila” 

"Et Monasterium Palumbarii habet ibi duo casalia (…); et aliud 

casale est depopulatum et laborant illud homines ipsius ville et 

non faciunt inde forum aliquod Domino Regi." 

p. 461 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Igreja de Vermoim 

da Maia 

"Et Ecclesia de Vermuy Madie habet ibi unum casale, de quo 

solebant dare de renda annuatim Domino Regi medium 

morabitinum, et iij.denarios de congro, et adveniebat se cum 

Maiordomo pro relego. Interrogatus quare non faciunt modo 
inde illud forum, dixit quia est depopulatum, et propter hoc non 

faciunt inde forum. Interrogatus unde habuit illud vel ex quo 

tempore, dixit quod nescit." 

p. 461-

462 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Mosteiro de 

Tarouca 

Ramalde, Bouças (c. 
Porto) 

"Et Monasterium Tarauce habet ibi unum casale parvum, et 
solebant inde dare annuatim Domino Regi quartam morabitini, et 

modo nichil dat quia est depopulatum. Interrogatus unde habuit 

illud vel ex quo tempore, dixit quod nescit" 

p. 462-

463 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de 

Cedofeita 

"(propriedade do Mosteiro de Cedofeita) (…) Et duo casalia sunt 

depopulata, et ambo solebant dare de renda j.morabitinum et 

medium." 

p. 463 

Perda Situação da Sé do Porto "Et dixit quod Sedis Portuensis habet ibi duo casalia. (…), dixit p. 463 
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Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 
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propriedade ou do  

proprietário 

quod uno casalia dant (…). (…) et aliud est depopulatum et non 

facit forum, tamen solebant inde dare unum morabitinum et 

quartam." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Ordem do Hospital 

"Item, dixit quod Hospitale habet ibi unum casale. Interrogatus 
unde habuit ipsum vel ex quo tempore, dixit quod nescit. Et 

solebant inde dare unum morabitinum et quartam, et modo non 

dant inde aliquid, quia est depopulatum." 

p. 463 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Não identificado 
"[Casal reguengo] (…) et de casali alio non faciunt forum, nisi 

quod dant portionem panis quia est depopulatum;" 
p. 463 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Não identificado 

"(casal reguengo) (…) et de alio casali solebant dare medium 

morabitinum, et unum caponem, et x.ova, et modo non facit 
forum quia est depopulatum. Interrogatus quare est 

depopulatum, dixit quod nescit." 

p. 464 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Não identificado 

"(casal reguengo) Et de alio casali similiter solebant dare terciam 

morabitini, et unum caponem, et v.ova, et unum buzenum triciti 
et alterum milii, et unum corazillum, et unum cordarium, et 

modo nichil dat quia est depopulatum, nec laborant illud nec 

aliud predictum. Interrogatus quare, dixit quod nescit" 

p. 464 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

“Homens da Vila” 

"(casal do mosteiro de Cedofeita) (…) et alia tria sunt 
depopulata, et solebant dare de renda inde duo singulos 

morabitinos et quartam, et de alio dabant quartam de morabitino; 

et modo laborant ea homines ipsius ville et non faciunt inde 
forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod non est 

consuetudo Terre quod dent rendam de casalibus depopulatis, et 

propter hoc non dant rendam illa casalia." 

p. 464 
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actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 
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Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

D. Silvestre, 

mercador do Porto 

"Interrogatus de loco qui dicitur Petralada quid scit inde (…). 

(…), dixit quod tria inde sunt Donni Silvestri, cujusdam 

mercatoris de Portu, et duo sunt inde populata, et unum est 
depopulatum; et de duobus populatis dant de renda (…); et de 

alio depopulato solebant dare aliud tantum;" 

p. 464-

465 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

João Salvador 

Matosinhos, Bouças (c. 
Matosinhos) 

"et de alio casali in quo moratur Pelagius Vermuy est 

depopulatum, et solebant dare inde quartam morabitini et unum 
corazillum, et modo laborat illud Johannes Salvatoris et non dat 

inde rendam;" 

p. 468-
469 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Domingos Anes 

"et de alio casali in quo morabatur Pelagius Albus est 

depopulatum, et solebant inde dare de renda quartam morabitini, 
et laborat illud Dominicus Johannis, ipsius loci, et non dat 

rendam;" 

p. 469 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Domingos Anes 

"et de casali in quo morabatur Domnus Vicencius est 

depopulatum, et solebant inde dare j.morabitinum minus quarta, 
et modo laborat illud Dominicus Johannis et non dat inde 

rendam;" 

p. 469 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

D. Simãp 

"et de casali in quo morabatur Gonsalvinus solebant dare 

j.morabitinum minus quarta, et modo est depopulatum, et laborat 
illud Domnus Simeon et Martinus Calatus et non faciunt inde 

ullum forum;" 

p. 469 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

João Salvador 

"et de casali in quo morabatur Pelagius Subgerii solebant dare 

quartam morabitini de renda, et modo est depopulatum, et 
laborat illud Johannes Salvatoris et non dat inde rendam;" 

p. 469 

Perda Situação da João salvador "et de casali in quo morabatur Pelagius Johannis solebant dare p. 469 



 

424 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 
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propriedade ou do  

proprietário 

de renda quartam morabitini, et modo laborat illud Johannes 

Salvatoris et non dat inde rendam;" 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Domingos Peres 

"et de casali in quo morabatur Maria Alfonsi solebat dare de 

renda quartam morabitini, et laborat illud Dominicus Petri et non 
dat inde rendam quia est depopulatum;" 

p. 469 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

“Homens da Vila” 

"et de casali in quo morabatur Cidi solebant dare de renda 

medium morabitinum, et modo laborant illud homines ipsius 

ville et non dant inde rendam;" 

p. 469 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Não identificado 

Guifões, Bouças (c. 

Matosinhos) 

"et aliud est Martini Egee et est ermum, et solebat dare quando 

erat populatum quartam morabitini de renda;" 
p. 469 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Martim Caraffe do 

Porto 

"et tria sunt Martini Caraffe de Portu, et comparavit ea de 
herdatoribus in tempore istius Regis; et unum casale istorum, in 

quo moratur Durandus, dat annuatim Domino Regi obtavam 

morabitini de renda; et aliud casale est hermum, et dant inde 

Monasterio Aquarum Sanctarum viij.pexotas ut sit defensum ab 
omni foro regali;" 

p. 469 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Freira não 

identificada 
(possivelmente de 

Guifões ou Bouças) 

"Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum absconsum sine 

predicto, dixit quod una pars illius quintane nove Fratrisse contra 

Castrum sedet in Regalengum et in via puplica per quam solebat 
exire ganatus pro ad montem qui vocatur Castrum, et illud 

Castrum est regalengum et tenet illum occupatum ipsa predicta 

Fratrissa, et non facit inde Domino Regi ullum forum." 

p. 470 

Perda 
Situação da 

propriedade ou do  
Não identificado 

Leça da Palmeira, Bouças 
(c. Matosinhos) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa (…), et duo sunt 
depopulata et non faciunt inde forum;" 

p. 470 



 

425 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 
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proprietário 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Não identificado 

"Item, dixit quod in Villa Nova habentur habentur iiij.or casalia 

et sunt Domini Regis. Jnterrogatus cujusmodi forum faciunt inde 

Domino Regi, dixit quod duo sunt inde populata et dant renda 
annuatim Domino Regi ij.morabitinos veteres minus quarta, et 

alia duo sunt depopulata et non dant rendam et laborant ea 

homines qui morantur in aliis duobus casalibus, et de omnibus 
dant quintam partem panis. Interrogatus quare sunt illa duo 

depopulata, dixit quod nescit. Interrogatus quis dedit eis istud 

forum, dixit quod nunquam inde vidit fieri aliud forum nisi istud, 

et ita vidit semper uti." 

p. 470-

471 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Não identificado 
"et unum casale est hermum, et solebant dare unus aliorum 

casalium." 
p. 471 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Não identificado 
"(…) et de casali quod fuit Johannis Petri est hermum et solebat 
dare j.morabitinum et quintam partem panis, et laborant illum 

ipsi supradicti et dant inde quintam partem panis;" 

p. 471 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

D. Gil Martins de 

Riba de Vizela 

Pampelido, Lavra, Maia 
(c. Matosinhos) 

"Interrogatus de Pampelido, dixit quod bene fuerunt xj.eim 

casalia, et de uno faciebant medium forum: et dixit quod de istis 
casalibus xj.eim est unum Domne Taraisie Martini et Domni 

Egidii Martini, et de istis aliis que remanent levabit Dominus 

Rex v.e partes porcionis, et Domna Tarasia Martini levabat 
vj.tam, et modo sunt depopulata omnia ipsa casalia Domini 

Regis." 

p. 477 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

D. Teresa Martins 

de Riba de Vizela 

Perda 
Situação da 

propriedade ou do  

Pedro Gonçalves 

Ferreira 

Mindelo, Maia (c. Vila do 

Conde) 

"Item, dixit quod Maiordomus Madie solebat intrare in villa que 

vocatur Gondizendi, et modo non intrat ibi. Interrogatus quare, 
p. 479 
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proprietário dixit quod propter Petrum Gonsalvi Ferarie. Interrogatus 

quomodo scit, dixit quod vidit et passus fuit multociens, et est in 

collacione de Miidelo." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de 

Moreira da Maia 

Árvore, Maia (c. Vila do 

Conde) 

"Et dixit quod de illis xxiij.a casalibus non faciunt aliud forum 

Domino Regis, nisi de voce et de calumpnia, et totum alliud 

forum faciunt Militibus et Monasteriis [Domni Pelagii 
Troitizendiz, Gonsalvi Petri de Fajozes, Miane, Monasterii de 

Veiram, Monasterii Morarie]" 

p. 481 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de Vairão 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Miana 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Gonçalo Peres de 
Fajozes 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

D. Paio 

Trutesendes 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Martim Peres 

"Item, dixit quod in loco qui dicitur Rial fecit Martinus Petri, 

filius Petri Talvay, fecit ibi unam quintanam, et solebat 
Maiordomus Madie inde levare calumpniam et vocem, et modo 

non levat inde eam. Interrogatus quare, dixit quod propter ipsum 

Militem qui deffendit eam." 

p. 482 

Perda 
Situação da 

propriedade ou do  
Ordem do Hospital 

Gião, Maia (c. Vila do 
Conde) 

"Et dixit quod illud casale quod laborat Petrus Subgerii et alia 
multier que vocatur Dompna Stephania quod fecerunt talem 

p. 486 
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proprietário compositionem cum Ordine Hospitalis quod, si alliud medium 

casalis habuerint vendere, tantum pro tanto debet esse Ordinis 

Hospitalis, tali pacto quod Ordo deffendat ipsos supradictos de 
tota renda et ab omni foro regali, et ideo ipsi supradicti dant 

annuatim Ordini j. morabitinum veterem de renda." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Igreja de S. Maria 

de Alvarelhos 

Alvarelhos, Maia (c. 

Trofa) 

"Johannes Pelagii de Alvarelos, juratus et interrogatus de 

Ecclesia Sancte Marie de Alvarelos, dixit quod audivit dici 
multociens multis hominibus veterissimis quod erat inde 

medietas Domini Regis, et audivit dicit quod marcus solebat 

subtus altare ipsius Sancte Marie per ubi erat regalenga, et 
audivit dici quod dabant inde annuatim Domino Regi unam 

capam de grisan vel x. morabitinos veteres, et quod ipsa Ecclesia 

solebat esse in alio loco in Regalengo et postea posuerunt eam in 
isto loco." 

p. 491-

492 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

“Herdadores” 
Avioso (Santa Maria), 

Maia (c. Maia) 

"Interrogatus de villa que vocatur Vilarinus quot casalia 

habentur ibi, dixit quod tria et una quintana, et unum casale est 

Ordinis Hospitalis et fuit cujusdam herdatoris.  Interrogatus 
quomodo abuit illud vel ex quo tempore, dixit quod nescit. Et 

aliud casale est herdatorum, et aliud casale est Monasterii Ville 

Cove (...), et quintana est cujusdam herdatoris et fratrum ejus, et 

non faciunt inde ulum forum. Interrogatus quare, dixit quod 
semper fuerunt et sunt aduc defensi per Dompnum Martinum 

Gonsalvi de Nomaes. Interrogatus si intrat Maiordomus in ipsa 

villa, dixit quod intrat in illis duobus casalibus sed in aliis non. 
Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 494 

Perda Situação da Porteiro régio Nogueira, Maia (c. Maia) "Interrogatus si habet ibi Dominus Rex aliquod Regalengum, p. 498 
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propriedade ou do  

proprietário 

dixit quod in loco qui dicitur Linares jacet una leyra, et non 

laborant eam quoniam Maiordomus et portarius defendiderunt 

quod non laborarent illam" 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Mordomo régio 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

D. Godinho 
Trofa (Santiago do 

Bougado), Maia (c. Trofa) 

"Et dixit quod in alio loco qui dicitur Cornado habet ibi 

Dominus Rex unum casale et est depopulatum quia nepotes 

Dompne Gudonis defendunt hominibus quod non populent 
illud." 

p. 499 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Gonçalo Gonçalves 

Trofa (S. Martinho do 

Bougado), Maia (c. Trofa) 

"Interrogatus si moratur ibi aliquis homo forarius, dixit quod 

Gonsalvus Gonsalvi morabatur in ipso loco et demandabant eum 
pro forario, et fugivit inde pro ad unum locum qui dicitur 

Ervosa;" p. 500 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Martim Mendes 
"et propter illud Martinus Menendi, quem demandabant similiter 

pro forario, fugivit inde pro ad cautum Sancti Tissi;" 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

“Herdadores” Alfena, Maia (c. Valongo) 

"Et dixit quod illi qui solebant morari in ipso loco fuerunt morari 

in Alfena et in Aguiar et in aliis locis, et vadunt laborare et 

rumpere in ipsis hereditatibus forariis et non faciunt forum 
Domino Regi sicut antea faciebant. Et modo non morantur ibi 

nisi vj. homines et sunt herdatores, et fuerunt facere domos in 

hereditate Leprosorum de Alfena et dant Domino Regi annuatim 
viij. denarios quilibet per se. Interrogatus quare fecerunt domos 

in hereditate Leprosorum, cur non faciebant domos ante in 

hereditate Domini regis, dixit quod tunc temporis erant melius 

emparati per Leprosos quam per Dominum Regem." 

p. 506 
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Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 
“Herdadores” 

"Interrogatus si dant portionem Domino Regi de illis ruptis quas 

modo faciunt, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit. Et omnes isti herdatores faciunt forum Leprosis de Alfena 

ut sint defensi ab omni foro regali. Interrogatus ex quo tempore 
eis illud forum fecerunt, dixit quod a tempore Domini Regis 

Sancii, fratris istius Regis." 

p. 507 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

D. Maria Rodrigues 
de Baguim 

S. Pedro Fins, Maia (c. 

Maia) 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus aut si debet ibi intrare de 

jure, dixit quod solebat ibi intrare, sed modo non intrat ibi. 
Interrogatus quare non intrat ibi modo, dixit quod propter 

Dompnam Mariam de Baguim et propter generum ejus." 

p. 508 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

João Gonçalves 

Cabeça 

"Interrogatus  si intrat ibi Maiordomus, dixit quod intrat in 

casalibus Sancti Tissi et Ulvarie, et in aliis non. Interrogatus 
quare non intrat in aliis sicut in istis, dixit quod propter 

Johannem Gonsalvi Cabeza, et Rodericum Gonsalvi Cabeza, et 

Petrum Queixada, qui deffendunt et imparant ea. Interrogatus si 
ipsi Milites habent inde cartam Domini Regis per quam 

deffendunt ea, aut si ipsa casalia sunt cautata vel onrrata, dixit se 

nichil inde scire. Interrogatus cujusmodi forum faciunt de ipsis 

casalibus Sancti Tissi (...). Interrogatus si dant vitam 
Maiordomo, dixit quod non; sed quando venit Maiordomus, si 

vult comedere de quali vita tenet homo, comedit, sin autem 

recedit." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Rodrigo Gonçalves 
Cabeça 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Pedro Queixada 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de Santo 
Tirso 

Coronado (S. Romão do 

Coronado), Maia (c. 

Trofa) 

"Interrogatus quare casalia Sancti Tissi non dant rendam 

Domino Regi, dixit quod propter Laurentium Martini de 

Travanca qui deffendit ea." 

p. 511 

Perda Situação da D. Teresa Martins Valongo, Maia (c. "Et omnes qui morantur in Valli longo supernu laborant totum p. 515 
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propriedade ou do  

proprietário 

de Riba de Vizela Valongo) hoc Regalengum supradictum, et dant inde annuatim Domino 

Regi terciam partem omniu fructuum, preter illud quod est 

scriptum de quarta et de quinta. Interrogatus cujusmodi forum 
faciunt de ist Regalengo Domino Regi, dixit quod dant inde 

annuatim Domino Regi xiiij.eim franganos et cxx.ova. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod propter Dompnam Tarasiam 

Martini, que deffendit eos." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

D. Mendo Dias 
Colmenaria, Valbom, 

Gondomar (c. Gondomar) 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter Dompnum Menendum 
Didaci cujas fuit ista villa, et propter hoc non intrat in tota ista 

villa." 

p. 517 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Mosteiro de 

Cedofeita 

Razamundus, Valbom, 

Gondomar (c. Gondomar) 

"Item, dixit quod in alia villa que vocatur Razamundus habentur 

ibi tria casalia, et sunt omnia Cito facte. Interrogatus unde habuit 
ea, dixit quod de testamento. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

propter Dompnum Menendum Didaci cujus fuerunt ipsa 
casalia." 

p. 517 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de 
Cedofeita 

Quintanela, Gondomar 

(S. Cosme), Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Interrogatus de Quintanela quot casalia habentur in ipso loco, 

dixit quod viij., et sunt inde tria Citofacte. Interrogatus unde 

habuit ea, dixit quod habuit ex progenie Gontine Nuniz. 
Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit 

quod non, quia sunt herma; et solebant dare Domino Regi 

annuatim singulos solidos." 

p. 521 

Perda 
Situação da 

propriedade ou do  
Pedro Fauzem 

Gondomar (S. Cosme), 

Gondomar (c. Gondomar) 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod propter Petrum Fauzem quod 
p. 522 
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proprietário defendit Maiordomo quod non intraret ibi." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Fermosendi, Carreira, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Et dixit quod in Fermosendi habentur v.e casalia, et tria sunt 

Monasterii Sancti Tissi, et unum est Johannis de Guim, et unum 
est cujusdam Scutiferis. Interrogatus unde Monasterium Sancti 

Tissi habuit ea, dixit quod de Militibus Gulfaribus. Interrogatus 

si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod non. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod propter Laurencium Ferrat qui 

moratur circa ipsam Villam." 

p. 527 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de Rio 

Tinto 

Villa Viride, Refojos de 

Riba de Ave, Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Item, dixit quod in Villa Viride habentur ibi vij. Casalia, et sunt 
Monasterii Sancti Christofori. Interrogatus unde habuit ea, dixit 

quod nescit. Interrogatus si faciunt aliquod forum Domino Regi, 

dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod propter Domna Elvira." 

p. 529 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Pedro Faschas 
Vila Gondesendi, S. 
Salvador do Campo, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Interrogatus cujusmodi forum faciunt de istis casalibus, dixit 

quod de casali Petri Faschas dant quintam unius bracalis pro 

fosadaria. Interrogatus quare non faciunt alium forum Domino 
Regi, dixit quod dant Monasterio Aquarum Sanctarum annuatim 

ij. quartarios panis per pequenam, et j. cabritum, et j. patam, et j. 

caseum, et j. columpnam butiri: et hoc forum faciunt Aquis 

Sanctis quod sint excusati ab omni foro regali." 

p. 530 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Pedro Rosendes 
Negrelos (S. Tomé), 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"et de casali filiorum Petri Roosendiz dat iiij. varas de bracali 

pro fosadaria, et dant Aquis Sanctis j.modium vini et unum 

bracaleut sint defensi ab omni jure regali, et casale est hermum. 
Interrogatus si solebat dare ipsum casale Vilele aliquod forum 

Domino Regi, dixit quod solebat dare sed nescit quantum. 

p. 534 
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Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod nescit." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

“Herdadores” 
Rebordões, Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Et dixit quod habet in Revordanis due quintane herdatorum et 

faciunt forum Hospitali ut sint deffensi ab omni jure regali, et 
aliam hereditatem de Revordanis fuit de patrimonio istorum 

herdatorum. (…)" 

p. 537 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Igreja de S. Miguel 

de Silvares 

Silvares, Lousada (c. 

Lousada) 

"(…) interrogatus cujas est ipsa Ecclesia, dixit quod est 

herdatorum et herdatores  fundaverunt eam primitus, et postea 
veniebant Maiordomi Divitum hominem qui tenebant Terram et 

intrabant ibi et comedebant ibi, et tunc abbas ipsius Ecclesie fuit 

ad Mianam Dompnam Tarasiam et fecit servicium, et misit se et 
Ecclesiam in comenda sua, et promisit sibi annuatim unam 

fugaciam quod defenderet eum et suam Ecclesiam ab omni foro 

regali, et postquam ipse decessit filii et nepotes ejus 

abbadaverunt eam semper cum herdatoribus" 

p. 542 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de Freixo 
de Baixo 

Aveleda, Lousada (c. 
Lousada) 

"Et aliud est Monasterii Fraixini et habuit illud de testamento, et 

non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter 

Johannem Martini de Tainde qui tenet illud defensum." 

p. 543 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de 
Caramos 

Varziela, Felgueiras (c. 
Felgueiras) 

"et xiiij.eim casalia sunt de Caramalos et habuit ea de 
testamento, et de istis xiij.(sic) casalibus non pectant inde duo 

vocem nec calumpniam propter Menendum petri de Aguiar, et 

aliud istorum non pectat vocem nec calumpniam propter unam 
dompnam que moratur in eo, (...)". 

p. 551 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de 

Caramos 

Santão, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

(…) et tria sunt de Caramalos et nescit unde habuit (ea), et duo 

pectant inde vocem et calumpniam (…). Interrogatus quare non 

pectat ipsum aliud casale vocem et calumpniam sicut ista duo, 
dixit quod propter Martinum Egidii de Aroes qui emparat illud." 

p. 553 
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Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de 
Travanca 

"(…) et aliud est Monasterii de Travanca et habuit illud de 

testamento, et non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit 

quod propter Gomecium Laurencii quod emparat illud." 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

D. Mem Soares de 

Melo 

Lagares, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"Item, Johannes Petri de Varzenela, qui fuit Judex bene 
xxx.annos, juratus et interrogatus quis scit de Rabinadi, dixit 

quod Domnus Sancius frater istius Regis mandavit ei suam 

cartam quod inquireret cum pretore Martinus Gonsalvi 
Vimaranis si intrabat ibi Maiordomus vel Vicarius , dixit quod 

invenit per testimonium bonorum hominum Petrus Moxinus et 

Johannes Petri Vergoncila, et per alios bonos omines, quod 

intrabat ibi Maiordomus et levabat inde vocem et calumpniam, 
et modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod propter 

Dompnum Menendum Subgerii Merloo (et) Vicencium Roderici 

Penela. Interrogatus Monasterii de Torrados, dixit quod intrat ibi 
Maiordomus. Item, dixit quod invenit pro veritate quod in 

Loordello de Paganis duo casalia de Bostelo que ibi habet quod 

debent pectare vocem et calumpniam." 

p. 554 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Vicente Rodrigues 

de Penela 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

“Herdadores” 

Carvalhosa,  Aguiar (c. 

Paços de Ferreira) 

"Et dixit quod in Aldozendi habentur ibi xiiij.casalia, et sunt inde 
xiij. herdatorum, et unum est filiorum Martini Nomaes: et unum 

istorum casalium facit forum Sancto Tisso, et alia omnia faciunt 

forum Domne Tarasie Martini et nepotibus Domni Gonsalvi 
Sause et illis qui sunt de Palmaria. Interrogatus si intrat in ipsa 

collatione Mairdomus, dixit quod nec Judex nec Maiordomus 

non intrat ibi, nec Domino Regi non faciunt ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod propter honorem Domni Gonsalvi 
Sause." 

p. 558 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Mosteiro de Santo 

Tirso 
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Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

“Herdadores# 
Eiriz, Aguiar (c. Paços de 

Ferreira) 

"Et dixit quod in Vilar habentur ibi vj. casalia herdatorum, et 

non faciunt ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit 

quod propter Petrum Ferrarie qui deffendit eos, et quartam 
partem (sic) Ville Rotundis est sua et in termino de Refoyos." 

p. 559 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

“Herdadores” 
Bitarães, Aguiar (c. 

Paredes) 

"et unum est Donni Egidii Martini et herdatorum. Interrogatus 

unde Donnus Egidius habuit ipsum medium casale, dixit quod 

herdatores dederunt ipsam medietatem Comiti Domno Menendo 
quod fuissent defensi ab omni jure regali." 

p. 568 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Igreja de S. 

Martinho de 

Lagares 

Lagares, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod 

x.cem, et viij.º sunt Monasterii Palacioli et habuit ea de illa 

calumpnia, et duo sunt ipsius Ecclesie et habuit ea de 
testamento. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quod propter Domnam Orracam 

Aprilis et Domnum Nunum Petri. " 
p. 579 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de Paço 
de Sousa 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de Paço 

de Sousa 
"Interrogatus quot casalia habentur in Ordiiz, dixit quod 

xviij.casalia, et ix. sunt Templi, et ix.sunt Palacioli, et habuerunt 

ea de testamento. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit 
quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter illud 

supradictum dominium." 
Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Ordem Templo 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

“Herdadores” 
Bustelo, Penafiel (c. 

Penafiel) 
"et xij.eim sunt herdatorum et clamant se homines Militum et 
Monasterii et ideo non faciunt ullum forum Domino Regi;" 

p. 593 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Igreja de S. Pedro 
de Abragão 

Abragão, Porto Carreira 
(c. Penafiel) 

"Et in termino de Maioreles in loco qui dicitur Mortarum jacet 

ibi unus magnus campus et est regalengus, et dant inde modo 

vj.taligas panis per totum forum, et debent inde dare terciam 

p. 597 
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partem omnium fructuum, et tenet eum ocupatum Ecclesia 

Sancti Petri." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Gil Anes de Vilela 
Toutosa, Santa Cruz (c. 

Marco de Canaveses) 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod solebat ibi 
intrare et modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod 

propter Pelagium Subgerii et Egidium Johannis qui tenent ipsa 

casalia Monasteriorum, et propter Divites homines qui habent ibi 

illos casales. Et solebant facere turviscatam, et pectabant vocem 
et calumpniam." 

p. 601 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

João Babilão 

Recezinhos (S. Mamede), 

Santa Cruz (c. Marco de 
Canaveses) 

"Item, dixit quod casale de Lama solebat pectare vocem et 

calumpniam et dare vitam Maiordomo, et modo non facit propter 
Johannem Babilonem qui deffendit illud." 

p. 603 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de Vila 
Cova de Sandim 

Oliveira, Santa Cruz (c. 

Amarante) 

"Et collatione Sancti Pelagii Ulvarie habetur ibi unum casale in 
quo moratur Martinus Petri de Ripario, est forarius et pectabat 

vocem et calumpniam, et modo emparat illud Laurencius Petri 

de Matos; et aliud casale de Travanca tenet illud Gonsalvus 
Martini ; et aliud casale Ville Cove tenet illud Domna Elvira , et 

erat forarius et emparat illud ipsa Domna Elvira. 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de 

Travanca 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Lourenço Peres 

Matos 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de Paço 
de Sousa 

Louredo, Santa Cruz (c. 
Amarante) 

"Et de casali Palacioli debent dare (…), et modo non facit forum 
ullum propter Domnam Urraquiam Aprilis (sic) deffendit; " 

p. 607 

Perda 
Situação da 

propriedade ou do  
Não identificado 

Caíde de Rei, Santa Cruz 

(c. Lousada) 

"et de alio casali quod vocatur de Figueyra est ibi pressum et 

hospicium Maiordomi, et propter istud forum est depopulatum;" 
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proprietário 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

D. Elvira Vasques 

de Soverosa 

Torno, Santa Cruz (c. 

Lousada) 

"Et dixit quod in villa de Justi habentur ibi vij.casalia, et unum 

casale est filiorum Domne Elvire Valasci, et de isto casali est 

inde quarta pars herdatorum, et solebant dare de ista quarta parte 
herdatorum annuatim Domino Regi j.gallinam, et defendit eis 

Domna Elvira Valasci quod non daret ipsam gallinam, et 

nunquam inde dederunt ipsam gallinam bene sunt xx. anni 
elapsi;" 

p. 609 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Paio Bugalho 

"Et aliud est Pelagii Bugali, et solebat pectare vocem et 

calumpniam et modo non pectat. Interrogatus quare, dixit quod 

propter Pelagius Bugalius quod defendit quod non intret ibi 
Maiordomus." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Martim Guedaz? 
Estorãos, Monte Longo 

(c. Fafe) 

"et iiij.or sunt Domini Regis et filiorum Menendi Guede, et non 

dant inde Domino Regi nisi medietatem porcionis, et omnes 

directuras levant filii Menendi Guedaz et debet levare Dominus 
Rex medietatem istarum directurarum. Interrogatus quare non 

dant Domino Regi de illis directuris, dixit quod nescit." 

p. 616 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

D. Maior de 

Bouças 
Antime, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"Item, dixit quod montes quod solebant pasci homines istorum 

casalium Domini Regis modo corruunt inde ipsos homines abbas 

de Antimi et Domna Maior de Bauzis." p. 616 
Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Prelado de S. Maria 
de Antime? 

Perda 
Situação da 

propriedade ou do  
D. Ousenda 

Paradelas in Barrario, 
Antime, Monte Longo (c. 

“Item, dixit quod super vineam de Pardelas in Barrario jacet ibi 
unus terrenus, et laboraverunt jam ipsum terrenum homines 
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proprietário Fafe) Domini Regis et levavit inde Dominus Rex fructum multociens, 

et modo defendit illum terrenum Domna Ousenda uxor que fuit 

Gonsalvi Gomecii, quia dixit quod est suus, et modo non ausunt 
illum terrenum laborare." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Pedro Pais 

Armil, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"et aliud casale est Petri Pelagii herdatoris, et non facit ullum 

forum nisi quod dat j.varam et mediam bracalis pro fossadaria. 

Interrogatus quare non facit aliud forum, dixit quod dederunt 
inde terciam ipsius casalis Domno Gonsalvo Sause quod essent 

defensi ab omni foro regali." 

p. 616-

617 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

“Herdadores” 

"Et aliud casale de Morancia est herdatorum, et non facit ullum 

forum nisi quod dat j.varam bracalis pro fossadaria. Interrogatus 
quare non facit aliud forum, dixit quod dederunt inde terciam 

ipsius casalis Domno Gonsalvo Sause ut fuissent defensi ab 

omni foro regali." 

p. 617 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Sé de Braga 

Travassós, Monte Longo 
(c. Fafe) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Travazoos (…), et sunt 
inde tria Sedis Bracarensis et habuit ea de testamento, et non 

faciunt inde ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter 

filii et nepoti Munionis Alfonsi." 

p. 619 
Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Leprosaria de 

Guimarães "Et aliud est Hospitalis et Leprosorum Vimarañ., et non faciunt 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter Milites ipsi 
qui ibi morantur." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Ordem do Hospital 

Perda 
Situação da 

propriedade ou do  

Maria Fernandes, 

herdador 

Gontim, Monte Longo (c. 

Fafe) 

"(…) et tria sunt inde herdatorum, et unum istorum trium in quo 

moratur Marina Fernandi facit forum ipsi Ecclesie ut sit defensa 
p. 621 
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proprietário ab omni foro regali, tamen pectat vocem et calumpniam, et alia 

duo casalia pectant vocem et calumpniam et non faciunt aliud 

forum, nisi unum istorum duorum in quo moratur Marina lopiz 
(...). Interrogatus quare non faciunt illa tria casalia aliud forum, 

dixit quod nescit." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

“Herdadores” 
Lordelo, Vermoim (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod herdatores ipsius loci fecerunt se homines 

Reimondi Martini ut sint defensi ab omni foro regali." 
p. 622 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

“Herdadores” 
Guardizela, Vermoim (c. 

Guimarães) 

"et tria casalia sunt herdatorum, et non faciunt ullum forum 

Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod ipsi herdatores se 
fecerunt homines Domni Velasci, et faciunt servicium Dompno 

Valasco ut sint defensi ab omni foro regali." 

p. 623 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Igreja de Serzedelo 
Vocazim e sobratum, 

Aves, Vermoim (c. Santo 

Tirso) 

"et iiij.or sunt Monasterii Cerzedelli et habuit ea de testamento, 

et non faciunt ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, 
dixit quod pectant vocem et calumpniam et faciunt totum forum 

Martino Pimentello et tenet ibi suum maiordomum et suum 

vicarium. Interrogatus quomodo vocatur ipsa villa, dixit quod 
Lobazim et Sobratum. Interrogatus quis dedit ei ipsam 

potestatem, dixit quod nescit. Interrogatus si habetur inde cartam 

ipsius onre, dixit quod nescit." 

p. 624 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Pedro Aires, 

herdadores 

Riba de Ave, Vermoim (c. 

Vila Nova de Famalicão) 

"et aliud est Petri Arie herdatoris, et dat annuatim iiij.or varas 
bracalis pro fussadaria, et non intrat ibi Maiordomus. 

Interrogatus quare, dixit quod propter Valascum Martini quod 

emparat illud." 

p. 625 

Perda 
Situação da 

propriedade ou do  
D. Lopo 

Agilde, Celorico de Basto 
(c. Celorico de Basto) 

"et aliud casale est Domni Lupi, et non facit ullum forum propter 
Nunum Petri qui defendit illum;" 

p. 637 
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proprietário 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

D. Marina 

"et aliud est Domne Marine, et solebat facere tale forum sicut 

ista predicta, et modo non facit ullum forum propter ipsam 

Domnam Marinam;" 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Martim Esteves 

"et aliud est Martini Stephani, et debet pectare vocem et 

calumpniam, et modo non pectat propter ipsum Martinum 

Stephani qui deffendit illud." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Estêvão Pinti 

Varzena, Agilde, Celorico 

de Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et dixit quod in Varzena habentur ibi iiij.casalia, et duo sunt 
filiorum Stephani Pinti et debebant pectare vocem et 

calumpniam et non aliud forum, et mood nichilum faciunt. 

Interrogatus quare, dixit quod propter ipsos filios Stephani 

Pinti." 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de Arnóia 
Comunia, Britelo, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et in Comunia habentur ibi vj.casalia et vij.herdatores, et tria 

casalia sunt Arnoye et nescit unde habuit ea, et pectant vocem et 

calumpniam filiabus Domni G. Menendi, et totum aliud forum 
regale faciunt eis;" 

p. 638 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de 
Pombeiro 

Borvadaes, Britelo, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et in Borvadaes habentur (…), et sunt inde v.e casalia filiarum 

omni G. Menendi et Polumbarii. Interrogatus unde Polumbarius 

habuit ipsa casalia, dixit quod de testamento. Interrogatus si 
faciunt inde aliquod forum Domino Regi vel si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod totum forum regale faciunt filiabus 

Domni G. Menendi." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Mosteiro de 

Refojos de Basto 

Cainos, Basto. Cabeceiras 

de Basto (c. Cabeceiras de 

Basto) 

"Et dixit quod in Cainos habentur ibi tria casalia, et duo sunt 
Gomecii Laurencii, et aliud est de Refoyos et habuit (eum) de 

testamento, et solebat ibi intrare Maiordomus et modo non intrat 

ibi. Interrogatus quare, dixit quod propter Gomecium Laurencii." 

p. 662 
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Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

“Herdadores” 
Cabeceiras, de Basto, 

Cabeceiras de Basto (c. 

Cabeceiras de Basto) 

"et alii cabanarii sunt Domni Menendi Roderici et filiorum 

Domni Egidii Valasci, tamen sunt herdatores et non faciunt 

ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod tenent 
domos in hereditatibus Divitum hominum predictorum." 

p. 664 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

“Herdadores” 

Rossas, Cabeceiras de 

Basto (c. Vieira do 

Minho) 

"et intus in istis terminis jacent vij.casalia et sunt herdatorum, et 

laborant aliam hereditatem forariam extra coutum pro qua 

debebant facere totum forum sicut alii herdatores, et modo non 
dant nisi singulas spatulas, et iij. Iij. panescentenos, et non 

faciunt ullum forum: et fecerunt isti herdatores domos intus in 

istis terminis predictis quod sint defensi ab omni foro regali." 

p. 666 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Igreja de S. Maria 

do Outeiro 

Rio Douro, Cabeceiras de 
Basto (c. Cabeceiras do 

Basto) 

"Item, dixit quod in Jugaeli habentur ibi x.casalia, et sunt inde 

iiij.or. Sancte Marie Outarii, et solebant inde pectare vocem et 

calumpniam, et dare vitam Maiordomo et cevedam, et modo non 

faciunt ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter 
Orracam Fafiz. Et vj.sunt Domne Orrace Fafiz et Gunsalvi 

Fafiz;" 

p. 669 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

D. Pequeno 
Varzenela, Sobradelo da 
Goma, Freitas (c. Póvoa 

de Lanhoso) 

"Item, dixit quod in alia villa que vocatur Varzenela habentur ibi 
xij.casalia (…); et casale Domni Pequini est heremum, et non 

facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 
p. 673 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Martim Peres 

Alcouce 

Sobradelo da Goma, 

Freitas (c. Póvoa de 
Lanhoso) 

"Item, casale filiorum Martini Petri de Alcouze est heremum, et 

non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

D. Elvira Anes Freitas, Freitas (c. Fafe) 

"Interrogatus unde illi predicti habuerunt illa casalia et illam 

hereditatem cum Domino Rege, dixit quod nescit. Item, dixit 

quod quedam fons nascitur in Regalengo et currit per 
Regalengum, et modo defendit eam Domna Elvira Johannis et 

p. 674 
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non vult eam dimittere hominibus Domini Regis qui laborant 

Regalengum." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

D. Andreas 

Guilhofrei, Vila Boa de 

Guilhofrei (c. Vieira do 

Minho) 

"(…) et Domnus Andreas fuerunt populare in monte de 
meraladelo qui erat mons forarius, et non faciunt inde ullum 

forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod faciunt 

forum Hospitali ut sint defensi ab omni foro regali." 

p. 679 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

João Corrupto 

Abação (S. Tomé), 

Guimarães (c. Guimarães) 

"(…) et vij.sunt Johannis Corudo et ejus fratrum, et de istis 
vij.casalibus pectant inde duo casalia in quibus morantur Petrus 

Juliani et Johannes Fernandi vocem et calumpniam, et vadunt ad 

chamatum. Interrogatus quare ista v.casalia non pectant vocem 
et calumpniam sicut ista duo, dixit quod propter Johannes 

Corudo et Alfonsus Johannis canonicus Vimarañ., quod 

defendunt Maiordomibus qui non mittant in illis pedem." 

p. 686 
Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Afonso Anes 

"(…) et vij.sunt Johannis Corudo et ejus fratrum, et de istis 
vij.casalibus pectant inde duo casalia in quibus morantur Petrus 

Juliani et Johannes Fernandi vocem et calumpniam, et vadunt ad 

chamatum. Interrogatus quare ista v.casalia non pectant vocem 

et calumpniam sicut ista duo, dixit quod propter Johannes 
Corudo et Alfonsus Johannis canonicus Vimarañ., quod 

defendunt Maiordomibus qui non mittant in illis pedem." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Martim Alvelo 

"Et tria sunt filiorum Martini Alvelos et Martini Gomecii, et 

unum istorum in quo moratur Elvira Fernandi pectat vocem et 
calumpniam, et vadit ad chamatum, et dat iiij.or varas bracalis 

pro fussadaria. Interrogatus quare non pectant vocem et 

calumpniam ista duo sicut dat istud unum, dixit quod propter 
Milites supradicti qui defendunt ea." 
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Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Igreja de S. Pedro 

de Polvoreira 

Polvoreira, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et sunt inde x.cem ipsius Ecclesie et nescit unde habuit ea, 

et pectant vocem et calumpniam, et vadunt ad chamatum, et de 

istis x.casalibus solebat inde dare casale de Guilamiro ij.varas 
bracalis pro fussadaria et modo non dat illam. Interrogatus quare, 

dixit quod propter Domnum Giraldum." 

p. 689 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Fernando 
Tagilde, Guimarães (c. 

Vizela) 

"(…) et de hereditate de Fernandi que fuit Martini Gunsalvi 

solebant inde dare annuatim Domino Regi ij.gallinas, et modo 
non dant illas propter Laurencium Martini Feraz;" 

p. 692 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Não identificado 

Calvos, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod in Parietibus jacet unum casale depopulatum et 

est jam totum esmigalatum, et jacet absconditum magnum 

temous habetur. Interrogatus quomodo scit quod ipsum casale 
ibi jacet absconditum, dixit quod vidit una vice unum hominem 

qui vocabatur Johannes Frison, et similiter vidit alios multos 

homines, et erat Maiordomus Domini Regis, et dixit ei: «o 
consuprine mi, nescis tu quod scio in hoc loco?» dixit quod non: 

tunc posuit suos pedes in ipso loco, et dixit: «in hoc loco habuit 

unum casale Domini Regis, et hic sederunt domus ipsius casalis, 
et habuit inde Dominus Rex magnum tortum», et dixit quod de 

palacio quod fuit Michaelis Menendi usque Parietes quod erat 

totum regalengum, et monstravit inde eis marcos ipsius casalis." 

p. 697 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Martim Raimundes 

"(…)et duo sunt Martini Reimondi (et) ejus fratrum, et unum 
istorum duorum est Domini Regis et non dant inde Domino Regi 

ullam derecturam, nisi j.gallinam, et j.solidum, et j.taligam panis 

de heiradiga, et dant terciam partem panis et medietatem vini. 

Interrogatus quare non dant totam dereyturam sicut aliud casale 
regalengum, dixit quod propter quod tulerunt domos de terreno 

p. 698 
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regalengo et posuerunt illas in alia hereditate que non erat 

regalenga et depopulaverunt casale Domini Regis, et ideo non 

dat ullam dereituram. " 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

D. Maria 

Creixomil, Guimarães (c. 
Guimarães) 

"Interrogatus quare alia duo casalia Domini Regis non dant 
derecturas Domino Regi sicut ista x.casalia, dixit quod dant 

omnes derecturas quas debebant dare Domino Regi dant illas 

Petro Subjerii et Domne Marie sorori ejus." 

p. 710 
Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Pedro Soares 

"Interrogatus quare alia duo casalia Domini Regis non dant 
derecturas Domino Regi sicut ista x.casalia, dixit quod dant 

omnes derecturas quas debebant dare Domino Regi dant illas 

Petro Subjerii et Domne Marie sorori ejus." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Pedro Lourenço 

"(…) et omnes istas derecturas dant homines ipsorum casalium 
Petro Laurencii qui fuit almuyssariffus et Petro Subjerii et 

Domne Marie et Johanni Gunsalvi Rengina et Leprosis 

Vimarañ.: et omnia ista predicta casalia dant annuatim Domino 
Regi terciam partem omnium fructuum." 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  

proprietário 

Gonçalo Perri 

Selho (S. Jorge), 

Guimarães (c. Guimarães) 

"Item, dixit quod in Varzenella habetur una senaria vinee, et dat 

illam annuatim Prestamarus cui vult pro denariis. Et aliud casale 

est depopulatum, et dant inde annuatim Domino Regi j.spatulam 
cum xij.costis, et j.taligam tritici, et j.cabritum, et vij.varas 

bracalis, et j.caponem, (...): et dant omnia ista casalia supradicta 

Domini Regis terciam partem omnium fructuum, et medietatem 
vini. Interrogatus quare est istud casale hermum, dixit quod 

Stephanus Subjerii mercator Vimarañ.et filii Gunsalvi Perri de 

Rua gatis levaverunt petram ipsius casalis et fuerunt inde facere 

parietes ad sua casalia, et de terrenis ipsius casalis quod laborant 

p. 713 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

Estêvão Soares 
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Orraca Manteiga et Alfonsus Bexodo et Alfonsus Johannis 

canonicus Vimarañ.et ipse Stephanus Subgerii et ipsi filii 

Gunsalvi Perri supradicti, et ideo est ipsum casale heremum." 

Perda 

Situação da 
propriedade ou do  

proprietário 

Ordem de Avis 

Garfe, Guimarães (c. 

Póvoa de Lanhoso) 

"(…) et interrogatus cujas est ipsa Ecclesia (…), vel si faciunt 
inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod solebant inde dare 

iij.modios vini per stivam, et j.sextarium milii, et vij.varas 

bracalis, et hoc forum solebant inde dare Domino Comiti 

Henrico secundum quod audivit dici, et modo similiter istud 
forum dant Militibus et Ordini de Avis (...)" 

p. 714 

Perda 

Situação da 

propriedade ou do  
proprietário 

“Cavaleiros” 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro do Bouro 

Azurara, Maia (c. Vila do 
Conde) 

"Interrogatus de grangia Monasterii Burii, dixit quod scit, 

quando non stabat ibi nisi una domus parva in qua morabatur 

quidam frater, et Dompnus Johannes Petri Madie quando tenebat 
ipsam Terram dedit ipsam domum parvam Monasterio Buri, et 

tunc fecerunt ibi istam grangiam et nescit utrum esset regalenga 

nec ne." 

p. 483 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
“Herdadores” 

Avioso (Santa Maria), 
Maia (c. Maia) 

"Interrogatus quot ville sunt in ipsa collatione, dixit quod v.e. 

Interrogatus quot casalia habentur in ipsis predictis villis, dixit 

quod xxx.ta et ij. casalia, et sunt v.e depopulata, et alia sunt 

populata; et de istis casalibus est inde unum Monasterii de 
Rooriz, et duo sunt Petri Gonsalvi et fratrum ejus, et unum est 

Monasterii de veiram, et aliud est Martini Dominici de Mauriz, 

et aliud est Petri Martini Barroselo, et hec casalia sunt ville que 
vocatur Quintana. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit 

quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter istud dominium 

quod habent. Interrogatus de illis duobus casalibus herdatorum si 

faciunt inde Domino Regi aliquod forum, dixit quod non. 

p. 493-
494 
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Interogatus quare, dixit quod comparaverunt illa de Militibus, et 

ideo non faciunt inde forum Domino Regi. Item, dixit quod illa 

villa que vocatur Quintana est onrrata. Interrogatus si est onrrata 
per (...), nec audivit quod esset per pendonem onrrata, sed 

semper ita vidit uti, et fuit Dompni Pelagii Troitizendiz." 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Igreja de Vermoim 

da Maia 
Vermoim, Maia (c. Maia) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxiij. casalia, et de istis xx tribus casalibus sunt inde xiij.eim 
casalia ipsius Ecclesie. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod de 

testamento predictorum Divitum hominum. Interrogatus si intrat 

ibi Maiordomus, dixit quod nunquam ibi intravit" 

p. 496 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
“herdadores” Moreira, Maia (c. Maia) 

"Et duo casalia sunt herdatorum, et unum de istis dat unum 

bracale Domino Regi annuatim pro fossadaria. Interrogatus 

quare istud aliud casale non facit sicut facit istud aliud casale, 

dixit quod nunquam ei vidit facere forum, quoniam fuit 
Militum." 

p. 500 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

“Magistro scolarum 

Portuensi” 

(Professor, 

possivelmente da 
escola da Sé do 

Porto?) 

S. Mamede de Infesta, 

Maia (c. Matosinhos) 

"Interrogatus si aliquis alius comparavit ibi aliquam hereditatem 

in qua Dominus Rex haberet aliquod jus, dixit quod unus 
herdator vendidit ibi unam hereditatem Magistro scolarum 

Portuensi. Interrogatus in quo tempore, vel si faciebat inde ipse 

herdator aliquod forum Domino Regi, dixit quod in temore 

Domini Regis Sancii fratris istius Regis, comparavit eam, sed 
nescit si faciebant inde forum nec ne." 

p. 502 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
D. Silvestre 

Gondomar (S. Cosme), 

Gondomar (c. Gondomar) 

"(…): et hoc casale quod comparavit Dompnus Silvester fuit de 

casali Pelagii Fabri et fuit inde tercia ipsius casalis; et de illis 

duabus partibus que remanserunt comparavit Martinus Suarii 
Narizes tres partes de herdatoribus, et modo dant inde nichilum 

p. 520 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Martim Soares 
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Domino Regi;" 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
D. Silvestre 

"et de illis tribus partibus quas comparavit Martinus Suarii 

solebant dare inde Domino Regi annuatim vij.varas bracalis et 

viij.denarios de renda." [Compra feita por D. Silvestre a Martim 
Soeiro] 

p. 520 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

D. Maria Rodrigues 

de Baguim 

"Et medium casalis est Dompne Marie. Interrogatus unde habuit 

illud de Pelagio uua (?) et solebant dare de illo rendam et 

fossadariam, et postquam comparavit illud Dompna Maria 
nunquam inde fecit forum." 

p. 521-

522 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Colegiada de 

Cedofeita 

"Interrogatus de Pividal quot casalia habentur (…), et sunt inde 

v.e Citofacte, et unum est Menendi Garcie. Interrogatus unde 

Citofacta habuit ipsa casalia, dixit quod de Alfonso de Ripis. 
(…) Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod ex tempore Alfonsi de Ripis 

nunquam ibi intravit Maiordomus." 

p. 522 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Guimareu e Sauto Longo, 
Refojos de Riba de Ave, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Item, dixit quod in Guimarey habentur ix. Casalia, et sunt 
omnia Monasterii Sancto Tissi. Interrogatus unde habuit ea, dixit 

quod comparavit duo de herdatoribus in tempore Domini Regis 

fratris istius Regis. Item, dixit quod Domnus Johannes Petri 
Madie, quando tenebat Refoyos, cambiavit unum casale 

regalengum pro alio casali Monasterii Sancti Tissi, et est melius 

casale regalengum quam aliud, et illud casale regalengum jacet 
in Guimarey; et aliud casale est Monasterii Sancti Tissi et jacet 

in Sauto longo;" 

p. 525 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Couto (S. Miguel), 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Interrogatus quare Monasterium Sancti Tissi non facit forum de 

ipsis predictis Regalenguis, dixit quod abbas Dompnus 
p. 534 
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Menendus comparavit ea de Domino Rege Sancio fratris istius 

Regis, et ex illo tempore nunquam inde fecerunt (forum)." 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

D. Sancha Peres de 

Lumiares 

Agro de Avoino, Negrelos 

(S. Tomé), Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Et dixit quod Domna Sancia tenet unam hereditatem in loco qui 
dicitur Agro de Avoino et est regalenga, et non facit inde forum. 

Interrogatus quare, dixit quod audivit dici Dompne Sancie quod 

tenet inde Cartam Domini Regis." 

p. 536 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de 
Pombeiro 

Silvares, Lousada (c. 
Lousada) 

"et unum est Palumbarii et habuit illud de testamento, et non 
facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit. " 

p. 543 Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de 

Bustelo Aveleda, Lousada (c. 

Lousada) 

"et duo sunt Busteli et habuit ea de testamento, et non faciunt 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de 

Tarouca 

"Et aliud est Monasterii Tarauce et habuit illud de testamento, et 

non facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de 

Bustelo 

Boim, Lousada (c. 

Lousada) 

"(…) et iiij.or sunt Busteli et habuit ea de testamento, et non 

facit ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 546 Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Martim Peres 

Leitão de Lodares 
"Et duo sunt de Araes et nescit unde habuit (ea), et non faciunt 

ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter Martinum 

Leitom et Rodericum Egee qui tenent ea in prestimonio." Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Rodrigo Egas 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de 

Bustelo Nespereira, Lousada (c. 

Lousada) 

"et unum est Bustelli et nescit unde habuit illud, et non facit 
ullum forum. Interrogatus quare, dixit quod propter Martinum 

Leitom qui tanet illud in prestimonio." 

p. 547 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Martim Peres 

Leitão de Lodares 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro da Costa 

Moure, Felgueiras (c. 
Felgueiras) 

"et vj.casalia sunt Monasterii de Costa et nescit unde habuit ea, 

et non pectant vocem et calumpniam propter cartam Domini 

Regis quam tenent;" 

p. 549 
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Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Friande, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"(…) et unum est Monasterii Sancti Tissi et habuit illud de 

testamento, et solebat pectare vocem et calumpniam et modo 

non intrat ibi Maiordomus. Interrogtus quare, dixit quod propter 
Dompnum Rodericum Froye qui tenet illud in prestimonio. " 

p. 550 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Igreja de S. Maria 

de Airães 

"Et aliud est Monasterii de Araes et habuit illud de testamento, et 

pectabat vocem et calumpniam et modo non pectat. Interrogatus 

quare, dixit quod propter Dompnam Sanciam Petri que tenet 

illud in prestimonio." 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
D. Sancho Peres 

"Et aliud est Monasterii de Araes et habuit illud de testamento, et 

pectabat vocem et calumpniam et modo non pectat. Interrogatus 

quare, dixit quod propter Dompnam Sanciam Petri que tenet 

illud in prestimonio." 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

D. Gil Vasques de 

Soverosa 

Carvalhosa, Aguiar (c. 

Paços de Ferreira) 

"Et dixit quod in Aldozendi habentur ibi xiiij.casalia, et sunt inde 

xiij. herdatorum, et unum est filiorum Martini Nomaes: et unum 

istorum casalium facit forum Sancto Tisso, et alia omnia faciunt 
forum Domne Tarasie Martini et nepotibus Domni Gonsalvi 

Sause et illis qui sunt de Palmaria. Interrogatus si intrat in ipsa 

collatione Mairdomus, dixit quod nec Judex nec Maiordomus 

non intrat ibi, nec Domino Regi non faciunt ullum forum. 
Interrogatus quare, dixit quod propter honorem Domni Gonsalvi 

Sause." 

p. 558 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Gonçalo Martins de 

Coso 
Souto, Lordelo, 

Recezinhos (S. Mamede), 

Santa Cruz (c. Penafiel) 

"(Et) dixit quod in Souto habentur vj. casalia, et unum est 

Domne Elvire Gomecii; et aliud est de Rooriz et habuit illud de 
testamento; et aliud est filiorum Gonsalvi Martini Coso; et aliud 

est Monasterii de Travanca et habuit illud de testamento, et debet 

p. 601 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de 

Travanca 
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Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de Roriz 

pectare vocem et calumpniam, et j.gallinam, et j.cabritum; et 

unum casale est Domini Regis; et aliud est ipsius Ecclesie: et 

pectant vocem et calumpniam omnia casalia predicta. 
Interrogatus quare non intrat ibi Maiordomus in ipsis aliis 

casalibus sicut in isto, dixit quod propter Milites quod tenent 

ipsa casalia Ordinum." 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
D. Elvira Gomes 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de 

Bustelo 
"Et in Loordelo habentur ibi tria casalia, et sunt Busteli et de 

Travanca et habuerunt ea de testamento. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod solebat ibi intrare et modo non intrat 

ibi. (…) Interrogatus quare, dixit quod propter Johannes Egee 

Brandom et Egidius Johannis quod tenet ea (sic)." 

p. 602 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de 

Travanca 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

D. Gil Martins de 

Riba de Vizela 

Santo Isidoro, Santa Cruz 

(c. Marco de Canaveses) 

"et duo sunt unius herdatoris, et non facit ullum forum Domino 

Regi quoniam tenet illum emparatum Domnus Egidius Martini;" 
p. 604 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
“Herdadores” 

Fregim, Santa Cruz (c. 

Amarante) 

"et unum casale est herdatorum et non faciunt ullum forum. 

Interrogatus quare, dixit quod fuit ipsum casale Militum. 
Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi vel si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 

quod propter honorem Domni Gonsalvi Sause." 

p. 606 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de Freixo 

de Baixo 

Vila Verde, Santa Cruz (c. 
Felgueiras) 

"et aliud casale est Fraxini et nescit unde habuit illud, et dixit 
quod vidit pignorare illud casale pro cabrito et nunquam 

illumvidit vincere, et dixit quod emparat illud Domnus Martinus 

Egidii." 
p. 609 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de Roriz 

"Et in villa que vocatur Valle habetur ibi unum casale de Rooriz, 

et moratur ibi Pelagius Gomecii clericus, et erat forarius et 

emparat illud iste clericus;" 

Perda Transmissão de João Brandão "et aliud casale de Travanca tenet illud Johannes Brandom, et 
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propriedades erat forarius et emparat illud Johannes Brandom, et dixit quod 

non vult respondere de suo foro Domini Regis nisi per suum 

episcopum;" 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Gil Anes de Vilela 

"et duo casalia de Loordelo sunt Busteli et moratur ibi Martinus 
Petri, et erant foraria et pectabant vocem et calumpniam, et 

emparat ea Egidius Johannis." 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
João Martins de 

Ataíde 

"Et in collatione Sancti Petri de Taydi habetur ibi unum casale 

Busteli, et moratur ibi Johannes Menendi de Devesa, et est 
forarius et dabat vocem et calumpniam, et cabritum (…), et 

emparat illud Johannes Martini de Taydi." 

p. 609 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de 

Bustelo 

Laurario, Torno, Santa 

Cruz (c. Lousada) 

"Et dixit quod in Laurario habentur ibi v.e casalia, et tria sunt 

Busteli et nescit unde habuit ea, et non intrat ibi Maiordomus 
propter Militis qui tenent ea de Monasteriis;" 

p. 610 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro da Costa 

Sangemir, Antime, Monte 
Longo (c. Fafe) 

"Item, dixit quod in Sangemir habentur ibi viij.º casalia et sunt 

omnia Monasterii de Costa, et sunt libera de toto foro ista casalia 
et omnia que habet in toto regno per cartam Domini Regis quam 

nos Inquisitores vidiums." 

p. 617 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de Freixo 

de Baixo 

Britelo, Celorico de Basto 

(c. Celorico de Basto) 

"Et duo sunt Fraxinarii, et non faciunt ullum forum. Interrogatus 

quare, dixit quod sunt filiarum Domni G. Menendi." 
p. 638 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Martim do Casal 

Vizela (S. João), 

Guimarães (c. Vizela) 

"Et xij.eim casalia fuerunt Domini Regis et modo sunt Martini 

de Casali. Interrogatus quomodo habuit ipsa casalia, dixit quod 

Dominus Rex Sancius, avus istius Regis, dedit ipsa casalia Petro 

Nuniz Petri Stephani de Casali (sic). Interrogatus si vidit inde 
cartam, dixit quod non, sed dixit quod audivit dici quod tenebat 

inde cartam Martinus de Casali." 

p. 683 

Perda Transmissão de D. Maria Soares Gémeos, Guimarães (c. "(…) et duo casalia fuerunt Domini Regis et tenent modo ea filii p. 692 
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propriedades Guimarães) et nepotes Marie Subjerii, que fuit nutrix Domni Martini Sancii. 

Interrogatus quis dedit ipsa casalia Domini Regis ipsis filiis et 

nepotibus ipsius nutricis, dixit quod Dominus Rex Sancius avus 
istius Regis dedit ipsa casalia ipse nutrici Marie Subjerii 

predicte, que nutrivit Domnum Martinum Sancii. (...) Et nos 

Inquisitores vidimus inde cartam sigilatam apertam istius Regis 
sub hac forma: (...)" 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
D. Martim Sanches 

Tabuadelo, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod in montibus ipsius collacionis sunt inde due 

partes Domini Regis, et tercia pars est herdatorum ipsius ville, et 

modo rumpunt in ipsis montibus et faciunt bonas vineas et 
nolunt quod rumpant homines Domini Regis qui sedent in suis 

casalibusm dixit quod ipsi homines Domini Regis querebant 

ipsos montes qui erant Domini Regis, et venit cantor Vimarañ.et 
trosquiavit inde iiij.or homines Domini Regis pro ipsa demanda 

quam postulabant Domini Regis, et percussit alios multos 

homines, et ipsos montes de Cerqueda qui erant Domini Regis, 

(et) quamvis venit carta Domini Regis, quod misisset Judex in 
directo nunquam misit in directo, et homines ipsius cantoris 

laborant ipsos montes qui sunt Domini Regis, et non dant ullum 

forum Domino Regi, et iiij.or (anni) sunt elapsi quod laborant 
ipsos montes." 

p. 694 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
D. Lopo 

Infantas, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Interrogatus si habet ibi Dominus Rex aliquod jus vel habuit vel 

debet habere (…), dixit quod Ecclesiam et Villam Novam cum 

xxvij.casalibus dedit Dominus Rex Sancius avus istius Regis 
dedit Martino Sancii et Domne Orrace Sancii totum pro 

hereditate, et solebant inde dare Domino regi annuatim de ipsa 

p. 700 
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Ecclesia reddam. Interrogatus si vidit inde cartam Domini Regis 

per quam dedisset ipsam Ecclesiam et ipsa casalia Domno 

Martino et Domne Orrace, dixit quod vidit inde cartam Domini 
Regis ipsius donationis." 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
D. Martim 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collatione , dixit quod 

xxxiiij.casalia habentur, et sunt inde xxvj. casalia Sancti Tirsi, et 

unum est filiorum Domni Lupi homo qui fuit Domne Orrace 
Sancii, et ista xxvij.casalia fuerunt illa supradicta que fuerunt 

illius donationis Domni Regis, et non stat ibi Maiordomus nec 

pectat vocem nec calumpniam;" 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 
Mosteiro de Santo 

Tirso 
Golães, Guimarães (c. 

Fafe) 

"et ista casalia supradicta pectant vocem et calumpniam 
Monasterio Sancti Tissi et Domno Martino Egidii. Interrogatus 

quare , dixit quod quantum jus ibi Dominus Rex habebat, totum 

dedit Domno Martino Martini Sancii habuit Monasterium Sancti 
Tissi ipsam medietatem Domni Martinii Sancii." 

p. 729 

Perda 
Transmissão de 

propriedades 

D. Gil Martins de 

Riba de Vizela 

Perda Amádigo Estêvão Gueeral 
Gião, Maia (c. Vila do 

Conde) 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 

Interrogatus quare, dixit quod nunquam eum ibi vidit intrare. 

Interrogatus si nutruverunt ibi aliquem filium vel filiam alicujus 
Militis, dixit quod sic, quia nutriverunt ibi duas filias Stephani 

Gueeral et nutruverunt eas in predictis casalibus istorum 

herdatorum." 

p. 486 

Perda Amádigo Elvira Rodrigues 

Guilhabreu, Maia (c. Vila 
do Conde) 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod nutriverunt ibi Elviram Roderici et 

Reimondum Roderici nepotes Gonsalvi Troitizendiz, et ex illo 

tempore nunquam ibi intravit Maiordomus propter nutrimentum 

illorum." 

p. 491 
Perda Amádigo 

Raimundo 

Rodrigues 
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Perda Amádigo 
Mosteiro de Santo 

Tirso495 

Trofa (Santiago do 

Bougado), Maia (c. Trofa) 

"et in ista Lacuna Carnazali morantur ibi v.e homines herdatores 

(…); et Sanctus Tissus habet ibi duo casalia; et Monasterium 

Sancti Jacobi de Antas habet ibi unum casale, et  istud casale fuit 
istorum predictorum herdatorum; et illa casalia Sancti Tissi 

fuerunt Dompne Gudonis. Interrogatus si faciunt inde forum 

Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 
nescit, et quod semper ita vidit uti. (...) Interrogatus si 

nutriverunt ibi aliquem filium vel filiam alicujus Militis, per 

quos Dominus Rex amisisset jus suum, dixit quod nutriverunt ibi 

filios Fernandi Gonsalvi de Vhouhado, qui morabatur in Lacuna 
Carnazali." 

p. 499 

Perda Amádigo D. Estêvão Mouriz 
Compostella, Valbom, 

Gondomar (c. Gondomar) 

"Item, dixit quod in alio loco qui dicitur Compostella quod 

solebat ibi intrare Maiordomus pro voce et pro calumpnia, et 
modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod nutriverunt 

ibi duos filios Dompni Stephani de Mouriz." 

p. 518 

Perda Amádigo Beata D. Mafalda 
Refojos de Riba de Ave, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Interrogatus si faciunt aliquod forum Domino Regi, dixit quod 

non. Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. 
Interrogatus quare, dixit quod propter honorem quam fecit ibi 

Dominus Rex Sancius avus istius Regis, Miane que nutrivit 

Reginam Domnam Maphaldam." 

p. 524 

Perda Amádigo Beata D. Mafalda 
Guimarey et Cabeza, 

Refojos de Riba de Ave, 
"Item, dixit quod in Guimarey habentur ix. Casalia, et sunt 

omnia Monasterii Sancto Tissi. Interrogatus unde habuit ea, dixit 
p. 525 

 
495 Apontamos o mosteiro porque é este que, à data da inquirição, estaria a usufruir das imunidades que advieram do amádigo referido no sumário. Outros casos se 

sucederão e, para evitarmos repetir a nota alertamos que regra geral quando se apontam mosteiros não queremos dizer que o mesmo foi alvo de amádigo, mas que 

possui no seu património bens que se isentaram dos tributos régios, parcial ou inteiramente, por essa via. 
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Refóios (c. Santo Tirso) quod comparavit duo de herdatoribus in tempore Domini Regis 

fratris istius Regis. Item, dixit quod Domnus Johannes Petri 

Madie, quando tenebat Refoyos, cambiavit unum casale 
regalengum pro alio casali Monasterii Sancti Tissi, et est melius 

casale regalengum quam aliud, et illud casale regalengum jacet 

in Guimarey; et aliud casale est Monasterii Sancti Tissi et jacet 
in Sauto longo; (...) Item, dixit quod in Cabeza habentur duo 

casalia, et sunt Monasterii Sancti Tissi et nescit unde habuit ea. 

Interrogatus si intrat ibi Maiordomus in Guimarey et in Cabeza, 

dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod propter honorem 
Miane que nutrivit Reginam Donam Maphaldam. Interrogatus 

quare non intrat ibi postquam Domina Regina decessit, dixit 

quod nescit." 

Perda Amádigo D. Egas Lourenço 

Villa Nova, Negrelos (S. 

Tomé), Refóios (c. Santo 
Tirso) 

"(…); et dixit quod in alia villa que vocatur Villa Nova habentur 

ibi tria casalia, et est unum Sancti Simeonis et Stephani Petri. 

(…) Et aliud est Sancie Roderici, et aliud est herdatorum. 

Interrogatus si faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit 
quod illud casale herdatorum solebat dare x. solidos minus j. 

denarium de renda, et defendit se quod non dat rendam protper 

Martinum Laurencii, quia dixit quod nutrivit filium Dompni 
Egee Laurencii. Interrogatus quomodo vocatur ipse quod nutrivit 

ipsum filium Dompni Egee Laurencii, dixit quod Petrus 

Subgerii." 

p. 536 

Perda Amádigo Mosteiro de Vilela 
Quintana, Negrelos (S. 

Tomé), Refóios (c. Santo 

Tirso) 

"Et dixit quod in Quintana habentur ibi tria casalia, et unum est 
herdatorum et Vilele, et dat medium casale herdatorum j. 

quartam vini pro fosadaria, et alia medietas Monasterii Vilele 

p. 536 
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non dant inde nichilum. Interrogatus unde Monasterium Vilele 

habuit ipsum medium casalis, dixit quod herdatores nutriverunt 

unum filium cujusdam Milites, et ad mortem ipsorum 
herdatorum relinquerunt ipsum medium casalis ipso criantulo 

suo, et ad mortem ipsius criantuli relinquit ipsum medium 

casalis Monasterio Vilele." 

Perda Amádigo Pedro Colaço 
Alvarenga, Lousada (c. 

Lousada) 
"et unum casale est Petri Conlazi, et non facit ullum forum 

propter quod nutrivit pater ejus Dompnum Valascum Gomecii." 
p. 545 

Perda Amádigo 
D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Sousela, Aguiar 

(c.Lousada) 
"(…) et aliud est nutricis Domni Roderici Froye (…)" p. 569 

Perda Amádigo 
Mosteiro de Paço 

de Sousa 

Parada de Todeia, Aguiar 

(c. Paredes) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa villa, dixit quod 
xv.casalia, et sunt inde xiij.eim Palacioli et nescit unde habuit ea, 

et duo sunt de Ceti et nescit unde habuit ea. Interrogatus si 

faciunt inde aliquod forum Domino Regi, dixit quod de illis 
xiij.eim casalibus dant inde xj.eim casalia j.morabitinum et 

quarta de renda annuatim Domino Regi quilibet per se, et unum 

ex inde dat medium morabitinum de renda. Interrogatus quare 
hoc casale non dat rendam, dixit quod nutriverunt ibi Martinum 

Egee de Marecis." 

p. 571 

Perda Amádigo 
Martim Gil 

Coreixas de Ataíde 
Guilhufe, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"(…) et j.fugaria est Petrolini Barralis, et dat (…), et dixit quod 

solebat dare xvj.varas bracalis, et ij.ansares, et ij.taligas triciti. 
Interrogatus quare modo non dat totum istud forum sicut antea 

dabat, dixit quod Martinus Egidii de Coreichis comparavit de illa 

fugaria, et de illa dedit ei quedam herdatrix mulier que recepit 
eum pro filio. Interrogatus ex quo tempore comparavit de ipsa 

fugaria, dixit quod in tempore fratris istius Regis." 

p. 578 
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Perda Amádigo Mendo Peres 
Oldrões, Penafiel (c. 

Penafiel) 

": et in fogaria in qua moratur Menendus Petri nutriverunt ibi 

Egeam Didaci de Rivulo molendinorum et dederunt ei unam 

pezam hereditatis de ipsa fogaria, et Menendus Petri advenit se 
cum ipso Melite et non facit de illa forum, et debet facere forum 

(…)." 

p. 580 

Perda Amádigo “Herdadores” 
Figueira, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"(…) una pars et in ista parte morantur ibi ix.herdatores, et in 

aliis partibus morantur ibi ix.herdatores. Interrogatus quare ipsi 
ix.herdatores non faciunt forum Domino Regi sicut isti alii 

predicti ix.em, dixit quod nutriverunt ibi Domnam Tarasiam 

Gonsalvi, matrem istorum Alfeiraes, et propter hoc non faciunt 
forum Domino Regi nec intrat ibi Maiordomus." 

p. 590 

1Perda Amádigo Igreja de Abragão 
Abragão, Porto Carreiro 

(c. Penafiel) 

"Et in alio loco qui dicitur Grangia habentur ibi duo casalia et 

sunt ipsius Ecclesie, et sunt onrata quoniam nutriverunt ibi 

Gonsalvum Yanis de Porto Careiro." 

p. 596 

Perda Amádigo 
D. Sancha Peres de 

Lumiares 

Sobretâmega, Porto 
Carreiro (c. Marco de 

Canaveses) 

"Interrogatus quot casalia habentur in ipsa collacione, dixit quod 

xxiiij. casalia, et sunt inde v.e Monasterii de Rooriz et nescit 
unde habuit ea; et iiij.or sunt Domne Sancie; et aliud est Domne 

Maioris Egee; et duo sunt Ville Bone et habuit ea de testamento; 

et aliud est ipsius Ecclesie et habuit illud de testamento; et iiij.or 
sunt herdatorum; et duo sunt Domni Roderici Froye; et aliud est 

Palacioli; et aliud est Domne Maioris Martini; et aliud est 

Hospitalis et habuit illud de testamento; et duo sunt nepotum 
comitis Domni Menendi. Interrogatus si faciunt inde aliquod 

forum Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus si intrat ibi 

Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

p. 598 

Perda Amádigo D. Mor Egas 

Perda Amádigo 
Mosteiro de Vila 

Boa de Quires 

Perda Amádigo 
Igreja de S. Pedro 

de Canaveses 

Perda Amádigo “Herdadores” 

Perda Amádigo 
D. Rodrigo Froilaz 

de Leão 

Perda Amádigo Mosteiro de Paço 
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de Sousa propter quod nutriverunt ibi Gomecium Egee et Domnam 

Stephaniam." Perda Amádigo D. Mor Martins 

Perda Amádigo Ordem do Hospital 

Perda Amádigo 
Conde D. Mendo 

de Sousa 

Perda Amádigo Mosteiro de Roriz 

Perda Amádigo 
Mendo Martins, 

herdador 

Recezinhos (S. Martinho), 

Santa Cruz (c. Penafiel) 

"et unum fuit Menendi Martini herdatoris, et debet pectare 

vocem et calumpniam, et est ibi pressum ganati, et postquam ibi 

nutriverunt filios Laurencii de Matos et R. Fafiiz nunquam inde 
fecerunt forum ullum; (…) et uno moratus fuit Menendus 

Martini et nutrivit Domnum Johannem Martini de Atandi et 

filium R. Fafiiz, et propter hoc non facit modo ullum forum, 

(…)" 

p. 600 

Perda Amádigo 
Mosteiro de 

Travanca 
Caíde de Rei, Santa Cruz 

(c. Lousada) 

"et vij.sunt de Travanca et habuit ea de testamento, et intrat in 

tribus (sic) casalibus Maiordomus. (Interrogatus) quare non 

intrat Maiordomus in uno sicut intrat in vj.,dixit quod receperunt 

Pelagium Subgerii pro filio." p. 607 

Perda Amádigo 
Mosteiro de 

Travanca 

"et de alio casale solebat dare aliud tantum forum. Interrogatus 

quare modo non dat sicut ante solebat dare, dixit quod propter 

quod nutriverunt ibi consuprinam Pelagii Subgerii." 

Perda Amádigo 
Mosteiro de 

Bustelo 

Villa Nova, Aião, Santa 

Cruz (c. Lousada) 

"et in Villa Nova habetur ibi j. casale et est Busteli, et dixit quod 
nunquam ibi intravit Maiordomus. Interrogatus quare, dixit quod 

nutriverunt ibi Domnam Orracam Sancii." 

p. 611 

Perda Amádigo 
Igreja de S. Maria 

de Antime 

Estorãos, Monte Longo 

(c. Fafe) 

"et tria sunt Sancte Marie d Antimi, et solebat pectare unum 

vocem et calumpniam et modo non pectat. Interrogatus quare, 
p. 615 
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(dixit) quod propter (quod) nutriverunt in uno casali filiam 

cujusdam Militis Petri Guedaz. 

Perda Amádigo D. Maria Egas 
Fejonale, Estorãos, Monte 

Longo (c. Fafe) 

"Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum, dixit quod in 

loco qui dicitur Fejonale jacet una peza regalenga, et dixit quod 
quidam Dominus Rex dedit illam Domne Marine Egee pro uno 

filio quem nutrivit ei." 

Perda Amádigo Igreja de S. Gens? 
Vila Mediana, Estorãos, 

Monte Longo (c. Fafe) 

"(…) sunt inde Sancti Jenesi, (…), et unum quod est populatum 

et non facit forum. Interrogatus quare, (dixit quod) propter quod 
nutriverunt ibi Martinum Gomecii et fratres ejus." 

Perda Amádigo 
Mosteiro de 

Landim 
Guardizela, Vermoim (c. 

Guimarães) 

"et alliud est Monasterii de Landim et nescit unde habuit illud, et 

non facit ullum forum propter quod nutriverunt ibi Petrum 

Martini Pimentellum;" 

p. 622 

Perda Amádigo Martim Soeiro 
Serzedelo, Vermoim (c. 

Guimarães) 

"Interrogatus si nutriverunt ibi aliquem filium vel filiam alicujus 

Militis per quos Dominus Rex amisisset jus suum, dixit quod 

Martinus Subgerii nutriverunt (sic) ibi Gonsalvum Fernandi 

fratrem Templi." 
p. 623 

Perda Amádigo 
Mosteiro de 

Serzedelo 

Adianis, Serzedelo, 

Vermoim (c. Guimarães) 

"Item, dixit quod in Adianis in hereditate Monasterii de 

Cerzedelo nutriverunt ibi Rodericum Egee et Orracam Alfonsi." 

Perda Amádigo João Egas 

Muscaris, Telões, 

Celorico de Basto (c. 

Amarante) 

"Et in Muscariis habentur ibi duo casalia et una quintana et sunt 

nutricis Johannis Egidii, et non ibi intrat Maiordomus, et solebat 
dare vitam Maiordomo et fossadariam et lucosam. Interrogatus 

quare modo non dat, dixit quod nescit." 

p. 628 

Perda Amádigo Não identificado 

Molares, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"et intus et in istis terminis circa Molendinum veterum jacet una 

vessada que est casalis Domini Regis de alia parte, et modo tenet 
eam quedam nutrix Domni Egidii Valasci, et non facit de illa 

p. 652 
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ullum forum Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod 

nescit." 

Perda Amádigo 
Pedro Martins da 

Arca 
Pinheiro, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod de casali Petri Martini de Archa predicto 

solebant inde dare Domino Regi vocem et calumpniam et 
luctosam, et modo non dant inde ullum forum propter 

Stephanum Johannis de Fermoseli quem ibi nutriverunt;" 

p. 696 

Perda Outros 
Igreja de Macieira 

da Maia 

Macieira da Maia, Maia 

(c. Vila do Conde) 

"Item, dixit quod ipse prelatus fecit unam ruoteam in defensa 

Domini Regis, et dat inde quartam partem fructum omnium 
Domino Regi. Interrogatus de defensa Domini Regis si tenet 

inde aliquis filiatum, dixit quod iste prelatus demandat inde 

sextam partem. Interrogatus si habet ibi aliquod jus, dixit quod 
nunquam vidit nec audivit quod nullus prelatus demandaret eam, 

nisi in die natalis Domini quod dabant inde sibi unam fucariam, 

et modo iste prelatus demandaret eam, nisi in die natalis Domini 
quod dabant inde sibi unam fucariam (...). Item, dixet quod 

prelatus Ecclesie levat, antequam Dominus Rex partiatur cum 

rusticis, totam decimam panis; et postquam Dominus Rex 

partitur cum rusticis, levat inde prelatus ipsius Ecclesie totam 
sextam partem panis. Interogatus quare, dixit quod semper ita 

vidit facere." 

p. 490 

Perda Outros 
Mosteiro de 

Moreira da Maia 

Quiraz, Avioso (Santa 

Maria), Maia (c. Maia) 

"Interrogatus quot casalia habentur in Quiraz, dixit quod x.cem, 

et de istis casalibus sunt inde vij.eim Monasterii Morarie, et 
aliud est Johannis Martinis de Taindi et comparavit illud de 

Christoffano herdatore, et solebat dare annuatim Domino Regi 

ix.denarios, et aliud casale est Dompne Sancie de Laginosa, et 

aliud est sancti Tixi. Interrogatus unde habuit illud, dixit quod 

p. 494 Perda Outros 
João Martins de 

Ataíde 

Perda Outros 
D. Sancha de 

Laginosa 
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Perda Outros 
Mosteiro de Santo 

Tirso 

nescit. Interrogatus si intrat Maiordomus in Quiraz, dixit quod 

non. Interrogatus quare, dixit quia semper ita vidit uti." 

Perda Outros Igreja de Quinchães 
Quinchães, Monte Longo 

(c. Fafe) 

"et v.e sunt ipsius Ecclesie et nescit unde habuit ea. Interrogatus 

si intrat ibi Maiordomus, dixit quod iiij.or non faciunt ullum 
forum, et unum in quo moratur Martinus Menendi pectat vocem 

e calumpniam." 

p. 618 

Tabela 6 - Episódios das usurpações dos bens reguengos e dos direitos não régios 
 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg, Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

específicado 

Sem razão 
apresentada 

Sé do Porto 
Paramios, Ramalde, 

Bouças (c. Porto) 

"Interrogatus de terminis ville que vocatur Paramios et 

ville que vocatur Saxius, dixit quod scit et est inde bene 
certus quod homines de Paramios et dominus ejus 

Episcopus Portuensis fillaverunt magnum terminum ville 

Saxi, que est Domini Regis, inter unam villam et aliam, et 
Episcopus Portuensis fecit ibi de novo villam bonam aduc 

non sunt xv. anni elapsi." 

p. 462 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

específicado 

Sem razão 
apresentada 

Pedro Martins 
Quintana, Azurara, 

Maia (c. Vila do Conde) 

"Et dixit quod Petrus Martini, homo illus Militis, tenet 

unum Regalengum parvum in loco qui dicitur Subtus 
ripam, et mulier Militis tenet aliud Regalengum in loco 

qui dicitur Carregal." 

p. 483 

Usurpação 

de bem 

Reguengo 

não 

Sem razão 

apresentada 

“Cavaleiros” de 

Retorta 

"Item, dixit quod pater ejus populavit unum locum, qui 

vocatur Vilares et est regalengus, et fecit ibi bonas ruptas, 
p. 483 
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reguengo específicado et modo tenent eum homines de Retorta et non faciunt 

inde forum Domino Regi." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

especificado 

Sem razão 

apresentada 
“Cavaleiros” 

Retorta, Maia (c. Vila 

do Conde) 

"Interrogatus si aliquis tenet  inde aliquid, dixit quod 
homines de Retorta et de Tougues tenent inde multum 

filiatum. Et nos inquistores fuimus ad illum locum cum 

multis bonis hominibus clericis et laicis, et invenimus 
quod homines de Tougues tenebant multum filiatum de 

Regalengo, et ipsimet confessi fuerunt inde coram nobis, 

sicut ipsi nobis mostraverunt locos ubi solebant esse 

marci, et perhibemus inde testimonium quia propriis 
oculis vidimus nos inde marcos arrancatos, sicut ipsi 

homines nobis mostraverunt." 

p. 489 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

específicado 

Sem razão 

apresentada 
João Abade 

Guifões, Maia (c. 

Matosinhos) 

"Et Durandus Salgado dixit quod vidit prendere Johannem 
Abbatem quod fuisset filiare terram de foro. Martinus 

magister, Martinus Pelagii dixit sicut Durandus Salgatus 

de Johanne Abbate, Stephanus Pelagii, omnes isti 

perhibuerunt (…)" 

p. 502 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

específicado 

Sem razão 
apresentada 

“Homens desse 
lugar” 

Águas Santas, Maia (c. 
Maia) 

"Et nos inquisitores predicti propter hoc posuimus istos 

terminos, quia invenimus pro certo quod homines ipsius 

loci capiebant multum de Regalengo in locis." 

p. 504 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 
não 

específicado 

Sem razão 

apresentada 

Mosteiro de Rio 

Tinto 
Valongo, Maia (c. 

Valongo) 

"Et dixit quod circa atrium ipsius Ecclesie jacet unum 
linare et laborat illud Dominicus Martini. Et dixit quod in 

leiris predictis fecerunt ibi domos, et modo dicunt quod 

non sunt Domini Regis, et fecerunt eas leiris Domini 
Regis, et modo dicunt quod sunt Monasterii Rivuli Tinti; 

et fecit istas domos predictas Dominicus Martini. (...) Et 

p. 513 
Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 
não 

específicado 

Sem razão 

apresentada 
Sé do Porto 
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dixit quod ille leire sunt Monasterii Rivuli Tinti et Sedis 

Portuensis. Interrogatus quare ipse leire Domini Regis non 

vadunt ad illum locum ubi vadunt ipse alie leire, dixit 
quod nunquam habuit quis demandaret illas." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 
específicado 

Sem razão 

apresentada 
Domingos Mouro 

Sobreira, Aguiar (c. 
Paredes) 

"(…) Martinus Fernandi, Dominicus Maurus, dixerunt 

quod dat collectam integram, et filiavit de ipso Regalengo 

et non dat inde porcionem Domino Regi." 

p. 572 
Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

específicado 

Sem razão 
apresentada 

Martim Fernandes 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 
específicado 

Sem razão 

apresentada 
Não identificado 

Retorta, Santiago de 

Subarrifana, Penafiel (c. 
Penafiel) 

"Et dixit quod in Retorta jacent multum regalengum 

absconsum tam in casali de Gandare tam in vineis quam in 

omnibus aliis locis, et dixit quod audivit dici multociens 

multis bonis hominibus veteribus." 

p. 593 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

específicado 

Sem razão 
apresentada 

Rodrigo Fafes 
Recezinhos (S. 

Mamede), Santa Cruz 

(c. Penafiel) 

"Et dixit quod in vinea Alfonsi Petri jacet regalengum, et 

in vinea Roderici Fafiiz jacet regalengum, et in devesa, et 

nescit in quali loco jacet." 

p. 602 
Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 
não 

específicado 

Sem razão 

apresentada 
Afonso Peres 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 
não 

específicado 

Sem razão 

apresentada 
Mendo Gomes 

Portus, Estorãos, Monte 

Longo (c. Fafe) 

"Item, dixit quod in alio loco qui dicitur Portus Menendi 
Gomecii jacet unus tojal et est regalengum et nunquam 

fuit laboratus." 
p. 616 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 
específicado 

Sem razão 

apresentada 
Mendo 

Castro, Antime, Monte 

longo (c. Fafe) 

"Item, dixit quod in Castro jacent due devese Domini 

Regis, et modo tenent ipsas devesas filii Menendi 
ocupatas et homines Domini Regis non ausunt ibi cortare 
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unum linum;" 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 
específicado 

Sem razão 

apresentada 

Martim Peres 

Moreira Fervença, Fervença, 

Celorico de Basto (c. 
Celorico de Basto) 

"Item, dixit quod in villa Fervencie et in Lagena stat una 

domus cum sua quintana et cum ficulneis, et est regalenga 
et tenet eam Maravila; et in Nugaria stant domus 

regalengue et tenent illas Martinus Petri et Johannes 

Menendi, et non faciunt inde ullum forum de istis nec de 

alia supradicta." 

p. 632 
Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

específicado 

Sem razão 
apresentada 

João Mendes 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

específicado 

Sem razão 
apresentada 

Mosteiro de 
Pombeiro 

Caçarilhe, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et intus inter istos terminos jacet ibi Regalengum Domini 

Regis et erat terminus de Carcereli, et capit ipsum 

Regalengum abbas Polumbarii et fecit ibi xxij.casalia, et 
erat regalengum regalis de tercia: et dixit quod casale 

Marie Morarie remansit stancatum et accepit illud Sujerius 

Johannis prelatus ipsius Ecclesie." 

p. 659 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 
não 

específicado 

Sem razão 

apresentada 

D. Elvira Pais 

Vides 

Pedraça, Cabeceiras de 

Basto 

"Et dixit quod Rodericus Pelagii habebat duas sorores 
Domna Elvira Pelagii et Domna Marina Pelagii. 

Interrogatus si Dominus Rex dedit ei quinionem istarum 

suarum sororum, dixit quod nescit quia nunquam inde 
vidit cartam, sed vidit venire istas sorores ejus demandare 

suum quinionem illorum casalium. Et dixit quod nolebat 

eis dare nisi si lucravissent illa alia iiij.or casalia de 

Domino Rege, et tunc quod partirent cum eis omnia alia 
casalia: et super hoc vidit multa litem et multum 

homicidium inter eos: et tamen erant antea omnia ipsa 

casalia Domini regis." 

p. 663 
Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 
não 

específicado 

Sem razão 

apresentada 

D. Maria Pais de 

Valadares 

Usurpação 

de bem 

Reguengo 

não 

Sem razão 

apresentada 

Ordem do 

Hospital 

Cabeceiras de Basto, 

Cabeceiras de Basto 

"Interrogatus si scit aliquod regalengum alienatum (…). 

Item, dixit quod ad Fontem Romani habetur ibi 
p. 665 
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reguengo específicado regalengum, et tenent illud homines Hospitalis inclusum 

in vineis eorum, et plantaverunt ibi cerezarias, et non 

faciunt inde ullum forum Domino Regi." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

específicado 

Sem razão 
apresentada 

D. Rodrigo Gomes 
de Briteiros 

Rossas, Cabeceiras de 
Basto 

"Item, dixit quod vallis que vocatur de Lambeduris de 

Spinario est totum regalengum, et tenent illud homines 

filiorum Domni Roderici Gomecii de Britariis." 

p. 666 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 
não 

específicado 

Sem razão 

apresentada 
 

Vila Fria, Guimarães 
(c.Felgueiras) 

"Item, dixit quod Rodericus Menendi filiavit de illis 
predictis leiris Domini Regis de Rabilonguis et metuit illas 

in sua vinea." 

p. 680 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

específicado 

Sem razão 

apresentada 
 

"Item, dixit quod in medio devese Hospitalis jacet ibi 
Regalengum in duobus locis in uno loco contra Curros et 

in alio loco contra Soutum de Avoos habetur ibi ipsum 

Regalengum in ipsa deffessa, (et) dixit quod multociens 

filiaverunt inde eis ganatum pro Regalengo." 
p. 686 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

especificado 

Sem razão 
apresentada 

 

Manuffos, Abação (S. 
Tomé), Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) et in alio loco qui dicitur Manuffos habetur ibi una 

defesa Domini Regis, et semper illam talabant et 

pascebantur ipsa casalia Domini Regis predicta, et modo 
Almozariffus Petrus Laurencii et scribanus Dompnus 

Vicencius Vimarañ. filiaverunt illam et toluerunt illam ad 

ipsos homines qui laborant ipsa casalia: et circa fontem de 

Goera jacet j.leira: (...)" 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 
específicado 

Sem razão 

apresentada 
 p. 688 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 
não 

específicado 

Sem razão 

apresentada 
 

Vizela (S. Paio), 

Guimarães (c. Vizela) 

"(…) et in Tapa jacet ibi unus campus et j.castinarius, et 

filiavit ipsum castinarium Dompna Elvira, (et) non dat de 

ipso castinario nichilum, et dant de ipso campo annuatim 
ix.denarios, et j.franganum;" 

p. 689 

Usurpação Reguengo Sem razão  Guilha, Selho (S. "Item, dixit quod in Guilla jacent ibi due vessate Domini 
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de bem 

reguengo 

não 

específicado 

apresentada Cristóvão), Guimarães 

(c. Guimarães) 

Regis, et modo Fernandus Gunsalvi filat medietatem 

ipsarum vessatum et Dompna Maria Menendi, et non dant 

inde nichilum Domino Regi: et de Lamis non dant inde 
Domino Regi nichilum." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 
não 

específicado 

Sem razão 

apresentada 
 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

específicado 

Sem razão 
apresentada 

 

Aqua levada, Polvoreira, 

Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixerunt quod in Aqua levada in fine vinee de 

Carrario Domnus Ramirus, qui fuit Judex Vimarañ., 
valavit per Regalengum Domini Regis et filiavit inde 

quantum est inde carcava et valatum per Regalengum." 

p. 690 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 
específicado 

Sem razão 

apresentada 
 

Merloos, Silvares, 

Guimarães (c. 
Guimarães) 

"(…) et istud casale Domini Regis vocatur de Merloos (et) 
tenebat domos in Regalengo, et tolluerunt istas domos de 

Regalengo et filiaverunt petram istarum domorum et 

fecerunt inde alias domos in hereditate ingenia, et modo 

stat casale Domini Regis hermum et laborat illud ipse 
Julianus Durandi supradictus." 

p. 719 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

especificado 

Desconhecimento  
Retorta, Maia (c. Vila 

do Conde) 

"Item , dixit quod homines de Tougues tenent multum 

filatum de Regalengo. Interrogatus quantum vel per ubi, 
dixit quod terminus de Tougues est per marcum de Noval 

usque ad marcum de Cerquedo, et ipsi intrant multum 

ultra istos marcos. (…) Interrogatus cujus est Tougues, 

dixit quod tercia pars est Ordinis Hospitalis, et due partes 
sunt Dompni Alvari Didaci de Castella. (...) Interrogatus si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, 

dixit quod nescit." 

p. 489 

Usurpação 

de bem 

Reguengo 

não 
Desconhecimento Não identificado 

Longara, Reguenga, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Interrogatus si habet ibi Dominus Rex aliquod 

Regalengum, dixit quod sicut  (…); et in loco qui dicitur 
p. 528 
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reguengo específicado Longara contra Vilam Viridem steterunt case, et vidit ibi 

paradinarios, et modo non stant ibi. Interrogatus quis cepit 

inde petram, dixit quod nescit." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 
não 

específicado 

Desconhecimento Rodrigo Pais 
Pedraça, Cabeceiras de 
Basto (c. Cabeceiras de 

Basto) 

"Item, dixit quod pater Roderici Pelgaii de Vidis fecit tale 

factum per quod projecit Dominus Rex Alfonsus pater 

istius Regis iiij.casalia in Bovadela, et in Parada ij., et in 
Pedrazo in regalengo iiij.; et postea venit Rodericus 

Pelgaii, et pro servicio quod fecit Domino Regi in uno 

castello dedit ei ipsa casalia (...). Et dixit quod illa 

xiiij.casalia de Bovadela, et de Parada et de Pedraza que 
erant omnia regalenga, et quando venit Rodericus Pelagii 

qui dixit quod dederat ei Dominus Rex Sancius frater 

istius Regis medietatem ipsorum casalium, et venit et 
filiavit inde x.casalia, et non levavit inde Domino Regi 

nisi iiij.or casalia in Bovadela." 

p. 663 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 
específicado 

Transmissão de 

propriedades 
D. Mendo 

Sancta Christina, Couto 

(Santa Cristina), Refóios 
(c. Santo Tirso) 

"(…) et in Sancta Christina habentur ibi vj. casalia, et 

unum est Dominici Petri et Stephani et sunt herdatores, et 
aliud fuit factum in Regalengo, et dixit quod comparvit 

illud abas Dompnus Menendus et de Domino Rege 

Alfonso patre istius Regis. Interrogatus quomodo scit, 
(dixit) quod vidit et scit pro veritate." 

p. 553 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 
específicado 

Transmissão de 

propriedades 

Pedro Mouro de 

Lisboa 

Fonte de Idaes, Idães, 

Felgueiras (c. 
Felgueiras) 

"«Item, dixit quod in fonte de Idaes stetit ibi una domus et 

fuit Domini Regis et semper tenuit illam Petrus Maurani 

Ulisbone ex parte Domini Regis, et modo tenet ipsum 
locum ubi steti ipsa domus Ecclesie Sancte Marie de 

Idaes, et tenet aliud multum regalengum quod ipse Petrus 

p. 556 
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Maurani tenebat ex parte Domini Regis." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 
não 

específicado 

Transmissão de 

propriedades 

Abril Pincalo de 

Guimarães 

Aldão, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Et aliud casale est Aprilis Pincalo Vimarañ.et hoc casale 

fuit Domini Regis. Interrogatus quomodo Aprilis Pincalo 
tenet illud casale, dixit quod nescit, sed tamen semper 

illud vidit ei uti; et in tempore istius Regis fuit 

Maiordomus capere istud casale pro de Domino Rege, et 
April Pincalo dedit ipso Maiordomo in tribus annis in 

quolibet anno medium morabitinum ut capere illud casale, 

et modo non dat nichilum: tamen ipse April Pincalo 

monstravit inde nobis inquisitoribus unam cartam sine 
sigillo in qua continebatur quod Dominus Rex Alfonsus 

veteris dederat istud casale cuidam homini suo. 

p. 681 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 

específicado 

Privilégio social Domingos Martins 

Valongo, Maia (c. 
Valongo) 

"Et dixit quod circa atrium ipsius Ecclesie jacet unum 
linare et laborat illud Dominicus Martini. Et dixit quod in 

leiris predictis fecerunt ibi domos, et modo dicunt quod 

non sunt Domini Regis, et fecerunt eas leiris Domini 

Regis, et modo dicunt quod sunt Monasterii Rivuli Tinti; 
et fecit istas domos predictas Dominicus Martini. (...) Et 

dixit quod ille leire sunt Monasterii Rivuli Tinti et Sedis 

Portuensis. Interrogatus quare ipse leire Domini Regis non 
vadunt ad illum locum ubi vadunt ipse alie leire, dixit 

quod nunquam habuit quis demandaret illas." 

p. 513 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Reguengo 

não 
específicado 

Privilégio social 
Mosteiro de Rio 

Tinto 

"Item dixit quod Johannes Pelagii fecit alias domos in uno 

terreno Domini regis, et dixit quod Judex Fernandus 
Gonsalvi cambivit ipsum terrenum pro alia hereditate." 

Usurpação Reguengo Situação da Martim Pequeno Sobreira, Aguiar (c. "Isti sunt termini Regalengui de Teroyas: (…): et in istis p. 572 
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de bem 

reguengo 

não 

específicado 

propriedade ou 

proprietários 

Paredes) terminis intravit Martinus Pequeno et ejus filius et filiavit 

de isto Regalengo et arrancavit inde marcos et laborat 

illud, et non dat inde porcionem nec facit ullum forum 
Domino Regi; et similiter capit aquam que nascitur in 

Regalengo et defendit eam hominibus Domini Regis." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 

Reguengo 

Sem razão 

apresentada 
Igreja de Lordelo 

Lordelo do Ouro, 

Bouças (c. Porto) 

"et in ipso loco jact alia leyra Dominici Michaelis, qui 
similiter moratur in alio casali Domini Regis, et tenet eam 

per forciam ipse prelatus et dixit quod in alio loco qui 

dicitur Fontinila tenet unum terrenum magnum 

regalengum. Interrogatus si facit inde forum aliquod 
Domino Regi, dixit quod non." 

p. 460 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 
Reguengo 

Sem razão 
apresentada 

D. Ordonho 
Idães, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"Item, dixit quod audivit dici in veritate quod quidam 

sagion dixerat cuidam Diviti homini qui tenebat ipsam 
Terram quod Domnus Vermudus (sic), quidam Miles qui 

morabatur in Zamarim in looc qui dicitur Palacia, quod 

tenebat furtatum in Zamarin iiij.or casalia regalenga, (...). 

Tunc, dixit ipse Dives homo ipsi sagioni: «quomodo potes 
tu ipsa casalia mihi docere» Tunc dixit ipse sagion: «ego 

me timeo de ipso Milite Domno Urdunio et vos habetis 

crastina die plandendi cum eo, et ego antequam manescat 
mane ibam avancius et faciebo focum in quolibet capite 

ipsorum casalium, et ubi vos videritis focum ibi est caput 

casalis illorum casalium que ocupa(ta) tenet Domnus 

Urdonius, et de ipsis locis dant modo inde ipsos cabritos 
de deritura.» Et pro hoc quod ipse sagon dixit, ipse Miles 

Domnus Urdunius scivit et mactavit pro inde ipsum 

p. 556 
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sagionem: et ipse Miles pecavit pro morte ipsius sagionis 

unam fontem ipsi Diviti homini, et modo ipsa fons vocatur 

Fons Urdunii. Interrogatus ubi fuerunt capita ipsorum 
casalium, dixit quod in chousali Casalis Petri Martini 

Brandonis in ipso loco est caput unius casalis; et in alio 

loco in campo de Polvoraria Domne Sancie fuit caput 
alius casalis; et in alio loco in varzena de Riali fui caput 

alius casalis; et in alio loco qui dicitur Fons de agoesteva 

fuit capud alius casalis." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 

Reguengo 

Sem razão 

apresentada 
“Morador” 

Santiago de Subarrifana, 
Penafiel (c. Penafiel) 

"Et dixit quod illi qui morati fuerunt in casali Hospitalis 
de Moazares et in casali Busteli ejusdem loci debent 

facere pradum in campo de Redondelo et de Cortinis pro 

Domino Rege annuatim de foro; et homines ipsorum 
casalium caretaverunt petram de Regalengo et fecerunt 

inde domos et tapaverunt inde suos conchousos; et 

Martinus Egidii de Correxis fecit caretare petram de sua 

quintana vetera Domini Regis de Moazares et fecit inde 
suas domos et suos palumbares: et dixit quod homines de 

Arifana caetaverunt petram de suo Regalengo Domini 

Regis." 

p. 593 
Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 

Reguengo 

Sem razão 

apresentada 

Martim Gil 
Coreixas de 

Ataíde 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 

Reguengo 

Sem razão 

apresentada 

Igreja de S. Jorge 

do Selho 

Abuimes, Selho (S. 

Cristóvão), Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Item, dixit quod in Abuimes habetur ibi Dominus Rex 

unum casale, et sacat inde Ecclesia Sancti Jorgii ix.nam 

partem porcionis et non monstrat pro quo, et super hoc 

ipsa Ecclesia demandat teriam ipsius casalis, et Dominus 
Rex mandavit intregari unum suum hominem qui moratur 

in ipso casali per suam cartam et per suum portarium, et 

p. 693 
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portarius intregavit ipsum suum hominem et posuit ibi 

suum incautum; et super suam defensam Domini Regis 

venit Johannes Martini, qui est prelatus, et filiavit inde 
panem et minavit multum ipsum hominem Domini Regis, 

et mandavit tornare aquam que ibat per Regalengum et 

tornaverunt illam per ipsam aliam suam hereditatem." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 

Reguengo 

Sem razão 

apresentada 

Chantre de 

Guimarães 

Tabuadelo, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Item, dixit quod illud casale supradictum cantoris 

Vimarañ.fuit Domini Regis. Interrogatus quomodo scit 

quod fuit Domini Regis, dixit quod audivit dici suo soceri 

quod viderat ipsum casale quando Gunsalvus Petri 
populavit ipsum casale pro de Domino Rege, et viderat 

inde levare derecturam et porcionem panis ipsius casalis 

Maiordomo Domini Regis. Martinus Pelagii dixit quod 
audivit dici patri suo quod viderat istud casale pro de 

Domino Rege, et quod viderat inde levare panem ad 

celarium Domini Regis." 

p. 694 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 

Reguengo 

Situação da 
propriedade ou 

do proprietário 

Mosteiro de Águas 

Santas 

Baguim de Alfena, 
Ermesinde, Maia (c. 

Valongo) 

"Item, dixit quod Dominus Rex habet aliud casale in 
Baguim de Alfena, et tenet illud ocupatum prior Aquarum 

Sanctarum." 

p. 506 
Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 
Reguengo 

Situação da 

propriedade ou 

do proprietário 

Mosteiro de Santo 
Tirso 

Caveda, Ermesinde, 
Maia (c. Valongo) 

"Et dixit quod de villa que vocatur Caveda est inde 

medietas Domini Regis, et homines Sancti Tissi tenent 
eam totam ocupatam et non dant inde Dominio Regi nisi 

quantum volunt." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 

Reguengo 

Situação da 
propriedade ou 

do proprietário 

Martim Gonçalves 
Jovim, Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Et dixit quod Martinus Gonsalvi tenet unum casale 
regalengum et tenet illud ocupatum, et est forarium et 

modo non facit inde forum. Interrogatus quare, dixit quod 

p. 515 
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nescit." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 
Reguengo 

Situação da 

propriedade ou 

do proprietário 

Não identificado 
Pencelo, Guimarães (c. 

Guimaerães) 

"(...) et duo sunt inde depopulata, et solebant inde dare 

annuatim Domino regi singulas spatulas cum xij.xij.costis, 
et singulos almudes tritrici (…). Interrogatus quare ista 

casalia sunt depopulata, dixit quod ceperunt de istis 

terrenis istorum casalium et dant terrenos pro denariis 
Serviciales qui tenent illa in prestimonio, et ideo sunt 

casalia ista depopulata." 

p. 724 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 

Reguengo 

Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de Vila 

Cova de Sandim 

Constance, Santa Cruz 

(c. Marco de Canaveses) 

"et duo sunt Monasterii Ville Cove et habuit ea de 

testamento, et ista duo casalia fuerunt regalenga, et dixit 
quod comparavit ea Petrus de Conde de Domino Rege 

Sancio, avo istius Regis, pro tribus sorteliis. Interrogatus 

quomodo scit, dixit quod audivit dicere Johanni Figueiroo, 
cujas fuerunt ipsa casalia." 

p. 598 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 
Reguengo 

Transmissão de 
propriedades 

“Herdadores” 

Telões, Celorico de 

Basto (c. Amarante) 

"Et dixit quod in Teloes habebat ibi vj. casalia regalenga, 

et modo non sunt nisi tria casalia populata (…); et alia tria 

casalia Domini Regis depopulat solebant dare aliud 
tantum forum sicut dant ista tria casalia populata: (…). 

Interrogatus quare sunt ipsa casalia depopulata, dixit quod 

propter ipsos qui tenent ipsam terram in prestimonio et 

ipsi herdatores supradicti." 

p. 629 
Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 

Reguengo 

Transmissão de 

propriedades 

Senhor da Terra de 

Basto 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 

Reguengo 

Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de Santo 

Tirso 

Gémeos, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Et alia duo casalia Domini Regis tenuit ea Domnus 

Subjerius Reimondi in sua vita, ed ad suam mortem 

renunciavit ipsa casalia Sancto Tirso, et modo tenet ipsa 
casalia Domnus Menendus Subjerii in prestimonio de ipso 

Monasterio Sancti Tirsi;" 

p. 693 
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Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 
Reguengo 

Transmissão de 
propriedades 

Igreja de S. Tiago 
de Guimarães 

Creixomil, Guimarães 
(c. Guimarães 

"et aliud est Ecclesie Sancti Jacobi Vimarañ. et fuit 

regalengum. Interrogatus quis fuit qui dedit ipsum casale 

regalengum ipsi Ecclesie Sancti Jacobi, dixit quod quedam 
Domina Regina dedit ipsum casale ibi. Interrogatus 

quomodo scit quod Domina Regina dedit ipsum casale 

ipsi Ecclesie, dixit quod audivit dicere multociens." 

p. 709 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 
Reguengo 

Irregularidades 

relacionadas com 

os direitos régios 

Juiz de Bouças 
Lordelo do Ouro, 
Bouças (c. Porto) 

"Interrogatus si aliquis homo tenet ibi aliquod 

Regalengum ocuppatum, dixit quod Judex fillavit duas 

leiras casalium Domini Regis et plantavit in eis vineam, et 

non facit inde ipse forum, et solebant inde dare vj.tam 
partem fructum." 

p. 459 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 
Reguengo 

Irregularidades 

relacionadas com 

os direitos régios 

Estêvão Peres, 
cavaleiro 

Guilhofrei, Vila Boa de 

Guilhofrei (c. Vieira do  

Minho) 

"(…) et unum istorum casalium tenet illud Stephanus Petri 

Miles et ejus soror, et non faciunt de eo ullum forum 
Domino Regi. Interrogatus quis dedit eis ipsum casale 

regalengum, et non faciunt inde ullum forum Domino 

Regi, dixit quod pater eorum habuit ipsum casale semper 

in sua vita et nunquam fecit ullum forum Domini Regi. 
Interrogatus si habent inde cartam ipsius casalis, dixit 

quod nescit quia nunquam eam eis vidit, sed semper ita 

vidit uti illo patri eorum et modo eis post mortem patris 
eorum semper ita fuerunt. Interrogatus quomodo scit quod 

est regalengum ipsum casale, dixit quod audivit bonis 

hominibus dicere in testimonium." 

p. 676 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Casal 

Reguengo 
Amádigo D. Maria Egas 

Antime, Monte Longo 

(c. Fafe) 

"et duo sunt filiorum Domne Marine Egee, et fuerunt ipsa 
casalia Domini Regis. Interrogatus quis dedit ista casalia 

istis filiis Domne Marine Egee, dixit quod Dominus Rex 

p. 616 



 

473 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg, Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Sancius avus istius Regis dedit ista casalia Domne Marie 

Egee pro uno filio quem ei nutrivit." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Herdade 

Reguenga 

Sem razão 

apresentada 

Igreja de Lordelo 

do Ouro 

Lordelo do Ouro, 

Bouças (c. Porto) 

"(…) Interrogatus cujas est ipsa Ecclesia de Loordelo, 
dixit quod est Domini Regis. Interrogatus si faciunt de 

ipsa aliquod forum Domino Regi, dixit quod dant inde 

Domino Regi annuatim xxv. morabitinos veteres. 
Interrogatus si tenet Ecclesia aliquod Regalengum, dixit 

quod una hereditas jacet inter Citofactam et Loordelo in 

loco qui dicitur Cautus, et homines qui morabantur in 

casalibus Monasterii Ferrarie ruperunt eam cum mancipiis 
et mauris Ecclesie, et postquam fuit rupta partiti fuerunt 

eam inter se per medium, et de medietate rusticorum dant 

inde vj.tam partem fructuum Domino Regi, et de 
medietate Ecclesie non faciunt ullum forum. Interrogatus 

quare non faciunt de hereditate Ecclesie sicut de alia, dixit 

quod nescit. Interrogatus de deffensa ipsius ville cujas est, 

dixit quod est Domini Regis, et modo venit iste prelatus 
Ecclesie et cepit inde unam magnam pezam et deffendit 

eam pro sua et dixit quod est sua. (...) et dixit quod in alio 

loco qui dicitur Fontilina tenet unum terrenum magnum 
regalengum. Interrogatus si facit inde forum aliquod 

Domino Regi, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit. Interrogatus si habet inde cartam de ipsis 
predictis hereditatibus, per quam non debeat forum facere 

Domino Regi, dixit quod nunquam vidit nec audivit quod 

ipse haberet inde cartam. Et nos inquisitores misimus pro 

p. 460 



 

474 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg, Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

prelato ipsius Ecclesie de Loordelo et juramentavimus 

eum, et postea interrogavimus eum cujas erat ipsa 

Ecclesia, dixit quod est Domini Regis, et quod ad 
presentationem ejus Episcopus Portuensis eum constituit 

in eadem, et ipse monstravit inde nobis inquisitoribus 

cartam presentationis et aliam confirmationis, et dixit 
quod dat inde annuatim Domino Regi xxv. morabitinos 

veteres. Interrogatus si tenet aliquod Regalengum, dixit 

quod habet unam hereditatem inter Cautum Citofcte et 

Loordelo, et est divisata per marcos, et dat inde vj.tam 
partem fructuum. Interrogatus si tenet aliam, dixit quod 

non. Tunc fecimus venire homines coram ipso prelato, et 

dixerunt ei coram nobis quod tenebat predictas hereditates, 
et per bonos homines ipsius ville probaverunt ei quod 

tenebat eas: tunc nos diximus ei in secreto quod dimitteret 

ipsas heredittes, et noluit eas dimittere." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Herdade 

Reguenga 

Sem razão 

apresentada 
Não identificado 

Corredoira et varzena 

Cabeça Santa, Penafiel 
(c. Penafiel) 

"Interrogatus si habet ibi aliquod Regalengum, dixit quod 
circa castellum Penefidelis, in loco qui dicitur Coredoira 

et in Varzena est unus magnus campus regalengus, et non 

intrat inter illum aliam hereditatem alienam" 

p. 583 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Herdade 

Reguenga 

Sem razão 

apresentada 
D. Urraca Abril 

Novelas, Penafiel (c. 

Penafiel 

"Item, Nunus Egee de Uldrianis, juratus et interrogatus 

quis scit de quintana de Barvosa Domne Orrace Aprilis, 

dixit quod ille locus ubi sedet quintana fuit avorum ipsius, 

et avi ipsius erant forarii et hereditas eorum erat foraria 
Domini Regis, scilicet, quod debebant esse Maiordomi 

tam Terre quam arearum, et debebant observare captos et 

p. 584 



 

475 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg, Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

vellare castellum; et dixit quod accidit una vice quod 

Domnus Menendus Munionis tenebat Terram de Penafiel 

et mandavit capere duos homines (...), et ipsi observandos 
captos fugiverunt ipsi cauti, et propter hoc Domnus 

Menendus Munionis mandavit eis capere omnia que 

habebant, et fecit illam quintanam in ipso loco." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Herdade 

Reguenga 

Sem razão 

apresentada 
Gonçalo Gomes 

Antime, Monte Longo 

(c. Fafe) 

"Item, dixit quod Gonsalvus Gomecii tolluit viam de sua 

hereditate et dectavit ipsam viam per hereditatem Domini 

Regis, et filiavit de hereditate Domini Regis cum valado 

quem ibi fecit." 

p. 616 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Herdade 

Reguenga 

Sem razão 

apresentada 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Molares, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et de illa hereditate quam dimiserunt hominibus Regis 

dabant inde annuqatim Domino Regi terciam partem 

omnium fructuum, et postea venit iste abbas Polumbarii et 
projescit inde homines Regis et arrancavit inde marcos, et 

non facit inde Domino Regi ullum forum. Et Petrus 

Menendi predictus dixit quod misit ibi marcos per manum 

suam et fecit crucem in una carvalia que ibi stat. 
Interrogati quando ibi plantaverunt marcos in ipso loco, 

dixerunt quod in tempore patris istius Regis." 

p. 653 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Herdade 
Reguenga 

Sem razão 
apresentada 

Ordem do 
Hospital 

Refoyos de canis, 

Cabeceiras de Basto, 
Cabeceiras de Basto (c. 

Cabeceiras de Basto) 

"Item, dixit quod casale de Refoyos de Canis rumpit 

hereditate Domini Regis in defensa Lubele, et non dat inde 
Domino Regi nisi medietatem. Interrogatus quare, dixit 

quod nescit. Martinus Gunsalvi de Lubela, Petrus Nuni 

Judex, Gomecius Johannis, Januarius, isti dixerunt quod 
hoc Regalengum predictum quod est Domini Regis et 

tenent illud homines Hospitalis." 

p. 665 



 

476 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg, Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Moinho 

Reguengo 
Desconhecimento 

Mosteiro de 

Bouças 

Matosinhos, Bouças (c. 

Matosinhos) 

"Et dixit quod Domina Regina Domna Maphalda 

mandavit facere unum molendinum in Regalengo, et jacet 

inter ipsam villam et Monasterium Bauzarum, et modo 
tenet eum Monasterium Bauzarum et non facit inde ullum 

forum. Interrogatus quomodo tenet eum, si per cartam si 

alio modo, dixit quod nescit. Interrogatus quomodo scit 
quod est regalengum dixit quod est inde bene certus." 

p. 467 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Moinho 

Reguengo 
Privilégio 

D. Fernando 

Martins da Maia 

Quintana, Azurara, 

Maia (c. Vila do Conde) 

"Item, dixit quod Dominus Rex habet ibi medietatem 

unius molendini, et alia medietas ipsius moldendini est 

predictarum Ordinum et hominum herdatorum, et 
hermavit eum ille predictus Fernandus Martini" 

p. 484 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Moinho 
Reguengo 

Amádigo 

Igreja de S. 

Martinho do 

Conde 

Conde, Guimarães (c. 
Guimarães) 

"Stephanus Dominici et Martinus Subjerii Dominicus 

Petri et Petrus Martini dixerunt quod ousiia Sancti Martini 
usque molendinum quod est totum regalengum. Interrogati 

quomodo sciebant quod erat regalengum, dixerunt quod 

audierunt dicere cuidam capelano Martino Egee ipsius 

Ecclesie quod audiverat dici cuidam abati Domno Petro 
Garcie ipsius Ecclesie, qui erat veterissimus homo et quod 

nutriverat ipsum capelanum, quod erat totum 

regalengum." 

p. 701-
702 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Monte 

Reguengo 
Desconhecimento 

Gonçalo Mendes 

Muyxoes 

Chouselas, Vale de 
Bouro, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto 

"Item, dixit quod mons qui vocatur Chouselas est totus 
regalengus, et accepit eum per forciam Gunsalvus 

Menendi de Muyxoes, et non facit inde ullum forum 

Domino Regi. Interrogatus quare, dixit quod nescit." 

p. 657 

Usurpação 

de bem 

Monte 

Reguengo 

Sem razão 

apresentada 
“Herdadores” 

Fareja, Guimarães (c. 

Fafe) 

"Item, dixit quod in ipsa collatione habetur ibi unus mons 

magnus, et ipsi herdatores ipsius collationis laborant 
p. 705 



 

477 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg, Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

reguengo ipsum montem et nunquam inde dederunt ullum forum 

Domino Regi; et venit abbas Palumbarii qui habet 

hereditatem in ipsa collacione et consrinsit ipsos 
herdatores pro ipso monte; et venit abbas ipsius Ecclesie 

Sancti Martini Michael Pelagii et refertavit ipsis 

herdatoribus pro se et pro Domino Rege quare non dabant 
quinionem Domino Regi et ipsi Ecclesie; et venit ipse 

Michael Pelagii cum ipsis herdatoribus et cum abbate 

Polumbarii ad Vimarañ. coram Johannem Fernandi qui 

tunc temporis erat Judex Vimarañ. et coram aliis multis 
bonis hominibus, et dederunt pro judicio quod sicut 

Dominus Rex habebatur in villis ipsius collationis quod ita 

haberetur in montinbus; et postea fuerunt ipsi herdatores 
ad abbatem Polumbarii, et venerunt cum ipso abbate et 

cum suis fratribus et dividerunt ipsum montem, et 

dederunt inde terciam partem Palumbario et duas partes 
acceperunt ipsi herdatores pro se, et noluerunt clamare 

homines Domini Regis, nec dederunt inde quinionem 

Domino Regi nec ipsi Ecclesie, et Dominus Rex nunquam 

habuit inde ullum directum nec habet." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Monte 

Reguengo 

Sem razão 

apresentada 

Mosteiro de 

Pombeiro 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Campo 
Reguengo 

Sem razão 
apresentada 

Mosteiro de Paço 
de Sousa 

Canelas, Penafiel (c. 
Penafiel) 

"et j.casale jacet ibi ermum et es Palacioli quod jacet circa 

domum Martini Subgerii; et campus de Sovereira est 

Domini Regis et filiavit de illo casale Palacioli;" 

p. 588 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Campo 

Reguengo 

Irregularidades 
relacionadas com 

os direitos régios 

D. Ramiro 
Polvoreira, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Garcia de Arca dixit quod in Aqua levada, in loco qui 
dicitur Cararius jacet unus magnus campus regalengus, et 

solebant inde dare terciam partem omnium fructuum, et 

p. 690 



 

478 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg, Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Judex Vimarañ. Domnus Ramirus cum sua germanitate 

fecerunt ibi unam vineam et ex quando ibi fecerunt ipsam 

vineam nunquam inde fecerunt ullum forum Domino 
Regi. Interrogatus quomodo scit hoc, dixit quod vidit et 

passus fuit et audivit dici multociens patri et matri suo et 

suo avi, et quod docuerunt ei ipsum campum predictum 
pro regalengo." 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Leira 
Reguenga 

Sem razão 
apresentada 

Não identificado 
Alfena, Maia (c. 

Valongo) 

"Et dixit quod audivit dici Petro Lobaz quod sciebat et 

quod viderat unam leiram regalengam in ipsa vinea de 

Baguim." 

p. 507 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Vila 

Reguenga 

Transmissão de 

propriedades 

Mosteiro de Paço 

de Sousa 

Irivó, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Et dixit quod villa de Heiribo est inde medietas 

Regalengum et est Palacioli. Interrogatus quis dedit 

Palaciolo ipsum Regalengum, dixit quod condessa Domna 
Toda Palazim." 

p. 591 

Usurpação 

de bem 

reguengo 

Vinha 

Reguenga 

Transmissão de 

propriedades 
D. Maria Soares 

Creixomil, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"et in Palumbari jacet alia vinea Domne Marie Subjerii, et 

fuit regalenga. Interrogatus quis dedit ei ipsam vineam 

regalengam, dixit quod comparavit illam de Johanne 
Johannis balestari Domini Regis." 

p. 710 

Usurpação 

de direitos 

não régios 

Direito de 

Padroado 

Sem razão 

apresentada 

Martim Peres 

Leitão de Lodares 

Lousada (S. Miguel), 

Lousada (c. Lousada) 

"Johannes Petri rabaldus dixit quod tenuerunt illum 

cercatum in Ecclesia et filaverunt ei claves per forciam 

Martinus Leiton et alii Milites, et abbadaverunt illam sine 
ipsis herdatoribus." 

p. 544 

Usurpação 

de direitos 

não régios 

Direito de 
Padroado 

Sem razão 
apresentada 

D. Teresa 

Gonçalves de 

Sousa 

Santiago de Subarrifana, 
Penafiel (c. Penafiel) 

"(…)dixit quod est herdatorum; et quod venerunt ibi duo 

Milites et buscabant malum ipsis herdatoribus, et ipsi 
herdatores cum ipsis parentibus et parentes ipsorum 

herdatorum interfecerunt ipsos Milites; et herdatores 

p. 592 



 

479 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg, Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

propter metum homicidii fuerunt se mittere in comenda 

Domne Tarasie Gonsalvi uxoris que fuit Domni Petri 

Pelagii alfeires, et dixit quod circa totam Ecclesiam est 
totum regalengum, et dederunt ei suum servicium quod 

tenuisset illos in sua comenda: et ex illo tempore venerunt 

illi qui sunt ex progenie ipsius Domne Tarasie Gonsalvi et 
forciaverunt ipsos herdatores de ipsa Ecclesia et tenent 

eam modo." 

Usurpação 

de direitos 

não régios 

Direito de 
Padroado 

Sem razão 
apresentada 

Sé de Braga 

Guilhofrei, Vila Boa de 

Guilhofrei (c. Vieira do 

Minho) 

"(…) dixit quod semper gubrenatores ipsius Ecclesie 

abbadaverunt eam usque modo, quia abbadavit eam 
Archiepiscopus Bracarensis per forciam, et Ecclesia stat 

inter regalengum, et tributarium ex utraque parte." 

p. 676 

Usurpação 

de direitos 

não régios 

Direito de 

Padroado 

Sem razão 

apresentada 
Mendo Mendes 

Penacova, Guimarães (c. 

Felgueiras) 

"(…) cujas est ipsa Ecclesia, dixit quod est herdatorum et 
Monasterii Polumbarii. Interrogatus unde Polumbarius 

habuit ipsam medietatem ipsius Ecclesie, dixit quod de 

testamento herdatorum: et dixit quod scit quoniam 

Polumbarius non habet inde nisi quartam partem ipsius 
Ecclesie. Interrogatus quis dedit Polumbario ipsam aliam 

quartam partem ipsius Ecclesie, dixit quod abbas 

Menendus Menendi ipsius Ecclesie dedit ipsam quartam 
Polumbario sine mandato ipsorum herdatorum." 

p. 680 

Usurpação 

de direitos 

não régios 

Direito de 

Padroado 
Violência 

Martim Peres 

Leitão de Lodares 

Lousada (S. Miguel), 

Lousada (c. Lousada) 

"(…) dixit quod herdatores fundaverunt eam et solebant 

abbadare illam sine nullis Militibus; et modo Martinus 

Leitom et alii Milites forciant ipsos herdatores  de ipsa 
Ecclesia et abbadaverunt illam et clamaverunt ipsos 

herdatores." 

p. 544 



 

480 

Categorização Sujeitos Activos 
Lg, Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. 

Inq. 

1258) 

Usurpação 

de direitos 

não régios 

Direito de 

Padroado 
Outros 

Colegiada de 
Santa Maria de 

Guimarães 

Abação (S. Tomé), 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) cujas est ipsa Ecclesia, dixit quod solebant abbadare 

herdatores illam cum canonicis Sancte Marie Vimarañ., et 

modo abbadaverunt illam canonici et non clamaverunt 
herdatores." 

p. 686 

 

 

 
Tabela 7 - Episódios de violências, conflitos e abusos. 

 

Categorização 
Sujeitos 

Activos 

Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. Inq. 

1258) 

Violência Física Não identificado 
Perafita, Maia (c. 

Matosinhos) 

"Interrogatus de quintana Fraxinarii et de villa si debet intrare ibi 

Maiordomus, dixit quod audivit dici multociens patri suo et aliis multis 

hominibus quod viderant eum ibi multociens intrare, et ex quo ibi 

interfecerunt496 unum Maiordomus nunquam alius ibi intravit." 

p. 475 

Violência Física D. Adriano 
Santa Cruz do Bispo, 

Bouças (c. Matosinhos) 

"Item, dixit quod Ordo Hospitalis habet ibi vj. Casalia. Interrogatus 

unde habuit ea, dixit quod auivit dici multociens quod quidam frater 

ipsius loci, qui vocabatur Dompnus Adrianus, erat germanus pretoris 
Domni Menendi et venit ad unum molendinum et forciavit unam 

mulierem; et Dives homo qui tunc tenebat Madiam demandabat ei 

p. 479 

 
496 De acordo com o dicionário de Latim-português, o verbo “interficio, is, ere, feci, fectum” significa “matar, destruir, perverter”. V. “interficio” no Dicionário de 

Latim-Português. Porto Editora: Porto, 2012.  



 

481 

Categorização 
Sujeitos 

Activos 

Lg., Fg. e Julgado (c. 

actual da fg.) 
Sumário do episódio 

Fonte 

(P.M.H. Inq. 

1258) 

raussum, et ipse frater ratione ipsius facti impignoravit ipsa predicta 

casalia Ordini Hospitalis. Interrogatus si Dominus Rex habet ibi vel 

debet habere aliquod jus vel directum, dixit quod non. Interrogatus 

quare, dixit quod nescit." 

Violência Física 

D. Maria Pais 

Ribeira, a 
Ribeirinha 

Árvore, Maia (c. Vila do 

Conde) 

"Item, dixit quod homines Ville Comitis fecerunt molendinos et zenias 

contra Villam Comitis; et homines Pinidilli voluerunt similiter 

molendinos et zenias facere contra Pinidillum, et tunc Dompna Maria 
Pelagii mandavit eis defendere quod non facerent ibi quia mandaret eas 

inde destruere." 

p. 482 

Violência Física “Cavaleiros” 

S. Pedro Fins, Maia (c. 

Maia) 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 

quare, dixit quod est onrrata de veteri. (…) et dixit quod una vice 
intraverat ibi Maiordomus, et Milites ipsius loci interfecerunt eum 

propter hoc." 
p. 508 

Violência Física 
Fernando de 

Gulfar 

"Et dixit quod Ordo Hospitalis comparavit medietatem ipsius ville de 

uxore que fuit Martini de Guin. Et dixit quod audivit dici quod 
Fernandus Gulfar percussit ibi unum portarium quod fuerat pignorare, 

et propter hoc nunquam ibi postea intravit." 

Violência Física D. Veiro 
Valongo, Maia (c. 

Valongo) 

"Interrogatus unde Dominus Rex habuit ipsum Regalengum, dixit quod 
audivit dici multociens quod hoc Regalengum supradictum fuit 

cujusdam hominis qui vocabatur Dompnus Veirus, et mactavit unum 

sagionem et fugivit, et remansit quantum habebat in ipso loco Domino 

Regi, et ille fuit herdator. Et dixit quod ipse Dompnus Veirus tenuit 
unum casale in loco qui dicitur Evanta, et totus ille terminus de Evanta 

et molendini varii est medium regalengum, quomodo vertit aqua contra 

Toorat. 

p. 513 

Violência Física 
Martim 

Gonçalves 

Jovim, Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Interrogatus quare dant Martino Gonsalvi vj. solidos de ipsa domo et 

non dant Domino Regi nisi iiij.or denarios, dixit quod ipsa domus fuit 
p. 515 
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cujusdam mulieris, et aposuerunt ipsi mulieri quod interfecerat filium 

suum, et fugivit ipsa mulier et remansit ipsa domus ipsius muliteris, et 

Martinus Gonsalvi cepit ipsam domum. Interrogatus quare cepit eam, 

dixit quod nescit." 

Violência Física 
Pedro Soares 

Alvim 
Valbom, Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Item, dixit quod de uno loco qui dicitur Fereiriam, in collacione Focis 

Sause, solebant inde dare annuatim Domino regi iij.morabitinos de 

renda, et intrabat illuc Maiordomus pro sua voce et pro sua calumpnia, 
et modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod ille viderat 

Maiordomum qui fuerat illuc sacare suam calumpniam, et venit Petrus 

Subgerii Alvim et defendidit ei quod non mitteret ibi pedem quia 

cortaret ei manus, et filiavit ei manus et posuit eas ligatas in uno 
madeyro et voluit ei cindere; et Maiordomus rogavit ei in amore Dei 

quod non cideret ei suas manus, et quod nunquam ei ibi intraret et quod 

compararet ei suas manus: tunc dixit Petrus Subjerii quod placeret ei, 
et advenit se cum Maiordomo, et Maiordomus dedit ei viij.morabitinos 

veteres pro suis manibus: et ex illo tempore nunquam ibi intravit 

Maiordomus nec habuit Dominus Rex sua directa de ipso loco: et hoc 

fuit in tempore fratris istius Regis." 

p. 518 

Violência Física 
Pedro Soares 

Alvim 

Gondomar (S. Cosme), 

Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Item, dixit quod in Ferreyria et in Compostela solebat intrare 

Maiordomus, et modo non intrat ibi. Interrogatus quare non intrat ibi 

modo sicut antea, dixit quod propter Petrum Subgerii Alvin, qui dixit 
quod cinderet ei manus: et una vice mandavit prendere Maiordomum, 

et posuit manus ejus super unum madeirum, et voluit ei cindere 

manus." 

p. 520 

Violência Física Alvardus 
Rio Tinto, Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Et dixit quod in uno loco qui dicitur Alvardus habetur ibi unum 
casale, et est extra Cautum, et dixit quod audivit dici quod moratus fuit 

ibi unus homo qui vocabatur Alvardus, et invenit ibi unum puerum 

p. 524 
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mortuum, et fugivit et remansit totum casale et quantum habebat ipse 

pro regalengo (...)." 

Violência Física Não identificado 
S. Martinho do Campo, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Et dixit quod in Farazom habentur ibi tria casalia, et unum est Domini 

Regis, et duo sunt de Loordelo: et illud casale est hermum et 
destruxerunt totum paridinarium Domini Regis." p. 532 

Violência Física Garcia Martins 
"(…); et dixit quod laborabat casale Domini Regis, et Garcia Martini 

dicavit eum inde per forciam et destruerunt totum ipsum casale." 

Violência Física D. Ordonho 
Idães, Felgueiras (c. 

Felgueiras) 

"Item, dixit quod audivit dici in veritate quod quidam sagion dixerat 
cuidam Diviti homini qui tenebat ipsam Terram quod Domnus 

Vermudus (sic), quidam Miles qui morabatur in Zamarim in looc qui 

dicitur Palacia, quod tenebat furtatum in Zamarin iiij.or casalia 
regalenga, (...). Tunc, dixit ipse Dives homo ipsi sagioni: «quomodo 

potes tu ipsa casalia mihi docere» Tunc dixit ipse sagion: «ego me 

timeo de ipso Milite Domno Urdunio et vos habetis crastina die 

plandendi cum eo, et ego antequam manescat mane ibam avancius et 
faciebo focum in quolibet capite ipsorum casalium, et ubi vos videritis 

focum ibi est caput casalis illorum casalium que ocupa(ta) tenet 

Domnus Urdonius, et de ipsis locis dant modo inde ipsos cabritos de 
deritura.» Et pro hoc quod ipse sagon dixit, ipse Miles Domnus 

Urdunius scivit et mactavit pro inde ipsum sagionem: et ipse Miles 

pecavit pro morte ipsius sagionis unam fontem ipsi Diviti homini, et 

modo ipsa fons vocatur Fons Urdunii. Interrogatus ubi fuerunt capita 
ipsorum casalium, dixit quod in chousali Casalis Petri Martini 

Brandonis in ipso loco est caput unius casalis; et in alio loco in campo 

de Polvoraria Domne Sancie fuit caput alius casalis; et in alio loco in 
varzena de Riali fui caput alius casalis; et in alio loco qui dicitur Fons 

de agoesteva fuit capud alius casalis." 

p. 557 
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Violência Física “Cavaleiros” 
Bitarães. Aguiar (c. 

Paredes) 

"(…) et duo casale sunt Monasterii Ferrarie et habuit (sic): et unus 

istorum casalium fuit unius Militis qui mactavit unum sayonem et 

pectavit illud cuidam fratri istius sayonis et ipse dedit illud pro 

testamento Monasterio Ferrarie, et aliud habuit de Domna Elvira 
Valasci, et aliud est Domni Roderici Froye." 

p. 568 

Violência Física Maria Anes 

Vandoma, Aguiar (c. 
Paredes) 

"(…); et dixit quod Pelagius Petri et Maria Johannis uxor ejus, qui 

morantur in cauto, fecerunt se malados Petri Garcie et clamant se pro 
suis hominibus, et cautum Monasterii est destructum per illos." 

p. 573 

Violência Física Paio Peres 

"(…); et dixit quod Pelagius Petri et Maria Johannis uxor ejus, qui 

morantur in cauto, fecerunt se malados Petri Garcie et clamant se pro 

suis hominibus, et cautum Monasterii est destructum per illos." 

Violência Física “Herdadores” 
Lagares, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"(…) juratus et interrogatus cujas est ipsa Ecclesia, dixit quod fuit 

herdatorum, et de illis herdatoribus fecerunt homicidium et fugierunt 

de terra, et de illis remanserunt in terra. Interrogatus quot habebant ibi 

illi qui fecerunt homicidium, dixit quod ratione ipsorum venit Domnus 
Menendus Munionis, qui tenebat tunc temporis Terram Pennefidelis, et 

filiavit inde maiorem partem ipsius ville et Ecclesie similiter; et postea 

herdatores qui remasserunt presentaverunt semper ipsi Ecclesie cum 
Monasterio Palacioli, cui testavit Domnus Menendus Munionis totum 

illud quod filiavit in ipsa villa ratione calumpnie quam fecerunt illi alii 

herdatores qui fugiverunt, et modo Ecclesia stat sine prelato propter 

contendam que (est) inter ipsos herdatores et Monasterium Palacioli." 

p. 578-579 

Violência Física “Herdadores” 
Santiago de Subarrifana, 

Penafiel (c. Penafiel) 

"(…)dixit quod est herdatorum; et quod venerunt ibi duo Milites et 

buscabant malum ipsis herdatoribus, et ipsi herdatores cum ipsis 

parentibus et parentes ipsorum herdatorum interfecerunt ipsos Milites; 
et herdatores propter metum homicidii fuerunt se mittere in comenda 

Domne Tarasie Gonsalvi uxoris que fuit Domni Petri Pelagii alfeires, 

p. 592 
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et dixit quod circa totam Ecclesiam est totum regalengum, et dederunt 

ei suum servicium quod tenuisset illos in sua comenda: et ex illo 

tempore venerunt illi qui sunt ex progenie ipsius Domne Tarasie 

Gonsalvi et forciaverunt ipsos herdatores de ipsa Ecclesia et tenent 
eam modo." 

Violência Física 
D. Teresa 

Gonçalves de 

Sousa 

"(…)dixit quod est herdatorum; et quod venerunt ibi duo Milites et 

buscabant malum ipsis herdatoribus, et ipsi herdatores cum ipsis 
parentibus et parentes ipsorum herdatorum interfecerunt ipsos Milites; 

et herdatores propter metum homicidii fuerunt se mittere in comenda 

Domne Tarasie Gonsalvi uxoris que fuit Domni Petri Pelagii alfeires, 

et dixit quod circa totam Ecclesiam est totum regalengum, et dederunt 
ei suum servicium quod tenuisset illos in sua comenda: et ex illo 

tempore venerunt illi qui sunt ex progenie ipsius Domne Tarasie 

Gonsalvi et forciaverunt ipsos herdatores de ipsa Ecclesia et tenent 
eam modo." 

p. 592 

Violência Física 

João Henriques 

[Porto 

Carreiro?] 

Abragão, Porto Carreiro 
(c. Penafiel) 

"Et unum casale illorum iiiij.or herdatorum in quo morabatur Pelagius 

Calvus nutriverunt ibi Johannem Anriquiz, et partir uxor ejus 

hereditatem cum herdatoribus per forciam." 

p. 596 

Violência Física 

Martim de 

Figueiró, 

cavaleiro 

Figueiró (Santiago), 

Santa Cruz (c. 

Amarante) 

"Et duo sunt Martini Figueiroo Militis et una quintana. Interrogatus si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 

intravit ibi et interfecerunt ibi eum. Interrogatus quis interfecit eum, 

dixit quod pater ipsius Martini Figueiroo, et ipse pectavit eum Domno 
Martino Johannis." 

p. 608 

Violência Física 
“Cavaleiros” 
[Sousões?] 

Medelo, Monte Longo 
(c. Fafe) 

"(…) cujas est ipsa Ecclesia, dixit quod est herdatorum ipsius Ecclesie. 

(…) Interrogatus si aliquis Miles habet ibi aliquod testamentum, dixit 
quod non, et veniunt ibi ipsi Milites ipsius Terre et faciunt ibi multum 

malum et multam forciam." 

p. 612 
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Violência Física “Clérigo” 
Telões, Celorico de 

Basto (c. Amarante) 

"Et dixit quod habetur ibi unum casale regalengum, et hoc casale fuit 

unius clerici qui fecit homicidium et cepit illud Domnus Valascus 

Fernandi qui tunc erat Dives homo ipsius Terre; et postea Domnus 

Egidius Valasci qui erat Divis homo ipsius Terre cepit ipsum casale et 
dedit illud casale ipso Monasterio de Teloes, et modo tenet illud casale 

regalengum ipsum Monasterium." 

p. 629 

Violência Física 
Gonçalo 

Rodrigues 

Fervença, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"et j.casale et tercia est Gunsalvi Roderici, et duas partes unius casalis 
est Monasterii de Teloes. Interrogatus unde habuit ipsas duas partes 

ipsius casalis dixit quod pater Gunsalvi Roderici comparavit j.casale de 

uno herdatore per forciam, et erat forarius Domini Regis, et pectabat 

vocem et calumpniam, et ad mortem ipsius Militis patris Gunsalvi 
Roderici mandavit ipsas partes duas ipsius casalis Monasterio de 

Teloes." 

p. 633 

Violência Física 
D. Maria 

Gonçalves 

Britelo, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"(…) dixit quod semper fuit herdatorum et modo forciavit illos 

herdatores Domna Maria Gunsalvi de ipsa Ecclesia (…)" 
p. 638 

Violência Física 
Senhor da Terra 

de Basto 

Molares, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 
Basto) 

"Et est pausa Divitis hominis, sed dixit quod pausavit ibi per forciam." p. 651 

Violência Física 
D. Gil Vasques 

de Soverosa 

Ourilhe, Celorico de 
Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"Et dixit quod in Palaciolo habentur ibi xij.casalia et iiij.cabanarii, et 

unum est filiorum Domni Egidii Valasci. Interrogatus unde habuit 

illud, dixit quod comparavit ulliud Domnus Egidius Valasci de 
herdatoribus in tempore fratris istius Regis, et ipsi herdatores 

vendiderunt illud per forciam et per presionem, et de ipso casali 

debebant esse Maiordomi Terre, et faciebat tale forum sicut aliud 
casale forarium, et erat pausa Judicis et Maiordomi." 

p. 654 

Violência Física Vários (Rodrigo Pedraça, Cabeceiras de "Et dixit quod Rodericus Pelagii habebat duas sorores Domna Elvira p. 663 
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Pais, D. Elvira 

Pais e D. Marina 

Pais?) 

Basto (c. Cabeceiras de 

Basto) 

Pelagii et Domna Marina Pelagii. Interrogatus si Dominus Rex dedit ei 

quinionem istarum suarum sororum, dixit quod nescit quia nunquam 

inde vidit cartam, sed vidit venire istas sorores ejus demandare suum 

quinionem illorum casalium. Et dixit quod nolebat eis dare nisi si 
lucravissent illa alia iiij.or casalia de Domino Rege, et tunc quod 

partirent cum eis omnia alia casalia: et super hoc vidit multa litem et 

multum homicidium inter eos: et tamen erant antea omnia ipsa casalia 
Domini regis." 

Violência Física Sé de Braga Mazaas, Salto, 

Cabeceiras de Basto (c. 
Montalegre) 

"Item, dixit quod in Mazaas habentur ibi vij.casalia et sunt Domini 

Regis, et iiij.or sunt populata et tria sunt depopulata. Interrogatus quare 

sunt depopulata, dixit quod propter homines Archiepiscopi de 
Gavineiris qui solebant ibi morari tres homines et modo morabantur ibi 

circa Regalengum Domini Regis xxx vel xl.homines et destruunt omne 

Regalengum, et ideo sunt herema ipsa tria casalia." 

p. 666 

Violência Física Sé de Braga 
"(Item), dixit quod locus qui vocatur Pontidus tenent homines de 

Gavineiras forciatum, et non faciunt inde ullum forum Domino Regi." 

Violência Física 
Gonçalo Anes 

Redondo 

Sobradelo da Goma, 

Freitas (c. Póvoa de 
Lanhoso) 

"Item, dixit quod Gunsalvus Johannis Redondus facit multa mala 

hominibus Domini Regis, et propter (illum) depopulatur tota illa villa: 
et omnes ipsius ville peribuerunt istud testimonium." 

p. 672 

Violência Física Sé de Braga 
Guilhofrei, Vila Boa de 
Guilhofrei (c. Vieira do 

Minho) 

"(…) dixit quod semper gubrenatores ipsius Ecclesie abbadaverunt 

eam usque modo, quia abbadavit eam Archiepiscopus Bracarensis per 

forciam, et Ecclesia stat inter regalengum, et tributarium ex utraque 
parte." 

p. 676 

Violência Física 
Chantre de 
Guimarães 

Borrado, Vizela (S. 

Paio), Guimarães (c. 

Vizela) 

"Item, dixit quod in Borrado jacet ibi unus campus magnus et iij.case et 

ij.castinarii, et est totum regalemgum, et cantor Vimarañ.tenet ipsum 
campum et ipsam casam forciatum, et non dat inde ullum forum 

Domino Regi;" 

p. 688 
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Violência Física 
Mendo Alvites 

de Guimarães 

Selho (S. Cristóvão), 

Guimarães (c. 
Guimarães) 

"(…) dixit quod est filiorum et nepotum Menendi Alvitiz Vimarañ.et 

herdatorum, et ad presentationem ipsorum Bracarensis Archiepiscopus 

eum constiuit in eadem: et modo filii Dompni Subgerii Reimondi 

faciunt ibi forciam." 

p. 689 

Violência Física Afonso Nunes 

Trasrio, Selho (S. 

Cristóvão), Guimarães 
(c. Guimarães) 

"Stephanus Gunsalvi juratus dixit quod in quintana de Trasrio habebat 

ibi Dominus Rex unum casale, et dabant inde annuatim Domino Regi 

ij.modios panis, et modo non dant inde annuatim Domino Regi 
nichilum. Interrogatus quis tenet ipsum casale, dixit quod filii et 

nepotes Alfonsi Nuniz tenent illud forciatum. " 

p. 690 

Violência Física D. Geraldo 
Polvoreira, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Et viij.casalia sunt filiorum Dompni Giraldi, et pectant vocem et 

calumpniam, et vadunt ad chamatum, et de istis viij.casalibus solebat 
dare inde casale de Ferrariis ij.varas bracalis pro fussadaria, et modo 

non (dat) ipsas duas varas. Interrogatus quare, dixit quod propter 

forciam Dompni Giraldi." 
p. 689 

Violência Física D. Geraldo 
Flumine Molendinorum, 
Polvoreira, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Et casale de Flumine Molendinorum solebat dare ij.varas bracalis pro 

fussadaria, et modo non dat propter forciam Dompni Giraldi;" 

Violência Física Não identificado 

Portele, Selho (S. 

Cristóvão), Guimarães 

(c. Guimarães) 

"Item, dixit quod de toto termino Portele debent inde facere v.e 
quintas, et debent inde esse tres quintas Domini Regis et alie due 

quinte sunt cantoris Vimarañ. et Dominici Martini Militis, et modo non 

habet ibi Dominus Rex totum suum jus, et jam super istam demandam 

interfecerunt ibi unum hominem Domini Regis in tempore fratris istius 
Regis, et semper ipsum casale ex illo tempore fuit depopulatum ergo 

modo quod est populatum." 

p. 692 

Violência Física Gomes Anes 
Gondar, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) juratus et interrogatus cujas est ipsa Ecclesia, dixit quod semper 
herdatores ipsius loci abbadaverunt illam; et Gomecius Johannis fuit 

cum hominibus et cum armis, et forciavit ipsos herdatores ipsius 

p. 707 
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Ecclesie, et accepit illam et tenuit illam usque suam mortem, et ex illo 

tempore nunquam herdatores abbadaverunt illam, nisi canonici 

Vimarañ." 

Violência Física 
Afonso Anes, 

cónego de 

Guimarães 

Selho (S. Jorge), 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) dixit quod canonici Vimarañ.forciaverunt inde herdatores et 
gubernatores ipsius Ecclesie, et modo tenet eam Alfonsus Johannis 

canonicus Vimarañ.de manu canonicorum." 

p. 712 

Violência Física 
Domingos Anes 

Mouro Prazins (Santo Tirso), 
Guimarães (c. 

Guimarães) 

"(…) juratus et interrogatus cujas est ipsa Ecclesia, dixit quod 

herdatores ipsius loci solebant abbadare illam Ecclesiam et 
gubernatores ipsius loci, et modo Dominicus Johannis Maurus et 

Dominicus Vicencii acceperunt illam per forciam et dederunt illam 

filio ipsius Dominici Johannis Mauri." 

p. 722 

Violência Física 
Domingos 

Vicente 

Violência Física 
D. Martim 

Sanches 

Golães, Guimarães (c. 

Fafe) 

"(…) interrogatus cujas est ipsa Ecclesia, dixit quod semper herdatores 

abbadaverunt illam, et Domnus Martinus Sancii forciavit eos 

herdatores de ipsa Ecclesia, et modo est Sancti Tirsi et Domni Martini 

Egidii." 

p. 729 

Violência Psicológica “Cavaleiros” 
Azurara, Maia (c. Vila 

do Conde) 

"Interrogatus si Ordines vel Milites tenent aliquod Regalengum, dixit 

quod Fernandus Martini tenebat unam ruptam, que vocatur Rupta 

Marine Silvestri, et modo tenet eam uxor ejus et dat inde quartam 
panis. Interrogatus si rumpunt equaliter homines Domini Regis cum 

hominibus Ordinum et Militis, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit 

quod non sunt ausi propter metum Militis." 

p. 483 

Violência Psicológica 
Lourenço Soares 

Freire 

Valbom, Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Et in ipso loco solebat stare Maiordomus de Gondomar, et sacabat ibi 
omnes navaos de omnibus barcis qui piscabantur in flumine Dorii, et 

omnia sua directa Domini Regis de ipso flumine. Et modo fecit in ipso 

loco Laurencius Subgerii dictus Frater unam domum aduc non sunt v. 
anni elapsi, et ex illo tempore nunquam ibi intravit Maiordomus, nec 

sacavit ibi ulla directa Domini Regis. 

p. 518 
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Violência Psicológica 
Pedro Soares de 

Alvim 

"Item, dixit quod de uno loco qui dicitur Fereiriam, in collacione Focis 

Sause, solebant inde dare annuatim Domino regi iij.morabitinos de 

renda, et intrabat illuc Maiordomus pro sua voce et pro sua calumpnia, 

et modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit quod ille viderat 
Maiordomum qui fuerat illuc sacare suam calumpniam, et venit Petrus 

Subgerii Alvim et defendidit ei quod non mitteret ibi pedem quia 

cortaret ei manus, et filiavit ei manus et posuit eas ligatas in uno 
madeyro et voluit ei cindere; et Maiordomus rogavit ei in amore Dei 

quod non cideret ei suas manus, et quod nunquam ei ibi intraret et quod 

compararet ei suas manus: tunc dixit Petrus Subjerii quod placeret ei, 

et advenit se cum Maiordomo, et Maiordomus dedit ei viij.morabitinos 
veteres pro suis manibus: et ex illo tempore nunquam ibi intravit 

Maiordomus nec habuit Dominus Rex sua directa de ipso loco: et hoc 

fuit in tempore fratris istius Regis." 

Violência Psicológica 
Lourenço Soares 

Freire 

Gondomar (S. Cosme), 

Gondomar (c. 
Gondomar) 

"Interrogatus de quintana Laurencii Subgerii Fratris, dixit quod in ipso 

loco ubi ipse fecit domum stabat ibi Maiordomus, et capiebat ibi 

navaum et omnia alia jura Domini regis de fluvio Dorii, et modo non 

intrat ibi. Interrogatus quare non intrat ibi modo sicut antea, dixit quia 
ipse Laurencius Subgerii Fratris dixit Maiordomo quod si ibi intraret 

mandaret de ipso ibi facere marcum: et hoc fuit coram isto Judice qui 

modo est." 

p. 520 

Violência Psicológica 
D. Gil Vasques 

de Soverosa 

Borba da Montanha, 

Celorico de Basto (c. 

Celorico de Basto) 

"Et dixerunt quod in Macenaria in Coovreiras jacet ibi unum magnum 

Regalengum, tam magnum quod bene potest ibi habere iiij.casalia; et 

dixerunt quod viderunt homines qui voluerant populare ipsum locum, 

et Domnus Egidius Valasci, qui erat tunc temporis Dives homo, 
minatus fuit eos tali modo quod non populaverunt ipsum locum, et 

dixit eis quod si verient ibi populare quod cinderet eis manus: et 

p. 643 
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viderunt homines ducere panem de ipso loco qui vocatur Coovreiras ad 

servizariam Domini Regis." 

Conflito 

Mendo Albo 
Perafita, Maia (c. 

Matosinhos) 

"Interrogatus de quintana Fraxinarii et de villa si debet intrare ibi 

Maiordomus, dixit quod audivit dici multociens patri suo et aliis multis 
hominibus quod viderant eum ibi multociens intrare, et ex quo ibi 

interfecerunt unum Maiordomus nunquam alius ibi intravit." 

"Johannes Durandi, capellanus ipsius Ecclesie, dixit per  totum sicut 
primus: tamen addidit quod vidit intrare Maiordomus in Fracxinario et 

vidit eum in domo patris sui, qui morabatur ibi, pausare et comedere; et 

Maiordomus demandabat tunc unum hominem quem dicebant quod 

invenerat excusam, et levavit de ipso denarios sed nescit quantos; et 
ille homo vocabatur Menendus Albus." 

p. 475 
Conflito 

Conflito 

Pedro 

Gonçalves 

Ferreira 

Mindelo, Maia (c. Vila 
do Conde) 

"Item, dixit quod Maiordomus Madie solebat intrare in villa que 

vocatur Gondizendi, et modo non intrat ibi. Interrogatus quare, dixit 
quod propter Petrum Gonsalvi Ferarie. Interrogatus quomodo scit, dixit 

quod vidit et passus fuit multociens, et est in collacione de Miidelo." 

p. 479 

Conflito Senhor da Terra 

Árvore, Maia (c. Vila do 

Conde) 

"Interrogatus quare illa casalia sunt depopulata, dixit quod per 

malfectoriam Divitum hominum qui tenent Terram quod pausant in 
villa, quod non debebant nec solebant ibi pausare in tempore Domini 

Regis Sancii, avvi istius Regis" 

p. 481 

Conflito 
D. Maria Pais, a 

Ribeirinha? 

"Interrogatus de fluvio Ave quid scit inde, dixit quod vidit et passus 

fuit cum patre ejus quando vidit partire ipsum fluvium Ave per 
medium vene, et medietas fluvii erat Ville Comitis et alia medietas erat 

Pinidilli; et modo non est ita quia homines qui morantur in Villa 

Comitis faciunt et fecerunt canarios pro ad piscandum, et non faciunt 
inde ullum forum Domino Regi, et homines qui morantur in Pinidillo 

non sunt ausi ibi facere canarios quos solebant facere. Interrogatus 
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quare non sunta ausi ibi eos facere, dixit quod propter dominium Ville 

Comitis" 

Conflito Não identificado 
Milheirós, Maia (c. 

Maia) 

"Interrogatus quare non presentavit Dominus Rex cum Militibus istum 

clericum, dixit quod nescit." 
p. 503 

Conflito “Cavaleiros” 
S. Pedro Fins, Maia (c. 

Maia) 

"Interrogatus si intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus 

quare, dixit quod est onrrata de veteri. (…) et dixit quod una vice 

intraverat ibi Maiordomus, et Milites ipsius loci interfecerunt eum 

propter hoc." 

p. 508 

Conflito 
Mosteiro de 

Santo Tirso 

Folgosa, Maia (c. Maia) 

"Et dixit quod in alia villa que vocatur Fontaleyce habentur ibi v.e 

casalia, et duo sunt Laurentii Subgeriis fratris, et tria sunt Sancti Tissi. 

Interrogatus unde Sancti Tissus habuit ipsa casalia, dixit quod de 
testamento bonorum hominum herdatorum. Interrogatus si faciunt inde 

aliquod forum Domino Regi, dixit quod de istis v.e casalibus non sunt 

populata nisi unum, et dat de renda 

p. 509 

Conflito 
Lourenço Soares 

Freire 

Conflito 
“Homens da 

Vila” 

Valongo, Maia (c. 

Valongo) 

"Et dixit quod una fons que discurrit circa cortinale ipsius Ecclesie 
nascitur in Regalengo, et homines ipsius ville deitaverunt eam foras de 

loco per quem solebat currerer ut Dominus Rex non haberet partem in 

ipsa Ecclesia." 

p. 513 

Conflito 
Mosteiro de 
Santo Tirso 

Portu de Heiras, 

Refojos de Riba de Ave, 

Refóios (c. Santo Tirso) 

"Et dixit quod in Portu de heiras habet ibi Dominus Rex tria casalia 
(…); et dixit quod tollunt ipsis hominibus Domini Regis aquam et non 

possunt regare Regalengum. Interrogatus quis tollit eis aquam, dixit 

quod abbas Monasterii Sancti Tirsi. Et ideo ista tria casalia sunt herma 
quoniam tollunt eis illam aquam." 

p. 530 

Conflito Sé de Braga 
Rebordões, Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Et dixit quod quidam homo faciebat unam domum in hereditate ipsius 

Ecclesie, et parrochiani dixerunt ei quod non faceret ipsam domum 

quod Archiepiscopus non autorizaret ei ipsa domum; et ille dixit quod 
volebat ire ad Archiepiscopum et ille fuit illuc, et Archiepiscopus dixit 

p. 538 
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ei quod daret ei iiij.or bonos homines collacionis quod jurarent quod 

erat utilitas Ecclesie, et ille non potuit habere homines collacionis quod 

jurarent quod erat utilitas Ecclesie, et ille non potuit habere homines 

collacionis (sic), et levavit alios homines utriusque partis et dixerunt 
quod erant ipsi collacionis et juraverunt, et Archiepiscopus autorizavit 

ei domum quod faceret ibi, et sicut medietas Ecclesie est Domini Regis 

ita medietas est Domini Regis (sic)." 

Conflito “Herdadores” 
Lagares, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"(…) juratus et interrogatus cujas est ipsa Ecclesia, dixit quod fuit 

herdatorum, et de illis herdatoribus fecerunt homicidium et fugierunt 

de terra, et de illis remanserunt in terra. Interrogatus quot habebant ibi 

illi qui fecerunt homicidium, dixit quod ratione ipsorum venit Domnus 
Menendus Munionis, qui tenebat tunc temporis Terram Pennefidelis, et 

filiavit inde maiorem partem ipsius ville et Ecclesie similiter; et postea 

herdatores qui remasserunt presentaverunt semper ipsi Ecclesie cum 
Monasterio Palacioli, cui testavit Domnus Menendus Munionis totum 

illud quod filiavit in ipsa villa ratione calumpnie quam fecerunt illi alii 

herdatores qui fugiverunt, et modo Ecclesia stat sine prelato propter 

contendam que (est) inter ipsos herdatores et Monasterium Palacioli." 

p. 578-579 

Conflito D. Sancho I 
Figueira, Penafiel (c. 

Penafiel) 

"Hic incipit inquisitio Monasterii Palacioli.  (…) Interrogatus  si habet 

ibi Dominus Rex aliquod jus vel si debet abadare illud, dixit quod non; 

sed tamen vidit una vice quod Dominus Rex Sancius, avus istius Regis, 
dectavit inde unum abbatem qui vocabatur Domnus Nunus Johannis, et 

postea ipse fuit Romam et duxit inde cartam Domino Regi, et tunc 

Dominus Rexmandavit eum intregare de Monasterio per portarium 

ejus." 

p. 590 

Conflito 
“Homens do 

Senhor da 

Castelões, Santa Cruz 

(c. Penafiel) 

"Item, dixit quod de ipsa Ecclesia faciunt servicium Diviti Homini qui 

tenuerit Terram una vice in anno de foro. Interrogatus cujusmodi 
p. 599 
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Terra” servicium, dixit quod dant sibi capones, et carnarios, et panem et 

vinum quandoque magis quandoque minus: et dixit quod vidit inde 

dare Domno Martino Johannis unam vacam quandoque fuit exercitus 

Pinelli et ipse fuit cum eo in loco prelati et comedebat de Ecclesia: et 
de illuc de Pinello misit eum Domnus Martinus quod veniret guardare 

castellum Sancte Crucis, et ipse venit et stetit ibi cum hominibus ipsius 

ville et guardavit castellum et omnes stabant per circam Ecclesie; et 
postea venit et dixerunt quod veniebant furtare castellum, et ipse cum 

hominibus Ecclesie et ipsius ville fuerunt intrare in castellum et 

guardaverunt illud usque venit mandatum Domini Martini Johannis, et 

omnes comedebant de Ecclesia." 

Conflito 
Juiz de Santa 

Cruz 

Vila Caiz, Santa Cruz 

(c. Amarante) 

"Interrogatus si habetur ibi aliquod Regalengum, dixit quod habetur ibi 

una leira vinee que jacet in Ripa Tamegue, circa Vadum de Gundeyro, 

et dant inde quintam vini, et antequam plantavissent ibi vineam dabant 
inde terciam partem omnium fructuum: et totum istud forum tenet iste 

Judex in prestimonio Domni Egidii." 

p. 607 

Conflito 

Martim 
Figueiró, 

cavaleiro 

Figueiró (Santiago), 
Santa Cruz (c. 

Amarante) 

"Et duo sunt Martini Figueiroo Militis et una quintana. Interrogatus si 

intrat ibi Maiordomus, dixit quod non. Interrogatus quare, dixit quod 
intravit ibi et interfecerunt ibi eum. Interrogatus quis interfecit eum, 

dixit quod pater ipsius Martini Figueiroo, et ipse pectavir eum Domno 

Martino Johannis." 

p. 608 

Conflito 

Igreja de S. 
Maria de 

Antime 
Antime, Monte Longo 

(c. Fafe) 

"Item, dixit quod mons qui vocatur Rana quomodo partit et venam 

aque est Domini Regis, et defendit ipsum montem prior de Costa et 
prior Sancte Marie de Antimi hominibus Domini Regis quod non talunt 

nec pascuntur in ipso monte." 
p. 617 

Conflito 
Mosteiro da 

Costa 

Conflito Pedro Botelo Armil, Monte Longo (c. "Item, dixit quod Petrus Botelo vult facere ibi domos in ipsis suis 
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Fafe) casalibus, et jam mandavit talare castinarios in devesis herdatorum et 

non rogat herdatores pro ipsis castinariis:" 

Conflito 
Juiz de Monte 

Longo? 
Gontim, Monte Longo 

(c. Fafe) 

"Et in Felgueiras habentur ibi xij.casalia, et est inde medietas istius 

ville in monte et in fonte Domini Regis, et alia medietas est Sancte 
Marie de Recamador: et medietas Domini Regis est depopulata. 

Interrogatus quare, dixit quod propter Judicium malum." 

p. 621 

Conflito 
D. Gil Vasques 

de Soverosa 

Fervença, Celorico de 

Basto (c. Celorico de 

Basto) 

"(…) dixit quod est herdatorum et Militum, et dixit quod vidit una vice 

in tempore Domni Egidii Valasci qui erat tunc Dives homo Terre, et 
vidit unum clericum qui petebat ipsam Ecclesiam Domno Egidio 

Valasci, et Domnus Egidius nolevat ei dare ipsam Ecclesiam nec 

auctorizare nisi daretur ei ante algum, et ipse clericus demandando 
ipsam Ecclesiam inferfecerunt eum; et postea venit iste prelatus et 

demandavit istam Ecclesiam, et dederunt ei Ecclesiam, et ad 

presentatione herdatorum et Militum de Maravilas et Divitis hominis 
Bracarensis Archiepiscopus Martinum Fernandi prelatum constituit in 

eadem." 

p. 632 

Conflito Soeiro Pintanzo 

"Et dixit quod una fugaria herdatorum, que fuit Osoyro Garcia dant 

inde (…), nisi outavam partem quam comparavit Suerius Pintanzo 
Miles, et tantum minguat de illa fossadaria obtavam partem quam 

comparavit ipse Miles, et in ipsa optava parte fecit unam domum ille 

Miles: et ipse Miles percussit ipsum herdatorem in guisa quod non 

audet loqui ibi nichilum." 

p. 634 

Conflito João Corrigia 

Arco de Baúlhe, 

Cabeceiras de Basto (c. 

Cabeceiras de Basto) 

"(…) dixit quod se refertat super illam Johannes Corrigia quod est sua, 
et Monasterium de Refoyos dixit quod est sua." 

p. 662 
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Conflito 

Chante de 

Guimarães Selho (S. Cristóvão), 

Guimarães (c. 
Guimarães) 

"Item, dixit quod de toto termino Portele debent inde facere v.e 

quintas, et debent inde esse tres quintas Domini Regis et alie due 

quinte sunt cantoris Vimarañ. et Dominici Martini Militis, et modo non 

habet ibi Dominus Rex totum suum jus, et jam super istam demandam 
interfecerunt ibi unum hominem Domini Regis in tempore fratris istius 

Regis, et semper ipsum casale ex illo tempore fuit depopulatum ergo 

modo quod est populatum." 

p. 692 
Domingos 
Martins, 

cavaleiro 

Conflito 

D. Gil Martins 

de Riba de 
Vizela 

Polvoreira, Guimarães 

(c. Guimarães) 

"(…) interrogatus cujas est ipsa Ecclesia, dixit quod semper illam 

abbadaverunt herdatores et gubernatores ipsius Ecclesie, et post 

mortem Dompni Giraldi, qui fuit inde prelatus, venit Dompnus Egidius 

Martini et dedit illam suo vicario Gonsalvo Egee." 

p. 689 

Conflito Pedro Soares Prazins (Santo Tirso), 

Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod aqua de Requexo est inde quarta pars Domini Regis, 

et modo Johannes de Briteiris et Petrus Subjerii tollent ipsam aquam et 

non rigant inde Regalengum sicut debebant rigare;" 

p. 722 
Conflito João Briteiros 

Conflito D. Fagundo 
Azurém, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, dixit quod illud casale supradictum de Botecara comparaverunt 
illud Didacus Ney et Domnus Facundus montarius et Petrus Ceritom et 

partierunt illud inter se, et propter illam particionem est illud casale 

depopulatum 

p. 723 
Conflito Pedro Ceritom 

Conflito Didacus Ney 

Conflito D. Afonso II 

Guimarães (S. Paio), 

Guimarães (c. 
Guimarães) 

"tamen dixit quod Concilium et capitulum canonicorum ipsius Ecclesie 

solebant eligere priorem, et ibant cum eo ad Dominum Regem et 

Dominus Rex concedebat eum, et tunc Archiepiscopus nullum jus 

habebat ibi; et postea venit pater istius Regis (et) fecit per forciam 
quod prior et canonici et Concilium obedirent Archiepiscopo 

Bracarensi in spiritualibus tantum, et ex illo tempore Dominus rex 

presentavit et Archiepiscopus confirmavit." 

p. 737 

Abuso Senhor da Terra Francos, Ramalde, 
Bouças (c. Porto) 

"Interrogatus quare casalia Domini Regis non sunt populata sicut alia 
casalia Ordinum, dixit quod propter Divitem hominem qui facit eis 

p. 464 
Abuso Mordomo 
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Abuso Juiz de Bouças 

malum, et propter Maiordomum Terre qui aponnit eis multa que non 

faciunt, et propter Judicem qui non defendit eos, et non est aliquis 

ausus facere nec dicere nec apponere malum hominibus Ordinum, et 

propter hoc populantur casalia Ordinum et depopulantur casalia 
Domini Regis". 

Abuso Senhor da Terra 

Seixo, Ramalde, Bouças 

(c. Porto) 

"Interrogatus quare casalia omnia ipsius ville non dant forum equaliter, 

dixit quod propter malfectoriam Maiordomi et Divitis hominis qui 
tenet Terram, et propter Judicem, qui non defendit eos sicut debebat. 

Interrogatus si debet ibi pausare Dives homo qui tenuerit Terram 

Domini Regis, dixit quod sic, sed ipsi non debent facere aliud forum 

nisi predictum." 

Abuso Juiz de Bouças 

Abuso Mordomo 

Abuso Senhor da Terra 

Matosinhos, Bouças (c. 

Matosinhos) 

"Item, dixit quod alii homines tenent cortunalia regalenga et non 

faciunt inde forum. Interrogatus qui sunt illi homines qui tenent illa 

cortunalia, vel ubi jacient illa cortunalia, dixit quod aliquo modo non 
dicet inde magis, quia nescit qui sunt nec ubi jacent. Interrogatus cui 

audvit dicere vel quomodo, dixit quod audvit ita vacue. Interrogatus 

quare casalia regalenga sunt depopulata, dixit quod propter Divitem 

hominem et propter Maiordomum qui faciunt multa gravamina 
hominibus qui morantur in eis." 

p. 468 

Abuso Mordomo 

"Item, dixit quod alii homines tenent cortunalia regalenga et non 

faciunt inde forum. Interrogatus qui sunt illi homines qui tenent illa 

cortunalia, vel ubi jacient illa cortunalia, dixit quod aliquo modo non 
dicet inde magis, quia nescit qui sunt nec ubi jacent. Interrogatus cui 

audvit dicere vel quomodo, dixit quod audvit ita vacue. Interrogatus 

quare casalia regalenga sunt depopulata, dixit quod propter Divitem 
hominem et propter Maiordomum qui faciunt multa gravamina 

hominibus qui morantur in eis." 
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Abuso Freira 
Guifões, Bouças (c. 

Matosinhos) 

"Item, dixit quod alius campus regalengus jacet in loco qui dicitur 

Pionnaes, et tenet eum Fratrissa et non facit inde ullum forum. Item, 

dixit quod alius terrenus jacet quomodo vadit ad almoynam Fratrisse, 

et ipsa tenet eum et non facit ullum forum. Interrogatus quare non facit 
inde forum, dixit quod ipsa dicit quod tenet illud Regalengum per 

mandatum Judicis." 

p. 470 

Abuso Juiz da Maia? 
Pampelido, Lavra, Maia 

(c. Matosinhos) 
"Interrogatus quare sunt herma ista casalia de Pampelido, dixit quod 

pro judicio malo. (…)" 
p. 477 

Abuso 
Pedro Fafes, juiz 

da Maia? 

Azurara, Maia (c. Vila 

do Conde) 

"et dixit quod faciunt servicium una vice in anno Diviti homini qui 

tenuerit Terram, et non pro foro, sed si voluerint faciunt, sin autem 

non. Interrogatus quomodo vocabatur Judex qui defendit illam 
quintanam Garsie Petri de Ardagam ex parte Domini Regis quod non 

fecisset eam, dixit quod Petrus Fafie." 

p. 482 

Abuso 

Estêvão 
Vasques, juiz da 

Maia 

Retorta, Maia (c. Vila 

do Conde) 

"Et dixit quod homines de Retorta ruperunt inter Retortam et Mauram 

in loco qui diciur Soverarius, et de illa rupta quam ibi fecerunt vidit 
ipse inde levare portionem Maiordomo Domini Regis per tres annos; et 

postea venit Stephanus Velasci et cepit inde portionem; et postea venit 

Judex Dopnus Julianus et deffendidit eam pro Domino Rege, et tunc 
Stephanus Velasci cum amicis suis fuit ad Judicem, et adverit se cum 

eo taliter quod Judex predictus venit cum eis et mandavit vocare bonos 

homines ipsius loci, et dixit: «ego invenio pro veritate quod medietas 

istius rupte est Dompni Stephani, et medietas est Domini Regis, et 
mando quod de cetero ita fiat»; et tunc Judex mandavit ibi plantare 

marcos." 

p. 489 

Abuso D. Mendo Sousa 
Manariz, Fânzeres, 

Gondomar (c. 

Gondomar) 

"Interrogatus de terminis ipsius ville de Manariz, dixit quod sicut 
incipitur in madorro de Spiido, deinde ad molendinum veterem, deinde 

quomodo intrat aqua ad roteam Martini Pelagii de Tardinadi (…). Et 

p. 523 
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postea venit pretor Dompnus Menendus, quando tenebat Terram, et 

divisavit terminum per alium locum et intravit multum per istum 

alium." 

Abuso 
D. João Peres da 

Maia 

Guimarey, Refojos de 

Riba de Ave, Refóios (c. 

Santo Tirso) 

"Item, dixit quod in Guimarey habentur ix. Casalia, et sunt omnia 
Monasterii Sancto Tissi. Interrogatus unde habuit ea, dixit quod 

comparavit duo de herdatoribus in tempore Domini Regis fratris istius 

Regis. Item, dixit quod Domnus Johannes Petri Madie, quando tenebat 
Refoyos, cambiavit unum casale regalengum pro alio casali Monasterii 

Sancti Tissi, et est melius casale regalengum quam aliud, et illud casale 

regalengum jacet in Guimarey; et aliud casale est Monasterii Sancti 

Tissi et jacet in Sauto longo;" 

p. 525 

Abuso Mordomo 
Bacello  Reguenga, 

Refóios (c. Santo Tirso 

"Et dixit quod in bacello Monasterii qui jacet circa Chousam est 

regalengum. Interrogatus quomodo scit quod est regalengum, dixit 

quod ipse fuit Maiordomus et demandavit inde porcionem, et 
rogaverunt eum quod non intraret ibi et promiserunt inde sibi vj. taligas 

milii, et secundum intellectum suum non dabant inde sibi decimam 

juris sui. Et dixit quod audivit dici Petro Froiaz quod quando erat 

Maiordomus Gonsalvus qui tollit non erat ausus aliquis intrare nec 
demandare hereditatem ingenuam quomodo partir per lumbum 

quomodo vertir agua ex utraque parte contra Somozam et finitur in 

portu Gardie Rivuli Mali, et modo non tenet Dominus Rex inde 
aliquid." 

p. 528 

Abuso Mordomo 
Apedrados e Agemizo, 
Rebordões, Refóios (c. 

Santo Tirso 

"Et dixit quod in Apedrados et in Agemizo solebat intrare 

Maiordomus. Et dixit quod super istam rendam quam dant Domino 

Regi quod per malfectoriam Maiordomi Terre depopulantur omnia 
casalia regalenga, et Judex non ponit eis consilium. " 

p. 537 

Abuso D. Gonçalo Roriz, Refóios (c. Santo "Interrogatus si est ibi hospicium Divitis hominis, dixit quod jam vidit p. 539 
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Garcia de Sousa Tirso ibi pausare Dompnus Gonsalvus Garsie duas vices; sed dixit quod 

pausavit ibi per forciam." 

Abuso Senhor da Terra 
Besteiros, Aguiar (c. 

paredes) 

"et de casali de Calvelo dabat vij.varas bracalis pro fossadaria, et modo 

habet inde Ecclesia de vij.em quinionibus minus quarta, et dat de renda 
annuatim Domino Regi xxiiij.solidos, et modo non dant inde nichil. 

Interrogatus quare, dixit quod Domnus A. Dives homo qui tenet 

Terram dimittit illud forum res (sic) amore Domini Roderici Froye. 

p. 567 

Abuso Mordomo 
Golães, Monte Longo 

(c. Fafe) 

"et de Castro similiter aliud tantum: et Johannes Menendi dixit quod 
audivit dicere patri suo quod tenuit panem mundatum in area et 

clamavit Maiordomum Domini Regis, et Maiordomus noluit metiri 

panem." 

p. 614 

Abuso 
Abril Pincalo de 

Gumarães 

Aldão, Guimarães (c. 

Guimarães) 

"Item, unum casale habetur in Froyaes et est Domini Regis et tenet 

illud April Pincalo absconditum, et dat inde annuatim Maiordomo 

Terre quod non dicat quod est Domini Regis medium morabitinum: et 

hoc dixit Johannes Petri et Durandus Petri. 

p. 682 

 

 


