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"Para o integrado, não existe o oroblema 
de (,,.) Q a ] cultura sair de baixo ou v/ir co 
peccionada de cima Tara consumidores inde-Fe-
sos. (...) os integra IOS raramente teorizam 
e assi^ mais -Facilmente oneram, produzem, e-
mitem as suas mensaqens, cotidianamente a to 
dos os níveis." 'Lhnoerto ECO, Apocalípticos 
e Integrados, trad, port., Sao Paulo, 19 79, 



Lisboa, início de uma noite inverno-
sa. Num "snack" da zona do Saldanha pre
paro—me para um rápido jantar* Ao mesmo 
tempo relembro a entrevista dessa tarde 
com um professor universitário da Capi
tal; medito nas suas sugestões, passo os 
olhos por algumas páginas da obra que te
ve a amabilidade de me facultar. Entreve— 
jo a resposta possível a algumas questões 
que há meses me (pre)ocupam* 0 caminho 
parece pois aplanar—se e a hora ê de des
contracção. Os tempos subsequentes afigu
ram—se promissores. 

São cerca de 20.30h. 0 dia: 4 de De
zembro. 0 ano: 1980 

Nesse dia uma tese avançou ... e um 
'outro1 homem nasceu* 



"Na -Fundo, o anocalíntico consola n leitor 
oorque lhe permite entrever, sob o derrocar da 
catástrofe, a existência de uma comunicada de 
•super-homens•, capazes de se elevarem, nem que 
seja anenas através da recusa (...̂ " (U« ECO, 
0 o • e loc. cit• ) • 



P R O L O G O 



" (•••) Escola como cadeia de cultura in— 
telectual e humana. E é* isso que deve -ficar — 
a dignificação de uma nobre instituição sem a 
qual nenhuma -terra merece o nome de país e ne
nhum homem cumpre o destino especulativo ine
rente à sua natureza de ser pensante. Destino 
especulativo sério, metódico e organizado co
mo só a Escola o pode e deve dar" (Luiz Amaro 
de Oliveira, carta ao autor, datada de B/8/ 
/79). 

0 trabalho que agora apresentamos a consideração de um 
júri universitário á, cremos poder afirmá-lo com segurança, 
o produto de uma Escola, tão indissociado se nos afigura da 
actividade docente que vimos exercendo na Faculdade de Le
tras da Universidade do Porto, e nomeadamente da regência da 
cadeira de História Institucional e Política (sáculos III-
-XIV), que assegurámos nos anos lectivos de 1978/79, 1981/ 
/82, 1982/83 e 1984/85. Aí procurámos efectivamente exercer 
um ensino que, mesmo sem forçosa coincidência de tejmas e 
cronias, reflectisse as preocupações e linhas de força que 
entretanto iam norteando a nossa investigação, dentro de um 
ideal de complementaridade que, incontestado no plano dos 
princípios, bem escassamente se vem praticando nas nossas 
Universidades; aí procurámos também ter em conta que a ac
tividade do docente universitário é* inseparanda de uma cons
ciência actuante de Cidadão, a qual deverá estar desperta em 
permanência, e nao apenas de tantos em tantos anos ... ou 
meses. 

Elaborado assim este trabalho na e em função da Facul— 
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dade de Letras da Universidade do Porto, natural será que 
os primeiros destinatários do nosso reconhecimento pelo au— 
ílio prestado sejam elementos da própria Escola. Antes de 
ais o Prof. Doutor Humberto Baquero Floreno, nosso orienta

dor científico, credor de incomensurável gratidão: antes de 
mais pelo impulso que nos deu em fase de certa descrença, 
no dealbar do ano de 1977, ao incentivar a continuação de 
um rumo de pesquisa que iniciáramos anos atrás, ao concluir
mos a nossa licenciatura; depois por todo o apoio e por to
dos os conselhos que SEP1PRE nos facultou, dentro de um ob
jectivo último que por si só o define como um HESTRE: a preo
cupação de criar discípulos. 

Uma palavra de profundo agradecimento é igualmente de
vida ao Prof. Doutor Luís Adão da Fonseca: foi sob a sua o-
rientação que, no já longínquo ano lectivo de 1972/73, fre
quentámos o Seminário de História Hedieval (do então 5.2 a-
no da licenciatura em História), e foi por sua sugestão que 
iniciámos a pesquisa sobre os oficiais de D. Pedro I, da 
qual viriam a resultar os nossos primeiros trabalhos; re
gressado ao Porto em 1981, após alguns anos de docência u-
niversitária em Espanha, sempre continuou a facultar-nos os 

us preciosos apoio e sugestões, contribuindo consideravel-
ente para que na selecção da bibliografia estrangeira pu
déssemos superar um certo franco-centrismo ainda hoje tão 
corrente. 

Pluitos outros foram os Plestres e Colegas que nos apoia
ram ou connosco colaboraram ao longo dos anos: desde o Prof. 
Doutor António Cruz, verdadeiro fundador da 'Escola do Por
to», sempre disposto a esclarecer dúvidas por nós colocadas, 

se 
m 
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coro -toda a autoridade do seu muito saber; até, de ura modo 
geral, a todos os docentes da área de Histeria Hediaval da 
nossa Faculdade: Doutor José Plarques, Dr. Henrique David 
(o seu apoio -Poi verdadeiramente inestimável na elaboração 
dos quadros, tabelas e diagramas), Dr. Luís Pliguel Duarte, 
Dr,9 Amélia Aguiar de Andrade (muitas das ideias ora expen
didas tiveram neles os primeiros interlocutores ... e crí
ticos), Dr. Armindo de Sousa e Dr. José Augusto Pizarro. 

Preciosos informes e conselhos nos -forneceram ainda o 
Doutor João Francisco Plarques e a Dr. § Piaria Helena Novais 
Paiva. 

Com Plestres e Colegas de outras Escolas tivemos também 
oportunidade de estabelecer contactos altamente frutuosos, 
colhendo ensinamentos ou beneficiando de prestáveis colabo
rações. 

Começaremos por mencionar o Prof. Doutor Vitorino Pla-
galhaes Godinho, que em 1980 amavelmente nos acolheu na As
sociação Portuguesa de História Económica e Social e que no 
ano seguinte nos daria a honra de incluir o nosso nome no 
elenco dos colaboradores da Revista de História Económica e 
Social. Com este grande vulto da Historiografia portuguesa 
muito aprendemos, e o menor dos ensinamentos não terá por 
certo deixado de ser somente um outro modo de estar na Es
cola ... e na Vida. 

Os nossos mais calorosos agradecimentos vão também pa
ra os Profs. Doutor A. H. de Oliveira Plarques e Doutor E-
duardo Borges Nunes, pelos esclarecimentos, informes ou su
gestões que, em momentos diversos e com uma disponibilidade 



IX 

digna do maior realce, tiveram a amabilidade de nos facul
tar» 

Uma palavra muito especial cabe aos medievistas da Es
cola de Coimbra, com particular destaque para a permanente 
disponibilidade dialogante da Doutora Piaria Helena da Cruz 
Coelho e para a constante solicitude no fornecimento de in
formes bibliográficos da Dr,a Piaria José Azevedo Santos. 

Uma referência é* por último devida a Dr. s Piaria Teresa 
Campos Rodrigues e ao Dr. António Planuel Hespanha, pelos e-
lementos documentais e bibliográficos a que, em fases dis
tintas, nos deram acesso. 

Nao queremos também deixar de referir os conservadores 
e funcionários das bibliotecas e arquivos em que trabalhá
mos. Esta dissertação em muito lhes é devedora, e uma es
pecial menção cabe: no Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
as Dr. Ss Piaria Teresa Acabado, Piaria Francisca de Andrade 
e Piaria José Plexia e ao Sr. José António Silva; e na Biblio
teca da nossa Faculdade a Dr.§ Celeste Paradela e aos Srs. 
José Pinto, José da Costa Ferreira e Planuel Pires. 

Especiais referências são ainda devidas: 

- a nossa Cunhada Célia Beatriz Vouga e ao nosso 
ex-Aluno Sr. José Paulo Ploura Santos, pela cola
boração prestada em diversas fases da feitura 
deste trabalho, nomeadamente na revisão do tex
to dactilografado; 

- a dactilógrafa Sr.5 D. Ana Paula Rodrigues e aos 
funcionários da Oficina Gráfica da Faculdade de 
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Letras da Universidade do Porto, Srs. José" Car
los Silva e Francisco Loureiro, por toda a dedi
cação posta na execução do presente trabalho. 

Uma dissertação de doutoramente será em principio o 
culminar de uma primeira fase da carreira de um docente u— 
niversitário. Pensamos por isso ser curial deixar aqui 
também uma palavra de profunda gratidão a todos os Plestres 
que, embora sem directa interferência na elaboração do nos
so trabalho, há mais ou menos tempo, contudo, o seu contri
buto deram para a nossa formação. Uma muito especial sim
patia vai assim para os Profs. Doutor Luís de Oliveira Ra
mos, Doutora Piaria Cândida Pacheco e Doutor Cândido dos 
Santos, e de um modo geral para todos os que, desde as car
teiras da Escola Primária até aos anfiteatros da Faculdade, 
foram moldando o modo de ser e de estar de quem agora se a— 
présenta a pravas. 

Porto, Junho de 1985 



PRINCIPAIS ABREVIATURAS 

A.D.B. - Arquivo Distrital de Braga 

A.D.P. - Arquivo Distrital do Porto 
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1.1. Que Histeria Politica? 

"Pendant plus d'un siècle la prétention 
de l'histoire politique a occuper la premiè
re place dans la pensée historique ne fut 
pour ainsi dire pas contestée, et les histo
riens de la politique ne paraissaient pas 
faire preuve d'une excessive prétention lors
qu'ils pensaient que l'histoire politique é-
tait le centre de toutes les études socia
les." (Wolfgang J. .nQIWISEN) (l) 

"A História Politica ficou, entre outras 
razões, talvez sob a influência de uma teo
ria marxista mal compreendida, estreitamente 
ligada a 'curta duração1. A Histeria Politi
ca era a Histeria événementielle por excelên
cia. (...) a magra, muito magra Ciência Poli
tica não pode ajudar a História Polxtica co
ma a Ciência Económica e a Sociologia ajuda
ram a História Econótnica e a História Social. 
(.••) A morteda História Politica foi assim 
decretada desde o século XIX. 0 enterro foi 
consumado pelo peso do pensamento de Plarx e 
do marxismo ..." (Joaquim Barradas de CARVA
LHO) (2) 

"L'antithèse la plus radicale a l'his
toire politique traditionnelle est représen
tée par l'École des Annales. Pour nombre de 
ses partisans les plus farouches, l'histoi
re politique de forme traditionnelle appar
tient a cette histoire des événements qui 
est passée de mode (...)" (W. J. PlOPlFíSEN) 
(3) 

"A história historicizante pede pouco. 
Fluito pouco. Demasiado pouco (..,). £ essa 
toda a nossa censura: mas é sólida. A cen
sura daqueles para quem as ideias são uma 
necessidade. As ideias, essas valentes mu-
lherzinhas de que fala Nietzsche, que não 
se deixam possuir por homens com sangue de 
rã." (Lucien FEBVRE) (4) 

"La politique réapparaît sous forme 
d'histoire de l'Etat." (Jean GLENISSON) (5) 

(...) depuis vingt ans, l'histoire de 
l'Etat en France s'est faite histoire socia— 
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le» Les institutions, les événements, les cou
rants politiques sont éclairés par l'étude 
des hommes qui les ont animes ou freinés, do
minés ou subis, (...) Suivant les conseils de 
Plarc Bloch, tous les historiens de l'Etat se 
sont fait ogres et ont flairé la chair humai
ne." (Françoise AUTRAND) (6) 

" (...) l'histoire politique, comprise 
comme histoire des pouvoirs et du Pouvoir, a 
pu retrouver sa raison d'être et redevenir un 
objet légitime de la curiosité et de l'acti
vité des historiens. Bien mieux: (la) dimen
sion politique a été reconnue comme relati
vement autonome par rapport à toutes les au
tres. (•••) A côté des richesses et du pres
tige, le pouvoir peut être considéré comme un 
enjeu non seulement majeur mais spécifique 
dans toute société humaine.*' (Philippe CONTA-niNE) (7) 

"De cette manière, il se pourrait que 
l'histoire politique devienne une fois de 
plus le synonime de l'histoire en général. 
Car il semble bien que l'Histoire politique 
possède bien une capacité d'intégration sans limites." (W. J. nonnsEN) (8) 

Os oito excertos em portada a presente alínea de algum 
modo nos resumem a evolução da História Política ao longo 
do último século. Há cerca de 100 anos atrás, poderíamos di
zer sem grande exagero, e parafraseando Georges DUBY, que 
"l'Histoire Politique c'était l'Histoire tout court" (9). 
Na explicação do "factualismo" da Historiografia, remontá-
vel aos meados do século XIX, e que só começaria a ser con
tinuadamente posto em causa no primeiro post-Guerra do nos
so século, para vários condicionalismos é corrente remeter. 

Antes de mais haverá a considerar as incidências que 
o Positivismo predominantemente acabou por ter na activida
de dos historiadores, originando aquilo a que alguém cha
mou "as prudências da história positivista" (10). A corren
te em causa tendia em princípio a considerar que, regendo-
-se o desenvolvimento da Humanidade por um conjunto de leis 
constantes, estas seriam forçosamente de ter em conta por 
uma "ciência histórica" que se pretendesse digna de tal qua-
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lificaçao. Ras os resultados serão bem mais modes-bos que o 
programa enunciado, e isto pese embora o valor de todo um 
conjunto de nomes normalmente considerados como expoentes 
da Historiografia positivista (TAINE, FUSTEL de COULANGES, 
RENAN, BUCKLE . ..) (11). Um "desvio" frequente consistiu no 
apriorismo de diversos historiadores que, ao pretenderem a— 
plicar o principio de CORTE de partir do conjunto para os 
detalhes, acabaram por formular as conclusões antes da pró
pria efectivação da pesquisa (12). Por outro lado, e para
lelamente, sendo ideal da Historiografia positivista uma 
"objectividade absoluta" (13), que em última análise visa
ria o "estabelecimento dos factos" (14), estes acabarão por 
se restringir aos "grandes" acontecimentos - os de mais i-
mediata apreensão — e de tudo isto resultará uma História 
eminentemente militar, dinástica, diplomática ...; em suma, 
uma História "événementielle", uma História assente, por 
outro lado, na ideia da unicidade do acontecimento (15) e 
consequentemente "prisioneira" da curta duração (16); uma 
História centrada, além do mais, numa noção de fonte emi
nentemente restritiva, noção essa claramente expressa na 
celebre máxima dos autores do "breviário dos novos métodos" 
(17), LANGLOIS e SEIGNOBOS: "pas de documents, pas d'histoi
re". "Documento" que é fundamentalmente um texto, crescen
temente submetido as regras clássicas da crítica históri-
ça; sendo assim, as únicas ciências com que o historiador 
tende a dialogar são as na circunstância qualificadas de 
"auxiliares da História", e a segurança erudita daqui deri
vada será sem dúvida um dos grandes contributos da Escola. 

Pias se uma boa parte da Historiografia oitocentista 
tende a privilegiar os "acontecimentos" que directamente en
volvam o Estado e os Poderes, isso não se deve apenas às in
cidências do Positivismo, e até lhe será anterior. 0 quase 
exclusivismo da História Política assentava igualmente nu
ma visão do Estado - nacional, sublinhe-se - como portador 
de uma dignidade superior a das restantes instituições so
ciais e como agente fundamental da transformação histórica, 
ideias estas detectáveis nomeadamente em diversos historia
dores alemães (RANKE, DROYSEN, TREITSCHKE ...) (18). 
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Convirá finalmente lembrar que o século XIX assiste a 
institucionalização do "métier d'historien", com a consagra
ção da investigação e do ensino da História nas Universida
des, a multiplicação de sociedades de eruditos, bibliotecas, 
arquivos e museus e a incentivação de missões arqueológicas, 
para tudo isso havendo que formar quadros; ou seja, a cons
tituição dos historiadores como "comunidade científica", ao 
mesmo tempo que um público leitor da produção historiográfi
ca se vai consolidando. Ora na criação ou transformação des
sas instituições de investigação ou ensino e no facultar aos 
historiadores dos meios materiais de que até então limitada
mente dispunham tem o Estado, uma vez mais, papel determi
nante (19). Tende pois a surgir o historiador/professor uni
versitário, e de uma Universidade que é predominantemente 
estatal» 

Estas pois algumas das circunstâncias que permitirão 
compreender o acentuado peso da História Política durante 
décadas, ftesmo quando os seus fundamentos estavam já postos 
em causa por diversas correntes da Historiografia, ela ain
da assim conservou durante bastante tempo o seu peso tra
dicional no ensino universitário. 

Por outro lado, a História das Instituições Politicas 
viveu durante muito tempo em função daquelas que eram as o-
rientações dominantes em História do Direito: a História das 
fontes, como descrição das normas jurídicas, e a História da 
dogmática, como descrição da evolução das doutrinas e concei
tos dos juristas (20), Não nos demoramos contudo e para já 
neste ponto, a que a seu tempo voltaremos. 

Seria certamente supérfluo recordar aqui a contestação 
a História Política tradicional quer pelo marxismo, quer pe
la Escola dos "Annales", sem esquecer evidentemente os per
cursos desta que foram SIPIIAND, BERR e a Revue de synthèse 
historique nos alvores do nosso século. Não deixaremos con
tudo de salientar a crítica da facilidade feita por Lucien 
FEBVRE à história "historicizante" (21) e o comentário de 
Hare BLOCH aos "governos irreais", produtores de legislação 
cuja ressonância efectiva sobre a vida das populações era 
completamente ignorada pela Historiografia tradicional (22). 



E daí que há não muito tempo atrás a História Política, 
exclusiva que fora, se configurasse antes como algo de ... 
morto e enterrado, a que, quando muito, se dedicariam os re
presentantes das correntes historiográficas mais conservado
ras. Para o marxismo - nomeadamente ao nível da vulgarização 
- tratava—se pura e simplesmente de História "burguesa". Pa
ra as correntes que se reclamavam do magistério dos "Annales" 
as prioridades eram obviamente outras, no campo das monogra
fias rurais ou urbanas, da História dos preços, da Demogra
fia ou da nascente História das mentalidades (23). 

E no entanto, de há muito que os fundamentos vinham sen
do lançados para uma efectiva renovação da disciplina. 

Os contributos vinham aliás de dois campos: da Sociolo
gia e do Direito. 

Do lado sociológico era de notar, a partir nomeadamente 
dos anos 60, um renovado interesse pelo Estado, como que "cor 
rigindo" as inacabadas teorias estatais legadas pela Sociolo
gia clássica em qualquer das suas correntes (marxista, dur-
kheimiana ou weberiana). 0 Estado passou assim a ser consi
derado ele próprio um facto social, suscitador da crescente 
curiosidade dos sociólogos, tendentes a encarar o seu apare
cimento em relação com o processo de diferenciação do siste
ma político (v.g. T. PARSONS, S. EISENSTADT) (24). A forma
ção do "Estado Hoderno" propendeu assim a constituição em 
prioridade de monta entre os temas motivantes de sociólogos 
e historiadores. 

Por outro lado, o "Político" deixava crescentemente de 
ser considerado apenas como o Estado ou o Poder, e a refle
xão sociológica ia constatando (e as raízes disso estarão 
já em H. UEBER) a necessidade de ter em conta formas de or
ganização política pré ou para-estatais (25). Teoria políti
ca e teoria do Estado seriam pois, e em última análise, al
go de urgentemente dissociando (26). 

A esta como que não forçosa assimilação entre o "Polí
tico" e o "Estatal" não era igualmente estranho o desenvol
vimento do conceito de instituição, devido a reflexão con
junta de sociólogos e juristas. Com antecedentes remontando 
aos séculos XVIII e XIX (ROUSSEAU, HEGEL, DURKHEIH ...) a 
noção teoriza-se fundamentalmente nos princípios do nosso sá-
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culo, sendo Haurice HAURIOU um dos grandes responsáveis, con
tinuado, entre outros, por um Georges RENARD ou um Santi RO-
PIANO. Instituição será fundamentalmente "uma organização que 
opera segundo uma ideia directiva própria e pretendendo—se 
duradoura e eficaz com o auxílio de um aparelho jurídico" 
(27). 

A História das Instituições é — como o próprio concei
to - anterior aos autores mencionados, e os seus inícios li— 
gam-se aos primeiros passos da Sociologia: TOCQUEVILLE pode
rá de algum modo ser considerado o precursor a o alemão UAITZ 
o fundador, dando origem a uma História das Instituições co
mo História Constitucional ou História do Direito Público, 
representada também na Alemanha por EICHHORN, em Inglaterra 
por hietoriadores como STUBBS, POLLOCK ou F1AITLAND, em Espa
nha por HINOJOSA e também com reflexos entre nós (28), Sim
plesmente a Teoria da Instituição elaborada por HAURIOU e 
continuadorea representará obviamente uma viragem para a His
toriografia respectiva. A História das Instituições tendeu a 
tornar-se muito mais do que a História das normas do Direito 
Público e a ligar-se à vida, ao "direito praticado" s a in
fluência real dos trabalhos dos juristas; por outras pala
vras, tendeu a converter-se em "história social do Direito" 
(29). 

Estes pois alguns dos factos que permitem compreender 
a renovação da História Política ao longo do último quarto 
de século. Os resultados, efectivamente, começam a ser pal
páveis sobretudo a partir da segunda metade da década de 50. 

Aléra-Atlântico era notável a obra da Universidade de 
Princeton, produzida sob a égide do consagrado Joseph R. 
STRAYER (30), 

Em França é de realçar a obra pioneira de Raymond CA-
ZELLES (1958), com a particularidade de, porventura pela 
primeira vez, utilizar o conceito de "sociedade politica" 
no âmbito da História dos fins da Idade nédia (31)} outros 
nomes da Historiografia francesa a salientar serão, igual
mente nos últimos cerca de 25 anos, os de Jacques BOUSSARD, 
Jean FAVIER, Robert-Henri BAUTIER,Rareei PACAUT, Jean-François 
LEP1ARIGNIER, Bernard GUILLEFIAIN, René FÉDOU, Bernard GUENÉE 
ou Françoise AUTRAND, sendo ainda de realçar a obra de Phi* 
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lippe C0NTAP1INE na renovação da Histeria Plilitar (32). 
Curiosamente, uma parte substancial desta renovação da 

História Politica medieval em França deve—se a historiadores 
- casos de FAVIER ou BAUTIER, por exemplo - provenientes de 
uma instituição de ensino correntemente considerada como das 
mais tradicionais: a École des Chartes (33). 0 que nos com
prova que isto dos "clichés" tem por vezes bastante que se 
lhe diga ... 

Que prioridades na investigação em História Política me
dieval ? 

Os mais completos balanços e perspectivas devem-se a 
dois historiadores já mencionados: Bernard GUENÉE (34) e Phi
lippe CONTARINE (35). 

Quase dez anos depois do 100.2 Congresso das "Sociétés 
Savantes", o programa então delineado por GUENËE mantém to
das as suas actualidade e pertinência. Aí se apontava a ne
cessidade do estudo da geografia politica (nomeadamente a 
questão das subdivisões administrativas dos diferentes Esta
dos), das mentalidades politicas (com particular destaque 
para a "opinião pública"), das assembleias representativas, 
da propaganda (e as crónicas terão igualmente que ser vis
tas como seu instrumento) ou dos sentimentos nacionais. Ras 
e sobretudo o estudo da sociedade politica, nos seus grupos 
constitutivos, tensões internas, nos seus quadros e respecti
va preparação profissional, meios familiares de que provêm e 
enraizamentos locais o que de momento nos importa realçar 
(36). 

A mesma prioridade é apontada em 1980 por CONTAHINE no 
"Colloque Franco-Néerlandais". 0 autor de La Guerre au Doyen 
A£e considera aí urgente "abordar a história política pelo 
ângulo social", utilizando igualmente o conceito de "socie
dade política",no que valoriza a já citada obra de R. CA-
ZELLES pelo seu papel inovador. Como método de abordagem sa
lienta a importância da prosopografia. isto é, do traçado 
de notícias biográficas segundo um quadro sistematizado de 
interrogações, susceptível de permitir um tratamento quan
titativo. Os meios a estudar nas sociedades políticas são os 
mais diversos: judiciais, financeiros, militares, alto fun
cionalismo administrativo, conselheiros régios, etc. (37). 
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Nao faltam já aliás na actualidade estudos prosopográfi-
cos no domínio da História Fledieval, entre os quais nos per
mitimos destacar, quanto a livros, uma das muitas obras de J. 
R. STRAYER (38) e a tese de Françoise AUTRAND (39). 

Assim se cumpriu um século de História Política. Espera
mos que este rápido esboço possa dissipar as dúvidas sobre a 
oportunidade do tema que nos propomos abordar? esperamos tam
bém, e desde já, ter começado a dar a ideia de que afinal nem 
tudo está "no Gama Barros" ... 



1.2. Definição de objectivos 
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1.2.1. Da noção de Desembargo 

"L'histoire d'un mot peut donner l'his
toire d'une institution" (FUSTEL de C0ULAN-
GES) (40) 

0 título que escolhemos para a presente dissertação po
derá a partida suscitar uma certa perplexidade. Porquê "0 
Desembargo Régio" e não **A Administração Central", expressão 
a que o público leitor da produção medievalistica presumivel
mente se terá habituado a partir dos nossos primeiros traba
lhos nesta área ? (41) E no entanto, o leitor mais atento po
deria verificar que já nesse estudo redigido em 1973-74 e re
modelado em 1978 o termo surge por duas vezes com o alcance 
que agora lhe atribuímos (42), aparecendo ainda inúmeras ou
tras mas com sentidos diversos a que adiante nos referiremos. 
Em "Da Diplomática Régia a História do Estado dos fins da I-
dade Plédia - um rumo de investigação" (43) (redigido em Plar-
ço-Abril de 1981) o uso do termo na presente acepção já se 
dá por 5 vezes (44), baixando para 4 em "Da Vedoria da Fazen
da ao Bispado do Porto - a carreira de D. João Afonso Aranha" 
(45) (redigido em Outubro do mesmo ano ) (46) e passando pa
ra 6 em "0 Doutor João das Regras no Desembargo e no Conse
lho Régios (1384-1404). Breves notas" (47) (redigido em Ja
neiro de 1982) (48), número que se mantém em "Ouvidores da 
Portaria e Vedores da Fazenda - que continuidade ?" (49) (re
digido em Janeiro-Fevereiro de 1983); em flarço deste último 
ano, no artigo então redigido na sua forma definitiva e por
tador do título "Em torno de Álvaro Pais" (50) já o vocábulo 
é utilizado por 9 vezes (51), número que subirá em flecha pa
ra 32 no Verão seguinte, em "Uma crise que sai d' 'A Crise', 
ou o Desembargo Régio na década de 1380" (52), trabalho es
te aliás substancialmente mais longo que a maior parte dos 
anteriores. De vocábulo esparsamente utilizado nas nossas pri
meiras publicações, "Desembargo" tendia a converter-se em ver
dadeira noção operatória. Faltava contudo a respectiva delimi-
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taçao: chegou em Outubro do mesmo ano, em "Um percurso sin
gular no Desembargo Régio - Álvaro Gonçalves (1368-1406)" 
(53), e a ela será tempo de voltar* 

Das antes de justificarmos pela positiva o titulo da 
nossa dissertação pretendemos fazê-lo pela negativa, reto
mando aliás a pergunta colocada no inicio da presente ali
néa: afinal porque não "A Administração Central" ? 

Fundamentalmente por um problema de vastidão de campos 
abarcados pelo conceito. Na realidade, falar de Administra
ção Central no periodo escolhido implicaria tratar nao só 
do "Desembargo Régio" - já lá iremos - e seus funcionários, 
mas também de multas outras coisas, como por exemplo, e nu
ma enumeração de modo algum exaustiva: o Conselho Régio e 
seus integrantes; a Casa Real e os seus membros, até porque 
a fronteira entre serviço "público" e serviço "doméstico" 
do monarca continua ao tempo bastante fluida; Os cargas su
periores da orgânica militar; os aperfeiçoamentos da Justi
ça Superior, nomeadamente no domínio processual; as finan
ças régias, o que implicaria uma análise bastante mais de
morada das cartas de "fazenda"; os contactos Rei/súbditos 
através das Cortes; a articulação do Poder Central com os 
diferentes poderes e jurisdições territoriais, sejam eles 
senhoriais ou concelhios; implicaria igualmente a abordagem 
das bases doutrinais do Poder Real e da imagem dos monarcas, 
expressando-se por diferentes concepções de governo, e há 
nas cartas régias alguns elementos para estudar esta proble
mática; implicaria em última análise um estudo demorado da 
própria actividade administrativa e inclusivamente dos seus 
resultados: nao bastaria assim saber quais os cargos e suas 
atribuições, quais os titulares e que tipo de cartas despa
charam, que formação tinham, de que meios sociais provieram 
(ou nao) ou ainda quanto duraram e como se configuraram as 
suas carreiras; haveria que entrar profundamente no conteú
do da documentação, nomeadamente procurando saber da sua e-
fectiva ressonância sobre a vida dos súbditos, através do 
estudo, por exemplo, das áreas geográficas atingidas (ou 

mm . 

nao) pelas providências administrativas (54), 
Em suma, haveria que estudar a Administração adminis-

tranda. a Administração administrante e a Administração ad
ministrada, 0 gerundivo administrando remete para as prés— 
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crições normativas sobre a Administração: a legislação con
tida, por exemplo, no Livro das Leis e Posturas, no livro 
das Ordenações de el-Réi D, Duarte ou nas "Ordenações Afon
sinas", respeitando aos cargos administrativos ou judiciais 
ou aos trâmites do despacho, constituirá a fonte por excelên
cia para o estudo deste nível. Presente no nosso trabalho, a 
instância administranda não será contudo a fundamental, uma 
vez que a legislação em causa está em boa parte e de há mui
to publicada, e consequentemente referida pelos clássicos da 
nossa Historiografia administrative medieval. 0 particípio 
presente administrante remeterá para o exercício quotidiano 
da actividade administrativa: a documentação dos livros da 
Chancelaria régia (cartas, alvarás quando os haja) constitui 
a grande fonte para este segundo nível, que é assim o domi
nante no presente estudo. Já a terceira instância, expressa 
pelo particípio perfeito administrado, será a mais ausente 
da nossa dissertação: diz ela respeito aos resultados reali
zados e conseguidos da actividade administrativa, e para a 
atingir ê ainda importante a corrente documentação da Chan
celaria, mas já não basta; quantas vezes, efectivamente, uma 
carta não refere que uma anterior providência ou privilégio 
nao está a ser cumprida(o), ou que houve duas decisões con
traditórias na mesma matéria Î Fontes de maior importância 
para atingir o nível do administrado poderão ser, por exem
plo, uma sentença, uma inquirição, um instrumento de prazo, 
ou de escambo de bens e direitos entre o Rei e uma qualquer 
entidade ou individualidade; aliás por muitas vezes os ins
trumentos, ao transcrever cartas que pretendem por em execu— 
çao, documentam claramente a passagem do administrante ao 
administrado. 

Por tudo isto, cremos que pretender abarcar numa disser
tação de doutoramento um século de Administração Cen
tral Portuguesa na sua totalidade para os fins da Idade né
dia seria manifestamente programa impossível de concretizar, 
por desmedidamente ambicioso. Claro que em matéria de títu
los se poderia sempre lançar mão de expressões que mostras
sem estar-se perante uma abordagem que de modo algum se pre
tenderia integral; simplesmente, não nos sentimos agora pro
priamente motivado a utilizar circunspectos enunciados do 
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es-tilo "Subsídios para o Estudo .. • ", "Aspectos de . ..", "A-
pontamentos sobre • ••", "Achegas para ..." ou outros quejan
dos, como há dez anos atrás. Pensamos antes ser preferível 
que o título exprima, coro o rigor possível, o objecto a es
tudar. Daí a opção que -fizemos» 

Ras afinal ... o que é o "Desembargo" ? 
Recorramos a partida a um dos "bons velhos métodos": a 

etimologia. 
Desembargar, desembargo são termos normalmente defini

dos em antonímia com embargar, embargo. Embargar (do Latim 
imbracare) significará por obstáculo, impedir, estorvar, to
lher, dificultar, embaraçar. Num sentido maia específico em
bargar será "reclamar contra uma decisão judicial, protestar 
contra a sua execução, requerer que esta se suspenda"; pode
rá ainda significar o impedimento de qualquer acto ou empre
endimento. Embargo será portanto o acto ou efeito de embar
gar; significará estorvo, obstáculo, embaraço, dificuldade; 
será também o "meio judicial com que se procura obstar ao 
cumprimento duma sentença ou despacho"; pode ainda o termo 
surgir em locução adverbial (sem embargo), como equivalente 
de "apesar de", "não obstante" (55). Desembargar será pois 
levantar o embargo, por desembargo, "despachar ou sentenci
ar em ultima instância". Desembargo será por seu turno o ac
to de desembargar, será o "despacho definitivo de litígio", 
a sentença, ou ainda o "levantamento do embargo ou arresto" 
(56). 

Um facto que imediatamente saltará a vista será a rela
ção que embargar e seus compostos ou derivados têm com o e-
xercício da Justiça, podendo "desembargo" inclusivamente si
gnificar sentença. Este aspecto é de frisar, porquanto somos 
de parecer que a estabilização da noção de Desembarco Réaln 
tem a ver com toda uma evolução - em sentido perfectivo -
da administração judicial ao longo dos segundo e terceiro 
quartáis do século XIV. 

Duas linhas de força nos parecem efectivamente nortear 
a legislação de D. Afonso IV e D. Pedro I em matéria de Jus
tiça (e crescentemente também de todo o processa burocráti
co da Administração). Em primeiro lugar a correcção de uma 
série de abusos, ligados ao prolongamento excessivo das de-
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mandas por responsabilidade dos procuradores e advogados, a 
quem obviamente -tal prolongamento ("delongas e malícias") 
interessava; a solução será drástica: um conjunto de medi
das proscrevendo a própria existência de advogados e procu
radores "de número", primeiro na Corte (57), depois em todo 
o Reino (58). Em segundo lugar o aperfeiçoamento dos trâmi
tes da Justiça superior, não só reduzindo—se o tempo de du
ração dos feitos, mas também disciplinando—ss os recursos 
sobre sentenças já livradas (59)» Numa palavra! os sucesso
res de D. Dinis (60) terão pretendido afastar de vez tudo o 
que pudesse embargar um rápido e correcto exercício da Jus
tiça, nomeadamente ao nível dos tribunais superiores. 

Tal facto parece-nos já nítida na abundante legislação 
judicial de D, Afonso IV: o verbo desembargar (feitos, prei
tos ...) aparece correntemente, conjugado em diferentes mo
dos e tempos, quer na já citada carta de 1327 sobre procura
dores e advogados (61), quer em todo um conjunto de leis não 
datadas mas atribuíveis as décadas de 1330 e de 1340, reco
lhidas no livro das Ordenações de el—Rei D. Duarte: é o ca
so do "Regimento das Audiências" ("Como elRey partio suas 
audiançias ...") (62), da "Hordenaçam primeira que este Rey 
pos em sas audiançias ..." (63), da ordenação "Como se deve 
desenbargar o fecto per sentença defenetiva" (atente-se des
de logo no título) (64) ou da ordenação "Da carta de senten
ça" (65). Não encontramos por enquanto o substantivo "desem
bargo", mas apenas, e com toda a lógica, o seu antónimo "em
bargo", "embarguo", já na carta de 1327 (aqui no plural) 
(66), já na citada ordenação "Como se deve desenbargar o 
fecto per sentença defenetiva" (67), já na 15.9 das 18 leis 
e resoluções publicadas a 18 de Fevereiro de 1332 (68). 

Em confronto com as leis de D. Afonso IV, as d* "0 Jus
ticeiro" demonstram, no tocante à questão em análise, uma 
maior capacidade de abstracção conceptual, e consequente
mente um estádio algo mais avançado de institucionalização. 
As leis em causa são fundamentalmente quatro: a "Hordenaçom 
como se ham de desembarga^) as pitiçõoes", a "Hordenaçam 
que elrrey fez como se ham de desembargar as petiçôoes" (am
bas sem data mas atribuíveis a 1361), a "Hordenaçom que nom 
aja procuradores nem vogados em todo Portugal", de 7 de A-
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bril de 1362, e o "Regimenta delrrey", de 3 de Harço de 1366, 
sobre novas petições em -feitos já desembargados (69)» Aí, pa
ra além de continuarmos a encontrar o verbo desembargar (oa 
•feitos, as petições, as graças ...) em diferentes modos e tem
pos, detectamos já, e concretamente nas duas ordenações por
ventura coevas das Cortes de Elvas, o substantivo desembargo, 
no singular ou no plural, e ocasionalmente sob a forma "desem
barga" (70). Embora um claro predomínio se possa então detec
tar no emprego de desembargo(s), algumas oscilações semânti
cas se detectam. Efectivamente, na maior parte dos casos "de
sembargo" significa o próprio acto de despachar (71); mas po
de também referir o resultado desse mesmo acto (72); ou pode 
igualmente designar um dos vários departamentos da Casa de el-
-Rei (73); ocasionalmente pode surgir com o sentido globali
zante patente no título do presente trabalho (74) ou por úl» 
timo com o sentido mais abstracto de perfeita ordem social 
(75). 

Esta progressiva passagem do verbo desembargar para o subs 
tantivo desembargo é igualmente verificável através na aná
lise dos capítulos das Cortes de 1361 (Elvas) e de 1371 (Lis
boa): é o caso, nas primeiras, do art.2 63 dos Capítulos Ge
rais (76) e do art.9 30 dos Capítulos do Clero (77), onde vol
tamos a encontrar "desembargo" (dos feitos, das petições) sig
nificando o próprio acto de despachar; é também o caso, nas 
segundas, dos art.2s 3 e 64 dos Capítulos Gerais (78), onde se 
nos depara "desembargos" respectivamente com os já referidos 
alcances de resultado do acto de desembargar ou o acto em si. 

A documentação de D. Pedro I e de D. Fernando que acaba
mos de citar parece-nos conter ainda um outro dado de interes
se: desembargar, desembargo já não se reportam apenas a Justi
ça, mas igualmente aos diversos ramos da Administração, ou nu
ma palavra, e cada vez mais, a tudo o que vier a despacha a 
Casa do monarca. 

Passa-se isto até aos alvores da década de 1370. A partir 
dos seus finais a globalização do conceito de Desembargo é uma 
realidade: os funcionários régios que não desempenham qualquer 
dos grandes cargos (Chanceler, Corregedor da Corte, Vedor da 
Fazenda ...) começam a ser correntemente designados no escato-
colo das cartas que subscrevem como "seus (de el-Rei) vassalos 
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e do seu desembargo", sendo FERNÂ*0 RARTINS e RODRIGO ESTEVES 
(79) os pioneiros de tal qualificação. Esta é pois e doravan
te a normal para os oficiais superiores régios que, subscri
tores de cartas, não são titulares de qualquer cargo, e que, 
definidos assim e fundamentalmente pela negativa, designare
mos como Desembargadores "tout court" (80). 

Chegados a este ponto é altura - agora sim — de apresen
tar a definição (81): por Desembargo Régio entendemos o con
junto de funcionários e serviços que, junto do monarca, asse
gura por um lado a publicitação das respectivas leis, por ou
tra o despacha dos assuntos correntes da Administração, ou 
seja a resposta aos feitos e petições que à Corte forem pre
sentes, traduzida na feitura das cartas respectivas, de jus
tiça e de graça ou de fazenda, seguindo aqui as designações 
tradicionais (82). Por outras palavras, a actividade dos "o-
ficiais" do "Desembargo" traduzir-se-á fundamentalmente na 
elaboração das cartas régias - é na qualidade de redactores 
que as subscrevem - ou na validação - como testemunhas pre
senciais - e eventual publicitação de actos legislativas da 
monarca (leis, ordenações, regimentos, posturas) ou ainda de 
acordos e composições - inclusivamente no âmbito das relações 
com outros soberanas - por ele assumidos. 

É evidente que "Desembargo" nesta acepção não será pro
priamente um conceito "pacífico". Em primeiro lugar porque, 
apesar da evolução semântica operada, os outros alcances do 
vocábulo de modo algum desaparecem. Em segundo lugar porquan
to não faltam outras designações porventura alternativas, co
mo por exemplo quando as fontes falam dos "oficiais"da Casa 
de el-Rei ou da sua Chancelaria (83), ou dos "oficiais" da 
Corte (84) ou da Rolaçom (85), ou em ofícios do Paço (86), ou 
quando o significado de Conselho se aproxima do de "Desembar
go" como aqui o definimos(87). Casa. Chancelaria. Corte. Rola-
com, Paca ou Conselho são assim, e por vezes, as designações 
alternativas, numa inconstância indubitavelmente reveladora 
de que uma plena institucionalização ainda tarda. 

De qualquer modo nós acabamos por preferir a palavra 
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"Desembargo", nao só porquanto se nos afigura, e para o pé
riodes em estudo, o termos menos susceptível de gerar equí
vocos, mas também por se tornar, a partir dos -finais do sé
culo XIV, a designação mais corrente. Anunciado já, e como 
vimos, na legislação de D, Pedro, "praticado" no escatocolo 
das cartas régias a partir dos finais da década de 1370, tal 
predomínio cimenta—se em plena época de D. João I, quando, 
a partir sobretudo de 1390, "Desembargo" surge em diplomas 
normativos ou em cartas privilegiando o conjunto dos funci
onários com um signi-ficado próximo daquele que há pouco lhe 
atribuímos: 

- "Nos queremdo fazer graça e merçee aos do nosso 
desembarguo e sobrejuizes e ouvidores e procura
dor e scripvam dos nossos fectos e escripvam da 
nossa chamçellaria e outros ofiçiaaes da nossa 
Casa do Civil ..." - lê-se em carta régia de 16 
de Novembro de 1390, que escusa os destinatári
os da pagamento de jugada (88); 

- "Nos querendo -fazer graça e merçee ao nosso chan
celier e aos do nosso desembarguo e sobrejuizes 
e ouvidores e ao nosso procurador e a todollos 
outros offiçiaaes da nossa casa ..." - pode ler-
-se em carta de 10 de Novembro de 1392 (89)| 

- quando em fins de 1397 se verifica uma incursão 
castelhana pela Beira e Odiana, D. João I pre
tende replicar e entrar em.Castela, o que ali
ás acaba por não se verificar visto ser já In
verno (90)} uma carta de 27 de Novembro deste 
ano afirma que, por ausência do monarca na guer
ra, a Rainha ficara em Santarém com alguns "do 
seu desembargo" (91); 

- "Nos querendo fazer e merçee (sic) aos homeens 
boons do nosso dessenbargo e ouvidores e sobre
juizes e ofiiçiaaes da nossa Cassa da Ciivel" 
- pode por ser turno ler-se numa carta de pri
vilégios, datada de 22 de Novembro de 1402 (92)j 

... nós com os do nosso Conselho, e Desembar-
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go, acordamos e fezemos hua -forma de Doaçom 
..." - lê-se em carta de 6 de Outubro de 1417 
recolhida nas "Ordenações Afonsinas" (93). 

Assim, em última análise e anacronismo descontado, De
sembargo sera algo de equivalente ao Governo dos nossos di
as . 

E a quem incluir no "Desembargo", definido nestes ter
mos ? Pois desde logo os titulares dos diversos cargos tra
dicionalmente qualificados como "da Administração Central": 
o Chanceler-Fior, o Vedor da Chancelaria quando exista, o 
Escrivão da Puridade, o Corregedor da Corte, os Vedores da 
Fazenda, os Desembargadores "tout court", o Juiz dos feitos 
de el-Rei e os diferentes magistrados superiores (Ouvidores, 
Ouvidores dos feitos de el-Rei, Ouvidores dos feitos de el-
-Rei e da Portaria, Sobrejuízes, Ouvidor da Rainha) (94); 
a actividade respectiva traduz-se num grau maior ou menor 
(95) de intervenções enquanto redactores de cartas régias. 
De esclarecer que, exceptuando os magistrados superiores, 
temos sempre em conta os titulares dos cargos referidos, a-
inda que alguns não subscrevam carta alguma - facto relati
vamente frequente entre os Chanceleres (96) - ou que se tra
te de cargos cuja função principal não seja a redacção de 
diplomas - caso do Escrivão da Puridade (97) ou do Escrivão 
da Chancelaria. Temos seguidamente em consideração qualquer 
nome surgido no escatocolo de uma carta como redactor, mes
mo que titular de qualquer cargo que em princípio nada te
nha a ver com a actividade do Desembargo, e como tal apa
recendo esporádica ou irregularmente (98). 

Por outras palavras, no estabelecimento do "corpus" 
dos Desembargadores em geral foi utilizado um duplo crité
rio: por um lado a titularidade de um cargo ou função de 
significado administrativo; por outro, a actividade na ela
boração de diplomas régios, ainda que devida a quem não de
tenha tais cargos e até possa deter outros de que tal signi
ficado esteja ausente. 

Em suma: procurámos ter em conta a globalidade dos in
tervenientes no processo burocrático da Administração admi-
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No dia 27 de Julho de 1378 el-Rei D. Fernando encontra-
-se em Santarém, Aí estaciona aliás há alguns meses, mais 
concretamente desde 9 de Abril, nao abandonando a vila senão 
para -Fugazes deslocações aos vizinhos paços de Valada. Por 
Santarém se manterá até finais do mês (99). 

Nesse dia 27 de Julho sai da Chancelaria régia uma car
ta mandando que Plarvão seja couto de homiziados, até ao li
mite máximo de duzentos (100). É" redactor da carta um "ve
terano", vindo já dos tempos d» "0 Justiceiro", FERNÃO RAR-
TINS de seu nome (101). 0 escatocolo atribui-lhe duas quali
dades, uma de há muito corrente entre os oficiais régios: 
"seu (de el-Rei) vassalo"; outra até então inédita: "e do 
seu desenbargo". 

Nesse dia 27 de Julho pode dizer-se que se consolidou 
uma instituição. Tivera ela origem no segundo quartel do sé
culo, numa área mescladamente judicial e administrativa. Ten
de agora a concentrar—se nesta última. Cerca de cinquenta a-
nos volvidos começará a regressar a primeira (102). Aí cris
talizará pelos finais do século XV (103). 

Nesse dia 27 de Julho terá assim nascido o remoto avo— 
engo daquele tipo de magistrado que, séculos mais tarde, e 
apás uma ascensão porventura "gradual e confortável", se sen
tará, envergando uma "beca de cetim", na "sua poltrona de da
masco vermelho da Relação de Lisboa" (104): o "senhor desem
bargador" « 
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1.2.2. 1320-1433 - Entre duas "crises" ? 

" (...) les débuts et les fins de diffé
rentes structures ne coincident pas les uns 
avec les autres. (...) Pour chaque époque, 
nous avons affaire à une 'coexistence d'asyn-
chronismes', pous emprunter un terme de Uitold 
Kula." (Krzysztof P0P1IAN) (105) 

"De 1297 a 1320 um período de paz inter
na e externa caracterizou o apogeu do reina
do de D. Dinis e provavelmente o apogeu da I-
dade flédia portuguesa. As querelas civis ti
nham sido apaziguadas. (...) 0 português tor-
nou-se língua oficial do País. A corte régia 
era um centro de cultura, com o próprio mo
narca distinguindo-se pelos seus méritos de 
poeta. (•••) Tempos mais difíceis se começa
ram com o filho e sucessor de D. Dinis, Afon
so IV (1325-57). Aproximava-se a grande cri
se do século XIV e todos os seus elementos, 
políticos, económicos e sociais, principia
vam já a fazer—se sentir, embora de maneira 
preliminar, nas décadas de 1320 e 1330." (A. 
H. de Oliveira (MARQUES) (106) 

"Foi só a autoridade pessoal do monarca 
sobre os filhos e o seu enorme prestigio que 
evitaram quaisquer desafios ao poder da Co
roa durante a sua vida. 

Depois de 1411, D. João I associou o pri
mogénito e herdeiro do trono, Duarte, ao go
verno do País. (...) 0 já idoso e prudente 
D. João I (...) preferi(u) dedicar os seus 
últimos tempos de vida a literatura e a re
dacção de um livro sobre a caça. A corte 
transformou-se em centro cultural, lembran
do a de D. Dinis, mas com menos variedade de 
temas e menor liberdade de expressão." (idem) 
(107) 

Quando em Janeiro de 1977 decidimos prosseguir no rumo 
das investigações que efectuáramos anos atrás sobre a épo
ca de D. Pedro I (108) um dado que desde logo se nos tor
nou evidente foi o de que haveria que abordar um período mi
nimamente longo. Se um período de dez anos justificara uma 
dissertação de licenciatura já um século poderia justificar 
uma de doutoramento. De há muito, além do mais, que o sécu
lo XIV nos atraía (109). 
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Pias ... que século XIV ? 
0 da cronologia ? Era uma hipó-tese com pontos defen

sáveis e chegámos a encará-la. 1301-1400 representaria um 
estudo secular, balizado por dois equilíbrios: o dionisino, 
nos moldes em que o define Oliveira F1ARQUES no segundo ex
certo em portada a presente alínea (110); e o joanino, por
quanto em 1400 vão longe os tempos do Interregno, o novo 
monarca afigura—se solidamente implantado, possui já uma 
considerável descendência, onde se contam os varões Duarte, 
Pedro e Henrique (111), boas são as relações com a Ingla
terra e harmónica parece ser, de um modo geral, a organi
zação do seu Desembargo, como teremos oportunidade de ver; 
a paz com Castela nao é ainda uma realidade — houve guerra 
entre 1396 e 1398 — mas também já nao vem propriamente mui
to longe. "Um longo período de paz interna e externa, in
terrompido apenas pela aventura de Ceuta, assinala-lhe o 
governo", escreve também Oliveira F1ARQUES (112). 

Só que ... : 

a) A estabilidade dionisina não será, do ponto de 
vista que nos interessa, de perspectivar olhan
do preferentemente para trás em lugar de para 
a frente ? Nao será de ligar a sua governação 
a de seu pai e antecessor D. Afonso III ? E-
fectivamente, a época deste última assistira: 
ao "surto de Lisboa como 'capital' ", simboli
zando a fusão do Norte com o Sul "num país viá
vel"; à constituição de "quadros de administra
ção" e a prática de "princípios e métodos de 
governo"; e finalmente, e na sequência de nego
ciações ulteriores a conquista do Algarve, a 
consecução de uma plena abolição dos vínculos 
feudais em relação a Castela, "passo final no 
sentido da independência plena " (113). Não se
rá de interrogar a época de D. Afonso III com 
um aparelho conceptual semelhante ao frequente
mente utilizado para a França de Luís IX - de 
cuja Corte "0 Bolonhês" provinha - período que 
de algum modo marcará uma fase importante no 
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processo de passagem da "suserania" a "sobe
rania" régia ? (114) E a estabilidade dioni-
sina, ainda que antecedida de uma -fase de ten
sões internas e de guerra com Castela (1281— 
-99) (115), não será de ligar aos anteceden
tes afonsinos ? Com a natural prudência atre-
vemo-nos a responder pela afirmativa as ques
tões colocadas. Cremos mesmo que a orgânica 
governativa de 1248 a 1325 poderá dar azo a 
excelentes trabalhos, de -Futuro. 

b) Parar em 1400 não será quebrar a estabilidade 
joanina ? Efectivamente, em termos de orgâ
nica do Desembargo a viragem do século nada 
representa, sendo manifesta a continuidade a-
té "grosso modo" a década de 1420. Representa
ra sim alguma coisa em matéria de pessoal: é 
efectivamente por essa altura que vão desapa
recer do Desembargo os últimos sobreviventes 
dos primeiros tempos da governação de D. João 
I e que começa a ganhar contornos como que a 
"segunda geração" dos respectivos funcionári
os. Simplesmente esse processo de substitui
ção só termina verdadeiramente em 1406 e por 
outro lado muitos dos "parvenus" iniciam fun
ções já em plena década de 1390, inclusiva
mente na sua primeira metade. Parar em 1400 
impediria em última análise a constatação des
se "render da guarda"; impediria o abarcar dos 
últimos anos de carreira dos veteranos do In
terregno ou dos primeiros anos da realeza jo
anina* 

Por tudo isto nos parece que 1301-1400 não seria o "sé 
culo XIV ideal" para o tema que nos propomos abordar* 

Uma segunda hipótese seria partir da ascensão de D. Di 
nis e terminar na morte de D. Fernando (1383), periodização 
que para diversos campos de pesquisa, nomeadamente no âmbi-
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to da História Social, vem sendo proposta por José P1ATT0S0 
(116)» Sem ter de modo algum a pretensão de negar a sua ple
na validade para as áreas de investigação em causa, pensamos 
todavia que para o nosso âmbito esta delimitação cronológi
ca seria igualmente inadequada. Quanto ao início pelas ra
zoes atrás apontadas: não se nos afigura curial "separar" D. 
Dinis de D. Afonso III. Quanto ao final porque 1383-B5, ten
do indubitáveis e insofismáveis incidências no Desembargo, 
acabará por não constituir mais do que uma (passageira) "Cri
se que sai d* 'A Crise1 ", conforme tivemos já oportunidade 
de fazer notar (117). Sem querer adiantar desde já todo um 
conjunto de ideias que a seu tempo serão expendidas (118), não 
deixaremos contudo de dizer que se uma plêiade de "homens no
vos" vai ingressar no Desembargo do novo soberano, este, mais 
cedo ou mais tarde, acabará por reconduzir o Chanceler-flor, 
o Corregedor da Corte, o Escrivão da Chancelaria, um dos Ve
dores da Fazenda e vários escrivães da câmara de D. Fernando 
(119). Em termos de orgânica 1383-85 representa fundamental
mente uma desorganização - depois superada - de um estado de 
coisas relativamente harmónico, como era o do final do rei
nado fernandino. Desorganização porventura inevitável, mercê 
nao só da já referida renovação de quadros, mas também de u-
ma certa pessoalização do processo burocrático no Regente/ 
/Rei nos primeiros anos posteriores a 1383. A reorganização 
acabara por consistir como que num repor do estado de coisas 
do tempo de D. Fernando, com alguns aperfeiçoamentos, nomea
damente no campo da administração e do contencioso em maté
ria de Fazenda (120). 

Nao nos parece assim que, em termos de História do De
sembargo, 1383 possa ser visto como verdadeiro ponto de che
gada ou de partida. 

Se o apogeu dionisino prolongável até 1320 ainda diz 
respeito a um estado de coisas que aponta para o passado, 
porque não começar por estudar a "crise" desse "estado de 
coisas", iniciada com a "guerra civil" que carecterizou os 
últimos anos do reinado (121) ? Efectivamente, e por muito 
especulativa que esta opinião possa parecer, o facto é que 
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não cremos que a orgânica governativa de D. Dinis possa ter 
tido como normal conspecto a inegável desorganização detectá
vel entre 1320 e 1325. Teremos oportunidade de aprofundar es
ta questão (122), mas não queremos deixar de salientar desde 
já que os anos em causa conhecem um elevadíssimo numero de 
subscritores da documentação régia (123), com muitos funcio
nários aparecendo esporadicamente (124) e ainda com as asso
ciações de dmis, três ou mais funcionários afigurando—se al
ga de anárquico, que, com seguimento nos primeiros tempos de 
D. Afonso IV, deixa contudo de se. verificar posteriormente, 
nomeadamente a partir dos meados da século. 

0 nosso ponto de partida será pois esta "crise" da or
ganização governativa dionisina, seguida, e após uma fase i-
nicial em que os porventura menores dotes de governante e di
plomata de D. Afonso IV (125) se terão feito sentir, seguida, 
dizíamos, de todo um conjunto de "reformas", expressas em a-
bundante legislação e nas Inquirições e Confirmações Gerais. 
Os resultados desse esforço reorganizativo estarão patentes 
a partir de 1357, porquanto o Desembargo de D, Pedro I marca 
um inegável salto em frente face a tempos anteriores - esta 
a achega que podemos agora trazer, dez anos depois de pela 
primeira vez sobre estes anos nos termos debruçado. 

Tal ponto de partida terá além do mais a vantagem de 
"sincronizar" um estudo de História Institucional e Políti
ca com o surgir de todos os restantes elementos, nos planos 
social e económico, da "crise" da século XIV. 

0 ponto de chegada será outra "crise", embora mais dis
creta que a primeira. Terá ela a ver com a avançada idade 
de D. João I, mais dado agora a teorizar sobre algo que na 
mocidade muito praticara - a caça - do que a in
tervir permanentemente na actividade quotidiana do Desembar
go. Isso é tarefa de que crescentemente se incumbe o herdei
ro da Coroa, desde os princípios da década de 1411-20 (126). 
Simplesmente seria tudo pacífico nesses anos tardo-joaninos ? 
Seria fácil a coexistência dos funcionários e conselheiros 
régios com os funcionários e conselheiros do Infante ? Não 
haveria aí muito de governação "paralela", coma hoje diría
mos ? Nao terá algo a ver com tudo isso a inegável diminui-
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ção da actividade da Chancelaria régia nesses anos (127) e um 
novo aumento do número de Esporádicos entre os funcionários 
do tempo (128) ? Não estarão a£ as raízes de muitos dos con
flitos das décadas subsequentes ? 

Ponto de chegada, esses anos finais da governação joani
na serão também um novo ponto de partida em matéria de Histó
ria Institucional: aí detectamos efectivamente o início dos 
trabalhos de compilação legislativa na base das futuras "Or
denações Afonsinas", e em todo esse processo tem o Infante 
posição de realce: inúmeras são as leis constantes do Código 
Afonsino que se diz serem da responsabilidade de D. Duarte a-
inda em vida de seu pai. 

Estas pois as linhas de força da periodização adoptada 
para o presente trabalho. 



26 

1.3. Antecedences do tema na Historiografia portuguesa 

"jCaãq] PQedrq] R Qbeirq]] , tal como a 
Academia, trabalhava para que existisse u— 
ma História de Portugal. Reconhecia, contu
do, não ter chegado, por falta de conheci
mentos suficientes, a altura oportuna do 
seu aparecimento. Por isso estabelece como 
objectivo máximo do seu trabalho fornecer 
o maior número possível de achegas para que 
se abreviasse a sua realização. (...) Com
preende—se assim a razão que norteava a ac
tividade de J, P. R. ao fornecer materiais 
para domínios vários da história." (Aníbal 
BARREIRA) (129) 

"Gama Barros tentou completar o traba
lho de Herculano acerca das instituições 
administrativas. Perdeu—se em mil proble
mas preliminares, e, afinal, quando chegou 
ao ponto em que devia entrar propriamente 
no âmbito da matéria que se tinha proposto 
investigar, já estava no fim da vida. ( . . . ) 
A sua propensão para a análise e para uma 
abordagem jurídico-descritiva dos proble
mas impedia-o de tentar sequer averiguar 
a estrutura dos grandes movimentos econó
micos e sociais e a sua ligação com os ní
veis cultural e político. (...) Gama Bar
ros, entretanto, criou uma escola com gran
de influência entre os nossos historiado
res do Direito. 0 maior deles é, sem dúvi
da, Paulo Plerêa, autor de excelentes tra
balhos sobre problemas específicos, pela 
qualidade da sua crítica e a segurança dos 
seus conhecimentos técnicos. Os seus escri
tos acerca de questões gerais, infelizmen
te, sao obras de juventude, que nunca ten
tou renovar, nem sequer reeditar, como se 
os seus escrúpulos críticos o tornassem ca
da vez mais avesso a generalizações0" (Jo
sé nATTOSO) (130) 

"Toda uma plêiade de eruditos, que o 
Archivo Histórico Portuguez reúne e simbo
liza, rebusca fontes que estavam sepulta
das, traz a luz elementos e pormenores ex
tremamente preciosos para qualquer futuro 
edifício. (...) Este gigantesco esforço de 
erudição vai esmorecer (...) o número dos 
pesquisadores restringe-se. A historiogra
fia portuguesa, a partir do segundo quartel 
do século XX, vai perder-se, ou nas ideias 
feitas do passado, ou na análise minuciosa 
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de pormenores muitas vezes sem relevância. 
(...) Pias o facho terá de cair por terra sem 
que ninguém o arrebate, ou já novas gerações 
despontam e se afirmam, a empunhá-lo ?" (Vi
torino Nagalhães GODINHO) (131) 

Referimos já (132) que um certo número de objecções so
bre a oportunidade do presente trabalho poderia residir pura 
e simplesmente na existência do "opus magnum" de Gama BARROS. 
Uma interrogação poderia na realidade colocar-se: quais as 
"novidades" possíveis depois da obra em causa, acrescida ain
da dos importantes contributos dos historiadores do Direito 
do nosso século ? 

Desde já queremos salientar que, no nosso modo de ver, 
a obra de Gama BARROS será» em termos de erudição, muito mais 
um ponto de chegada do que um ponto de partida dentro da His
toriografia portuguesa, e particularmente em relação ao con
junto de temas e problemas que nos ocupa. 

0 verdadeiro ponto de partida dessa erudição estará sim 
localizado na segunda metade do século XVIII, Recorde-se an
tes de mais a reforma pombalina da Universidade e particular
mente dos estudos jurídicos, a qual, e para além de introdu
zir o estudo da História do Direito (133), pretendeu avançar 
no conhecimento do passado jurídico da País, suas fontes e 
instituições; daí saiu a "Collecçaõ da Legislação Antiga e 
noderna do Reino de Portugal", cuja parte I ("Da Legislação 
Antiga"), como é sabido e nos cumpre aqui salientar, se inau
gurou com a edição das "Ordenações Afonsinas" em 1792 (134). 

Relembre-se também a criação da Academia Real das Sci-
encias em 1779, e o seu programa - aliás em clara sintonia 
com a já referida reforma universitária - de melhor conheci
mento das fontes da História de Portugal, programa que, como 
é também sabido, leva toda uma equipa de eruditos a percor
rer inúmeros cartórios, não só portugueses como inclusiva
mente espanhóis. Daí sairá um volumoso conjunto de publica-
coes, em muitas das quais de algum modo sentimos as raizes 
do rumo das pesquisas que vimos empreendendo. É então que, 
como é igualmente sabido, se destaca toda uma plêiade de no
es, de que realçamos António Caetano do AHARAL (1747-1819), 

José Anastásio de FIGUEIREDO (1766-1805), José António de SA 
m 
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(*f*1819) e Francisco Hanoel Trigozo de Aragão HORATO (1777-
-1838). Será contudo e inegavelmente o Doutor João Pedro RI
BEIRO (1758-1839) a grande figura do grupo. Incansável pers
crutador de arquivos, neles recolheu abundante documentação 
que transcreveu ou de que deu notícia numa bem extensa obra. 
Seria supérfluo recordar aqui os trabalhos de João Pedro Ri
beiro, mas nao deixaremos de sublinhar que, se nos não legou 
uma História de Portugal como a Academia ao tempo já deseja
va, ou sequer o que ao tempo pudesse ser uma História das 
nossas Instituições medievais, nos dá contudo ainda hoje a 
ideia de que para esta última teve muito claramente a noção 
de quais os materiais a utilizar ... e onde eles se encon
travam. Fluitas das questões que ora abordamos tiveram em Jo-
ao Pedro RIBEIRO o primeiro observador arguto, caso por e-
xemplo da questão dos subscritores das cartas régias, da le
gislação de D. Afonso IV em matéria de Justiça Superior, das 
ordenações de D. Pedro I sobre o desembargo de petições, das 
Inquirições e Confirmações Gerais, do mesmo modo que o esta
belecimento dos elencos dos Chanceleres, Escrivães da Puri
dade e Secretários régios ocupou Aragão P10RAT0, ou a origem 
dos Corregedores José António de SA (135). A documentação 
reunida e divulgada - ou simplesmente referenciada - por Jo
ão Pedro RIBEIRO e seus confrades ou discípulos viria a ser 
um dos grandes sustentáculos eruditos da obra de Gama BARROS, 
nomeadamente no que aos fins da Idade nédia diz respeita. 

0 labor do grupo em causa acabará por não ter a sequên
cia desejável, e a partir dos meados do século XIX a Acade
mia entrará numa fase de incontestável declínio. Uma primei
ra explicação para o -Facto poderá estar na profunda erudição 
das obras editadas, impedindo a sua difusão para além de cír
culos restritos. 0 problema tornar-se-á mais sensível com a 
definitiva mudança de regime em 1834, e a própria institui
ção dele terá consciência ao lançar, em 1857, os Annaes das 
Sciencias e das Lettras, voltados para uma maior divulgação 
do que a das obras até então saídas. Por outro lado, um cer
to individualismo, ligado à afirmação dos princípios libe
rais, passará a ver no livro o veículo por excelência da di
fusão cultural, superando nesse papel a tradicional memória 
e até a revista. Como escreve Aníbal BARREIRA, "Na fase do 
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início, os grandes autores publicavam as suas obras nos pre
los da Academia. De futuro, e a começar por Herculano que só 
raramente o fez, o processo é abandonado" (136). 

Só que os primeiros vultos da Historiografia portuguesa 
a trabalhar na base desse individualismo não prosseguiram em 
muitas das vias que a erudição dos académicos abrira décadas 
atrás. 

E assim, é já em pleno último quartel do século XIX que 
se começa a publicar uma obra destinada a marcar duradoura
mente a nossa erudição historiográfica: a de Henrique da Ga
ma BARROS (1833-1925). 

Como é sabido, Gama BARROS não era propriamente um his
toriador "de profissão" (137). Gama BARROS era um alto fun
cionário e depois magistrado que, e após ter publicado em 
I860 uma compilação do Direito Administrativo recente (ao 
tempo) (138), pretendeu ir mais longe, no sentido de conhe
cer os antecedentes da codificação oitocentista. 0 objecti
vo seria elaborar uma História Geral da Administração, de 
que os séculos XII a XV constituiriam a parte inicial (139). 
É pois este o estado de espírito que preside a concepção da 
obra. 

So que, a elaboração da mesma acabou por revelar que o 
então Administrador de Bairro em Lisboa possuía afinal in— 
suspeitadas qualidades de historiador. Gama Barros irá mer
gulhar a fundo na documentação - sobretudo impressa na pri
meira fase - e produzir, ao longo de cerca de 60 anos,um to
tal de 5 volumes que, apesar da sua vastidão, acabaram por 
ficar bem longe dos objectivos iniciais do Autor (140). 

Finalmente, a recepção da obra acabou por integrar de
finitivamente Gama BARROS na limitada "comunidade historio
gráfica" do Portugal de então: a saída em 1885 do 1.9 volu
me (141) rapidamente lhe abriu as portas da 2.§ Classe da 
Academia Real das Sciencias de Lisboa, do Instituto de Co
imbra e, anos mais tarde, da Real Academia de la Historia 
de Pladrid (142). Para além disto, Gama BARROS irá, através 
de Paulo PÏERÊA, exercer grande influência nas Faculdades de 
Direito, onde aliás se vão abrir novas perspectivas a his
toriografia jurídica desde as primeiras décadas do presen-
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te século (143). Por último, a Escola de Coimbra de algum mo
do virá a reconhecer em Gama BARROS um como que seu patrono 
em mataria de estudos medievais: é um dos mais destacados dos 
seus membros quem a partir de 1945 promove a reedição da obra, 
e é a Faculdade de Letras que irá recolher o espólio do His
toriador* 

0 que vem trazer Gama BARROS a Historiografia portugue
sa ? Seria ocioso procurar na sua obra grandes "declarações 
de intenção", que de algum modo nos desvendassem as suas con
cepções historiográficas: a escassa página que abre o tomo I 
(144) pouco mais nos revela do que a intenção de passar do 
do nível do administrando para o nível do administrante (145). 
Reconhece—se contudo nele um dos expoentes portugueses da 
"História das Instituições" como "História Constitucional" 
(146). Relativamente a historiadores que o tenham influenci
ado, para além de HERCULANO as opiniões dividem-se: há quem 
se decida por ROfinSEN (147), há quem em contrapartida prefi
ra FUSTEL de COULANGES (148), autor aliás citado com certa 
frequência (149). Será talvez matéria a averiguar futuramen
te. 

Que dizer entretanto do modo de "fazer História" de Ga
ma BARROS ? Apontou-se-lhe ja uma certa rigidez e um certo 
esquematismo quase abstracto, fruto da sua "deformação jurí
dica" (150). Algumas lacunas lhe -Foram também apontadas (v. 
g. as influências romanísticas ou canonísticas na legislação 
portuguesa) (151). Apontou-se-lhe finalmente todo um conjun
to de deficiências de informação, nomeadamente quanto a fon
tes manuscritas: Gama BARROS parece ter iniciado pesquisas 
sistemáticas na Torre do Tombo e ocasionalmente no Arquivo 
da Câmara municipal de Lisboa apenas para as matérias versa
das a partir do 2.9 volume da edição original (152); o resul
tado foi "só" este: "estudou desenvolvidamente o Poder Real 
sem utilizar os livros da Chancelaria, nem mesmo fontes nar
rativas como, por exemplo, a «Crónica General» " (153). 

Detenhamo-nos um pouco sobre este ponto. 
Na obra de Gama BARROS dizem directamente respeito ao 

tema da presente dissertação os três capítulos do título II 
(••Organisação do governo central") do livro II ("Administra
ção Central"), a saber: "Casa Real", "Os funccionarios" e 
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"O Conselho do rei e os tribunaes" (154). 
Que fontes utiliza Gama BARROS ao longo destas páginas 

ao versar problemas dentro do âmbito cronológico que ora nos 
ocupa ? 

Começamos assim por confirmar que em matéria de fontes 
manuscritas o elenco ê extremamente reduzido e se compõe ex
clusivamente de cópias tardias, duas das quais da própria 
livraria do autor (os vários volumes da sua Collecção de Cor
tes (155) e a cópia do Livro das Leis e Posturas), para a-
lém do Livro do Tombo da villa de Cezimbra renovado em 1728. 
proveniente do arquivo da respectiva Câmara. 

Quanto a fontes narrativas, são citadas as três "Cróni
cas" de Fernão LOPES, a parte III da Crónica de D. João I de 
ZURARA e a Crónica de D. Duarte de Rui de PINA. 

Relativamente a fontes jurídicas e diplomáticas e outras 
Obras, são referidas as "Ordenações Afonsinas",as partes IV, 
V e VI da monarquia Lusitana, as Provas da História Genea
lógica de D. António Caetano de SOUSA e ainda, do Visconde 
de SANTARËP1, as memorias para a Historia, e Theoria das Cor
tes Geraes e respectivas "Provas" e o Quadro Elementar das 
Relações Politicas e Diplomáticas. Abundantemente citada é 
a produção do grupo da Academia das Ciências: de Anastásio 
de FIGUEIREDO refere-se a Synopsis Chronologica e a Nova His
toria da militar Ordem de PI alta; de Aragão HORATO as três 
"memórias" sobre Chanceleres, Escrivães da Puridade e Secre
tários Régios; de João Pedro RIBEIRO ou discípulos as Dis
sertações Chronologicas e Criticas, os Additamentos e Reto
ques à Synopse Chronologica, contribuições várias insertas 
n a s Hemorias de Litteratura Portugueza e ainda as memorias 
para a Historia das Inquirições e das Confirmações ; de sa
lientar por último as frequentes remissões para o Elucidá
rio de VITERBO. 

Nao é preciso mais para concluir sobre as profundas de
ficiências de informação presentes ao longo dos capítulos 
em causa: para além de se não ultrapassar um certo factua-
lismo no tratamento dos diferentes cargos e respectiva su
cessão, para além de no tocante as atribuições dos mesmos 
praticamente se não fazer mais do crue remeter para o Código 
Afonsino e ocasionalmente outra legislação, detectam-se ain-
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da frequentes imprecisões cronológicas e até lacunas temáti
cas. Nao vamos demorar—nos mais sobre esta questão, porquan
to nao é propriamente nosso propósito expender quaisquer ju
ízos valorativos, mas tão só, no caso presente, ajudar a res
tituir as devidas proporções uma obra sobre cuja "omnisciên
cia" se tem por vezes uma ideia exagerada. 

E entre 1885 e 1922 que se publicam os quatro primeiros 
volumes da edição original da História da Administração Pú
blica. Que dizer para esses anos da Historiografia portugue
sa no que diz respeito a abordagem de temas de algum modo na 
raiz das nossas investigações ? 

Queremos antes de mais salientar um grupo - o do Archi-
vo Histórico Portuguez - e dentro dele dois nomes: o de An
selmo Braamcamp FREIRE (1849-1921) e o de Pedro de AZEVEDO 
(1869-1928). Haverá que destacar desde logo a edição de uma 
parte fundamental do texto de Fernão LOPES - a parte I da 
Crónica de D. João I; haverá igualmente que ter em conta u-
ma atenção considerável prestada a documentação das Chance
larias régias, que passa não só pela publicação de um impor
tante "corpus", mas também pelo início do interesse pelos i-
tinerários régios (156) e pelo estudo de um tipo de carta 
régia estabelecido em função do conteúdo (a quitação); e que 
passa finalmente por um cuidado escrupuloso no estabeleci
mento da cronologia dos diversos cargos do funcionalismo ré
gio e seus titulares, facto patente em inúmeros pontos dos 
"Brasões" de Braamcamp FREIRE. 

Queremos também realçar para esses anos o emergir do que 
de algum modo constituirá a posteridade de Gama BARROS nas 
Faculdades de Direito. 0 primeiro grande vulto é manoel Pau
lo F1ERÊA (1889-1976), que contudo se interessou por proble
mas de Direito Público fundamentalmente nos tempos iniciais 
do seu labor científico (157). Assim, e enquanto os historia
dores do Direito da Universidade de Coimbra, na esteira do 
grande flestre, se orientavam preferentemente para o Direito 
Privado, era sobretudo em Lisboa - onde aliás Paulo HERÊA tam
bém chegou a ensinar - que, pela mão de Darcello CAETANO 
(1906-80), um maior interesse pelo estudo das instituições 
administrativas medievais se iria desenvolver (158). 
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A simples indicação de nomes que acabamos de -fazer com
provara desde já uma realidade: a de que uma certa estagna
ção da pesquisa em História das Instituições políticas e ad
ministrativas não foi um problema de qualidade mas de quan
tidade de historiadores em tais temas interessados, até por
que as Faculdades de Letras a "crise da História Política" 
um dia teria forçosamente de chegar: fundamentalmente a par
tir do final dos anos 60» 

Este pois todo um conjunto de circunstâncias que de al
gum modo permitirá compreender o facto de, neste último quar
tel do século XX, alguém se abalançar ao estudo de um conjun
to de temas e problemas sobre os quais de há muito se não faz 
investigação aprofundada. 
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vos ofícios (publicados por Harcello CAETANO, "As Cortes de 
1385", in Revista Portuguesa de Histeria. (V, 1951), pp. 76 
ss.). 0 texto de Fernão LOPES espelha aliás com clareza este 
facto, e ao lê-lo nem sempre se torna fácil saber quem são os 
Conselheiros, quem são os Desembargadores ou quem são os que 
ostentam a dupla qualidade. 

(88) A.N.T.T., Estremadura, liv. XI, fols. 185 v.2/186. 
(89) Id, Extras, foi. 211 v.2. 

(90) Fernão LOPES, Crónica de D. João I. parte II, ed. 
W. ENTUISTLE, Lisboa, 1977, pp. 336-8. 

(91) A.N.T.T., Chancelaria de D. João I. liv. V, foi. 
35. 

(92) Id., ibid., liv. V, fol. 44 v.S. 
(93) Liv. II, tit. LXXVIII - Ordenaçoens II, ed. 

cit., p. 462. E evidente que, como dissemos, os restantes al
cances de "desembargo" e termos aparentados de modo algum de
saparecem; basta atentarmos na "Ordenança dos tempos em que 
auja de despachar, e como", de D. Ouarte (1433), para o com
provarmos - cf. Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte (Li
vro da Cartuxa), ed. João José Alves DIAS et ai.. Lisboa, 
1982, pp. li ss. 

(94) V. infra. 3.1. 

(95) No caso das magistraturas tanto menor quanto maior 
o afastamento dos tribunais superiores em relação a pessoa do 
monarca. 

(96) V. infra. 3.1.1. e 3.2.1. 

(97) A actividade como tal de JOÃO GONÇALVES DA TEIXEI-
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RA I excepcional entre os -titulares do cargo (v. infra. 3. 
1.2. e vol. II, biografia 148). 

(98) Caso dos "físicos" régios, do Vedor da Casa de 
el-Rei, dos Escrivães da Câmara, dos Tesoureiros, etc.; v. 
infra, 3.1.10. 

(99) Dados conforme Piaria Teresa Campos RODRIGUES, 
"Itinerário de D. Fernando. 1367-1383", in Bracara Augusta, 
vol. XXXII (Jan.-Dez. 1978, n.2s 73-74 C85-B63)> p. 214. 

(100) A.N.T.T., Chancelaria de D. Fernando, liv. II, 
fols. 34/34 v.S. cópia no liv. V de Qdiana, fols. 177 v.a/ 
/178 (traslado em carta de 14/IV/1497); cit. por Humberto 
Baquero P10REN0, Elementos para o estudo dos coutos de homi
ziados instituídos pela Coroa, separata de "Portugaliae 
Histórica", Lisboa, 1974, p. 28. 

(101) V. vol. II, biografia 71. 
(102) Com o aparecimento dos Desembargadores dos fei

tos de el-Rei (v. infra. 3.1.7.). 

(103) Com a criação do tribunal do Desembargo do Paço 
(sobre o assunto v. por todos A. PI. HESPANHA, História das 
Instituições, cit., pp. 357 ss.). 

(104) Eça de QUEIROZ, 0 Conde d'Abranhos - Notas bio
gráficas por Z. Zagalo (...). Porto, 1963, pp. 83-4. 

(105) "Périodisation", in La Nouvelle Histoire, cit., 
p. 457. 

(106) História de Portugal - Desde os tempos mais an
tigos atá ao Governo do Sr. flarcelo Caetano. Planual para 
uso de estudantes e outros curiosos por assuntos do passa
do pátrio. I - Das Origens às Revoluções Liberais2. Lisboa, 
1973, pp. 175-6. 

(107) Ibid., pp. 189-90. 

(108) E das quais haviam resultado os nossos já cita
dos trabalhos Aspectos da Administração Portuguesa .... pp, 
42-122 e "Subsídios para o estudo da Administração Central 
• • . . 
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tuguesa •••> cit., pp. I-II. 
(110) V. nota (106). 
(111) 0 mais velho, Afonso, morre precisamente por 1400, 
(112) "J0Â*0 I, D. (1357-1433)", in Dicionário de Histó

ria de Portugal, dir. por Joel SERRÃO, vol. II/E-HA, reimpr., 
Lisboa-Porto, 1971, p. 608. 

(113) A.H. de Oliveira HARQUES, Histeria de Portugal. 
I, cit., pp. 110-1 e 171-3. 

(114) Cf. Jean-François LEP1ARIGNIER, La France flédiéva-2 le - Institutions et sociétés . Paris, 1975, pp. 255-63» 

(115) E relembre—se que esta última terminará com o tra
tado de Alcanices e a definição da fronteira, com tudo o que 
isso representa. 

(116) V. nomeadamente: "Introdução ao estudo da nobreza 
medieval portuguesa", in A Nobreza fledieval Portuguesa. A Fa
mília e o Poder. Lisboa, 19B1, pp. 11-32; e sobretudo "Pers
pectivas actuais da investigação e da síntese na historiogra
fia medieval portuguesa (1128-1383)", in Revista de Histeria 
Económica e Social, n.2 9 (Jan.-Jun. 1982), pp. 145-62. 

(117) Cf. Armando Luís de Carvalho HOPlEfl, "Uma crise que 
sai d1 'A Crise', ou o Desembargo Régio na década de 1380" 
(entregue para publicação na Revista de História, do Centro 
de História da Universidade do Porto Cl.N.I.C.l). 

(118) V. infra. 4.4. 
(119) V. vol. II, biografias 29. 81. 116 e 170. 
(120) V. infra. 3.1.4., 3.1.6. e 3.2.4. 
(121) Sobre o assunto v. nomeadamente a recente contri

buição de José riATTOSO, "A Guerra Civil de 1319-1324", in Es-
tudos de História de Portugal, vol. I - Séculos X-XV. Homena
gem a A. H. de OLIVEIRA PIARQUES. Lisboa, 1982, pp. 161-76. 

(122) V. infra. 4.1. e 4.2. 
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(123) Por essa razão desdobrámos o quadro dos subscri
tores para 1320-30 - v. vol. II, Quadros Anexos, 1(1) e 1(2). 

(124) Pluitos deles "Foram incluídos na categoria Esporá
dicos em matéria de Tipo de Carreira; v. vol, II, Apêndice 
D e Apêndice E,l,; e Quadros Anexos, V. 

(125) A. H. de Oliveira P1ARQUES, Histeria de Portugal, 
I, cit., p. 176. 

(126) V. infra. 4.6. 
(127) V. vol. II, Diagrama n.9 1. 
(12B) V. vol. II, Apêndice D e Apêndice E.ll; e Quadros 

Anexos, V. 
(129) "João Pedro Ribeiro, sua posição na Historiogra

fia nacional", in Revista de Histeria, do Centro de História 
da Universidade do Porto (I.N.I.C.) (vol. II - 1979) - Actas 
do Colóquio "0 Porto na Época floderna". I, pp. 60-1. 

(130) "Perspectivas actuais da investigação e da sínte
se ..." ,cit., p. 147. 

(131) "A historiografia portuguesa do século XX - Ori
entações, problemas, perspectivas", in Ensaios, III — Sobre 
Teoria da História e Historiografia. Lisboa, 1971, pp. 231-
-2 e 241. 

(132) V. supra, 1.1., in fine. 
(133) E Coimbra foi a segunda Universidade europeia on

de tal sucedeu (cf. Antónia R. HESPANHA, História das Insti
tuições, cit., p. 29). 

(134) Sobre o assunto v. Plarcello CAETANO, História do 
Direito Português, cit., pp. 35-41. 

(135) Sobre a importância da Academia Real das Ciências 
na Historiografia portuguesa da viragem do século XVIII para 
o século XIX e sobre estes autores e respectiva obra v. Plar-
cello CAETANO, História do Direito Português, cit., pp. 41-
-5. Na Bibliografia citamos do grupo em causa os trabalhos 
de que nos servimos. V. também António Augusto Ferreira da 
CRUZ, "Breve estudo dos manuscritos de João Pedro Ribeiro", 
i n Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra (suple-
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mento ao vol. XIV, 1938), pp. 3239; e os seguintes trabalhos 
de Aníbal BARREIRA; Aspectos do pensamento histérico em Por
tugal no século XIX, dissertação de licenciatura apresentada 
a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, dactil., Por
to, 1970, maxime pp. 342; "João Pedro Ribeiro ...", cit., 
pp. 5163; e "José Anastásio de Figueiredo  sua contribui
ção para a cientificação da História em Portugal", in Revista 
da Faculdade de Letras  Universidade do Porto, Série de His

tória (vol. II, 1971), pp. 18999. 
(136) Aspectos do pensamento histórico .... cit., p. 46. 

Sobre toda esta questão v, pp. 438. 

(137) Quantos aliás haveria em Portugal ao tempo ? Cre

mos que, entre nós, o "métier d' historien" só começa verda
deiramente a institucionalizarse com a universitarização do 
ensino da História, que passa pela criação do Curso Superior 
de Letras em 1859 e das Faculdades de Letras de Coimbra e Lis
boa em 1911. 

(138) Repertório Administrativo. Dedução alphabetica do 
Código Administrativo de 18 de Parco de 1842 (edição offici
al de 1855) e da legislação correlativa subsequente até 1860 
inclusive. 

(139) Cf. Torquato de Sousa SOARES, "Introdução" ao t. 
1 d a História da Administração Pública em Portugal nos secu

2 ■ 
los XII a XV . por Henrique da Gama BARROS, Lisboa, 1945, pp. 
XXXIV ss. 

(140) 0 "magistrado" transformouse em "historiador" e 
este teve que se restringir a ser "medievalista", como refe
re Torquato de Sousa SOARES ("Introdução", cit., p. XXXIX). 

(141) A que correspondem os tomos I, II e III da 2.2 ed. 
(142) Cf. Torquato de Sousa SOARES, "Introdução", cit., 

pp. XIIIXIX. 

(143) António N. HESPANHA, "L'histoire juridique et les 
aspects politicojuridiques du Droit (Portugal, 19001950)", 
s e D

*
 d e Quaderni Fiorentini P e r la Storia del Pensiero Giuri

dico Hoderno. (10, 1981), Plilão, 1981, pp. 4237. 
(144) Cit., p. 1. 
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(145) V. supra. 1.2.1. 
(146) Luís G. de VALDEAVELLANO, Op. cit., p. 100. V. su

pra, 1.1. 
(147) Fortunato de ALHEIDA, "Gama Barros e a 'Historia 

da Administração Pública em Portugal1 ", in Boletim da Clas
se de Letras da Academia das Sciências de Lisboa, vol. XIII, 
fase. 3 (Ag.S-0ut.2 1919) - Homenagem da Academia das Sciên
cias de Lisboa ao seu eminente Socio de Plérito Pr. Henrique 
da Gama Barros, maxime pp. 966-8. 

(148) Torquato de Sousa SOARES, "Introdução", cit., pp. 
XLII ss. 

(149) As duas influências são reconhecidas por António 
FERRÃO ("Gama Barros e a sua obra", in Boletim da Segunda 
Classe da Academia das Ciências de Lisboa, vol. XIX (1925, 
mas impresso em 1933), pp. 270 ss.). 

(150) Torquato de Sousa SOARES, "Introdução", cit., p. 
XLI. 

(151) Id., ibid., p. L U I . 
(152) Id., ibid., pp. XLIII ss. e LVIII, nota (2). 
(153) Id., ibid., p. XLIII. 
(154) T. Ill da 2.5 ed., Lisboa, 1946, pp. 199-286. 
(155) Que constitui a "grande fonte" de Gama Barros quan

do refere capítulos de Cortes. Vejam-se a este respeito as 
observações de Armindo de SOUSA, As Cortes de Leiria-Santarém 
de 1433. sep. de "Estudos Hedievais" (n.e 2, 1982), Porto, 
1982, pp. 8-9. 

(156) Cf. A. H. de Oliveira HARQUES, "Prefácio" ao Iti
nerário de D. Afonso III (1245-1279). por João José Alves DI
AS, sep. dos "Arquivos do Centro Cultural Português" da Fun
dação Calouste Gulbenkian (XV), Paris, 1980, pp. 453-4. 

(157) Nomeadamente em 0 Poder Real e as Cartes. Coimbra, 
1923; e "Organização Social- e administração pública", i n His
tória de Portugal, ed. monumental dir. por Damião PERES, II, 
Barcelos, 1929, pp. 445-524. Veja-se ainda Bibliografia do 
Doutor flanuel Paulo Plerêa. ed. Rário Alberto dos Reis FARIA, 
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sep. da "Revista Portuguesa de História" (XII), Coimbra, 
1969. 

(158) De destacar entre os seus continuadores, pelo in
teresse em diversos momentos conferido ao período medieval, 
os nomes de Nuno Espinosa Gomes da SILVA (n. 1933) e de flar-
tim de ALBUQUERQUE (n. 193b). 



2 . A S F O N T E S 



2.1. Da documentação régia "et de aliis" 

"La utilidad de esta documentación deriva 
de su posibilidad de seriación. Corresponden 
en gran parte a las que Furet denomina no es-
tructuralmente numéricas, pero que el historia
dor busca utilizarias de manera cuantitativa. 
El carácter predominantemente cualitativo de 
estas fuentes dificulta a menudo su utiliza-
ción para estúdios cuantitativos, aunque, des
de luego, son susceptibles de un tratatniento 
cuantificador" (R. CONDE y DELGADO de KOLINA) (D 

Por tudo aquilo que até hoje escrevemos, e em particu
lar por uma primeira enunciação das fontes utilizáveis (2), 
não surpreenderá por certo que a abrir a presente alínea sa
lientemos uma vez mais que o grande contributo para as inves
tigações que efectuámos nos veio de documentos inseríveis no 
grupo dos surgidos na esfera do ou dos poderes, neste caso 
do poder do Rei sobre os seus súbditos (3). Ora nos actos es
critos que testemunham o exercício do poder soberano dos mo
narcas europeus do período que nos ocupa duas espécies pode
mos nés desde logo distinguir. 

Em primeiro lugar os actos de alcance geral (em matéria 
de pessoas e territórios), os quais traduzem o exercício de 
um poder legislativo, prerrogativa já (re)consolidada a da
ta. São as assises inglesas (4), as ordonnances francesas 
(5), as constituciones aragonesas (6), os ordenamientos e 
pragmáticas sanciones castelhanos (7) ou as leis, posturas, 
ordenações ou regimentos portugueses (8). Em suma, fontes le
gislativas, englobáveis, segundo a tipologia proposta por L. 
GËNIC0T, no domínio das Jurídicas Normativas (9), com inte
resse fundamentalmente para o domínio da Administração Admi-
nistranda. de acordo com a distinção atrás estabelecida (10). 

Teremos em segundo lugar os actos de alcance especial. 
pelos quais o Rei exerce os seus poderes soberanos em maté
ria de Justiça - como juiz de última instância que em prin
cípio é - ou de Graça, em favor de determinados indivíduo. 
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entidade, comunidade. localidade ou região; ou pelos quais 
o monarca 'gere* os bens ou direitos - seus ou da Coroa -
ou ainda -toda uma gama de assuntos relativamente correntes, 
o que dará origem a um núcleo de Fazenda e a outro que de
signaremos de Administração Geral. Ou seja, dentro da docu
mentação surgida na esfera do poder estamos agora no domí
nio das fontes da prática .jurídica (li), as quais preenche
rão eminentemente o nível da Administração Administrante 
(12), Concretizando, trata-se fundamentalmente das cartas e 
alvarás régios, disponíveis quer através - predominantemen
te - de registos de Chancelaria, quer de traslados poeteri-
ores (v.g. em Chancelarias de ulteriores monarcas, ou na 
"Leitura Nova"), quer, no caso das cartas, de pergaminhos 
originais (v.g. no núcleo das "Gavetas" da Torre do Tombo, 
nos acervos das Corporações Religiosas do mesmo arquivo, ou 
ainda nos arquivos municipais e - mais ocasionalmente - dis
tritais) (13). 

Esmagadoramente preponderante, a documentação surgida 
na esfera do(s) poder(es) não é contudo exclusiva (14). Sim
plesmente, as restantes fontes não sá apresentam um carácter 
eminentemente complementar, como devem por vezes ser utiliza
das com precaução. 

Ë desde logo o caso, entre os documentos surgidos na 
esfera da informação, das crónicas, como documentos informa
tivos de receptor genérico (15): efectivamente, se este ti
po de fonte narrativa permite não raro "preencher lacunas 
da documentação de arquivo, contribuindo para uma melhor i-
dentificação dos funcionários, para a determinação de laços 
de parentesco, para a resolução de problemas derivados de ho
monímias, etc." (16), também é um facto que ele tem bastante 
que se lhe diga: já sem entrar em questões que se prendem 
com o porquê, para quê, por quem, para quem e como foram e-
laboradas as crónicas, lembremos apenas as frequentes ine
xactidões dos informes nelas contidos sobre esta ou aquela 
individualidade; se este problema ainda não é particularmen
te sensível num Fernão LOPES, já como tal começa por vezes 
a tornar-se nos seus continuadores quatrocentistas, atin
gindo particular acuidade em obras tardias, como a de Duar-
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te Nunes de LEÂ"0 OU a "Plonarquia Lusitana". 

Finalmente, no domínio dos documentos st&Kgidos na esfe
ra da auto-determinação. e dentro do grupo dos unilaterais, 
teremos a considerar um ou outro testamento desta ou daque
la individualidade legada ao Desembargo régio. Patente - uma 
vez mais - nos acervos das Corporações Religiosas, tal tipo 
de fonte, para além de permitir "o cálculo aproximado da da
ta da morte de funcionários já retirados da actividade" (17), 
poderá ainda facultar algum conhecimento do tipo, montante 
e localização dos bens respectivos. 0 peso das informações 
facultadas é contudo diminuto. 

A fonte por excelência é assim constituída pelos regis
tos dos livros da Chancelaria régia. 0 tipo de documento 
mais comum é obviamente a carta régia. E é agora altura de 
concretizar uma breve ressalva que atrás fizemos (18). À par
tida incluímos a carta nos actos de alcance especial, nas 
fontes da prática jurídica» Efectivamente, pela carta o Rei 
normalmente privilegia, administra ou - mais ocasionalmente 
- julga. Fias nalguns casos também pode legislar» Ou seja, os 
actos de alcance geral não assumem, na maior parte dos casos, 
a forma de carta (19); mas ocasionalmente isso pode também 
suceder. 

Sendo a carta a espécie diplomática mais corrente, na
tural será que a quantificação a que procedemos, quanto, por 
exemplo, a número anual de expedições da Chancelaria, numero 
de cartas subscritas pelo Rei ou pelos desembargadores, ti
pos de cartas e sua distribuição total e percentual pelos 
diferentes subscritores (20), a tomem como base (21), acres
cida do alvará a partir do momento em que este tem a sua e-
xistência palpavelmente documentada. 

Quanto ao autor dos actos em causa, pois é na grande 
maioria dos casos o Rei. Pode-nos contudo surgir também co-
m o t a l ° I"^ante herdeiro da Coroa; acontece episodicamente 
com o futuro D. Afonso IV (em 1324) e, de modo relativamen
te regular, com o Infante D. Duarte nos cerca de 20 anos fi
nais da vida de D. João I (22), altura em que o primogénito 
se encontra associado à governação, como é sabido. 
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Fei-tas estas considerações ê altura de errtrar mais di 
rectamente na análise da forma e do conteúdo da documenta
ção em causa. 
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2 , 2 # Tipologia documental - Forma e alcance dos actos 

2»2.1. A carta 

Diplomaticamente a carta individualiza-.se mercê de um 
discurso constando de três partes (protocolo, texto, escato-
colo), nas quais há que salientar como determinantes duas 
características. Em primeiro lugar, e dentro do protocolo 
(23), uma intitulatio. identificativa do autor do acto, 
nos seguintes termos: "Dom F., pela graça de Deus Rei de Por 
tugal e do Algarve". Em segundo lugar, um escatocolo que, 
conjugando os elementos topográfico e cronológico da data e 
o s elementos de validação (subscrições, assinaturas) (24), 
terá aproximadamente uma das seguintes redacções: 

A. "Dante em . .., x dias de ..., el-Rei o mandou, 
F. (escrivão) a fez, era de mil e y anos". Es
tamos neste primeiro caso perante uma carta de 
subscrição ré"gia, em que o autor em princípio 
transmitiu directamente a sua vontade ao escri
ba, sem intervenção de qualquer outra individua
lidade. Adaptando a terminologia de diversos di-
plomatistas francesas (25), poderíamos qualifi
car este tipo como a carta El-Rei o mandou. 

EU "Dante em ..., x dias de ..., el-Rei o mandou 
por F. (ou por F. e 5.) (26), seu(s) vassalo(s)", 
ou "seu(s) vassalo(s) e Chanceler-flor, Correge
dor na sua Corte, Vedor(es) da sua Fazenda", 
etc., ou pura e simplesmente "seu(s) vassalo(s) 
e do seu Desembargo" (27), "B. (escrivão) a fez, 
era de mil e y anos". Estamos agora face a um 
acto em que a vontade do autor foi transmitida 
ao escriba por um (ou mais) redactor(es). nor
malmente membro(s) do Desembargo régio, e a quem 
cabe depois contribuir para a validação do di
ploma pela aposição da subscrição respectiva ou 
da assinatura autografa. Adaptando uma vez mais 

http://individualiza-.se
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a referida -terminologia poderíamos classifi
car estes diplomas como as cartas El-Rei o 
mandou por» 

Conforme também já salientámos (28), três tipos de in
formação poderemos solicitar a estes actos. 

Em primeiro lugar, o escatocolo das cartas do tipo B. 
permite—nos a identificação quer dos desembargadores, quer 
dos cargos ou funções exercidos. 0 texto das cartas de am
bos os tipos pode ainda referir cargos em abstracto ou dar 
esta ou aquela directiva ao seu titular, e contribuir assim 
para a caracterização respectiva. Um "corpus" documental de 
certa envergadura para um período minimamente dilatado (v.g., 
um reinado) permitirá elaborar o catálogo prosopográfico 
dos desembargadores ao tempo; permitirá ainda uma definição 
dos cargos e a reconstituição das listas dos titulares res
pectivos. 

0 segundo aspecto obriga-nos a voltar a tipologia de 
F. FURET (28-A), recordada por R. CONDE y DELGADO (29): es
tamos perante fontes nao estruturalmente numéricas, mas sus
ceptíveis de quantificação. A este nível podem desde logo 
efectuar-se duas "demarches": 

- em primeiro lugar proceder a contagem anual 
das cartas régias, distribuindo-as pelos di
versos subscritores (Rei ou redactor^es] ) e 
a elaboração dos quadros respectivos, para 
períodos preferentemente decenais, ou even
tualmente quinquenais (30); 

- em segundo lugar traçar a curva dos diplomas 
expedidos anualmente pela Chancelaria (31), 
o que nos poderá dar algumas pistas sobre 
ritmos e intensidades da acção governativa. 

A terceira interrogação visará a abordagem propriamen
te da orgânica do Desembargo. Para isso é fundamental ave
riguar da actividade dos oficiais respectivos, não ao ní-
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vel das prescrições narmatiuas, mas ao do que efectivamente 
fizeram no exercício da função. A via indicada estará na 
classificação das cartas (32) em função do conteúdo respec
tivo, distribuindo—as depois pelos diferentes subscritores 
e procurando averiguar de eventuais predomínios definidores 
de diferentes esferas de competência. Ë" esta obviamente a 
operação mais complexa, pelas naturais dificuldades de que 
se reveste o estabelecimento de uma tipologia (33). 

Para além destes informes, a carta régia pode ainda for
necer—nos elementos de interesse para as notícias biográfi
cas, nomeadamente no que toca os privilégios concedidos in
dividualmente a membros do Desembargo - ou em pleno exercí
cio de funções ou ao serem "apousemtados"; para além do in
teresse individual de tais informações, poder—se-á tentar a-
veriguar do tipo de privilégio mais corrente, no sentido de 
obter resposta a uma questão que normalmente preocupa os 
historiadores nestes temas interessados: o Poder compensa ? 

Isto portanto o que a carta nos pode dar quanto a in
formes sobre o pessoal do Desembargo, os cargos ou a orgâni
ca do mesmo. 

Restam-nos, para concluir, três observações. 
Em primeiro lugar, quando falamos de carta régia refe— 

rimo-nos sempre a diplomas com os formulários atrás sucin
tamente analisados. A carta régia é além do mais expedida 
aberta e selada com o selo grande, ou seja, o selo régio 
'propriamente dito', em princípio a cargo do Chanceler. Ex
cluímos a carta cerrada, espécie detectável a partir dos 
finais do século XIV e que, para além de um formulário bas
tante mais simplificado (35) e de ser selada com o selo do 
camafeu ou da puridade (36), apresenta normalmente um dis
curso diplomático menos imperativo (37), que frequentemen
te, em lugar de consignar propriamente uma decisão, relem
bra ou remete para outra anteriormente tomada. Um tipo de 
carta que, por outro lado, além de pouco frequente no pe
ríodo que nos ocupa, além de pelo seu teor estar mais pró
xima da correspondência, e ser assim considerável como fon
te surgida ja na esfera da informação e com um receptor es-
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pecífico (38), se torna imprestável para a quantificação, 
dada a ausência de indicação do ano no escatocolo (39); por 
tudo isto a nao considerámos no número das cartas de subs
crição régia. 

A segunda observação diz respeito à lingua. Para o pe
ríodo que nos ocupa as cartas são, na sua esmagadora maio
ria, redigidas em Português. As ocasionais sobrevivências 
do Latim estendem-se praticamente até ao final do reinado 
de D. João I, mas concentram-se num determinado tipo de car
ta* as apresentações de clérigos a igrejas do padroado ré-
ç[io, que são quase sempre de subscrição do monarca (40). 

Finalmente, e como dissemos, a carta é na grande maio
ria dos casos um acto de alcance especial. Has pode aconte
cer, como também referimos, que o monarca legisle sob esta 
forma, embora isso não seja muito comum (41). Em tal even
tualidade incluímos as cartas nos quadros e tabelas respec
tivos, embora não deixando de fazer ressaltar em nota tal 
característica específica (42), 

2.2.2. 0 alvará 

Palpavelmente surgido nos finais do século XIV (43), 
desde os meados do século, contudo, que o encontramos re
ferido, mais concretamente a partir da época de D. Afonso 
IV (44), em sincronia aliás com Castela, onde o alvará se 
detecta já no tempo de Pedro I (1350-69) (45). 

E a que atribuir tal "décalage" entre as primeira no
tícias e a existência palpável do alvará régio ? 

Para a resposta a esta questão procuremos definir o 
acto em causa. 

Relativamente ao formulário, pois ele apresenta-se 
substancialmente simplificado em relação ao da carta: o 
protocolo inicial resume-se a uma concisa intitulatio 
("Nos el-Rei"): segue-se imediatamente a notificação ("fa
zemos saber a vos", em lugar de "sabede que" ou "saibam 
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quantos esta carta virem"), por seu turno seguida de endere
ço» 0 escatocolo é normalmente muito próximo do das cartas 
do tipo B^ ("El-Rei o mandou"). 

Para além destas características, o alvará tinha em 
princípio o papel como suporte de escrita e, sobretudo, a 
decisão consignada deveria ser posta em execução no prazo 
de um ano (46). 

Estes dois factos - a fragilidade do suporte e a cur
ta validade do alvará - permitirão porventura explicar a 
nao conservação dos originais. De conteúdo eminentemente 
financeiro e fiscal, os alvarás começarão assim a 'surgir' 
nos últimos anos do século XIV, nomeadamente entre os re
gistos do livro V da Chancelaria de D. João I, o qual, co
mo é sabido, pertencia originariamente à Casa dos Contos 
(47). Para além de alvarás régios ou do Infante D. Duarte 
outros existem, tendo como autores membros do Desembargo, 
nomeadamente os Vedores da Fazenda; não os considerámos 
na quantificação, embora tomemos por vezes em conta algu
mas informações fornecidas. 

Fruto de uma inegável tendência simplificadora das 
práticas de Chancelaria, o alvará é, por enquanto, também 
um acto de alcance especial (48). Daí que, na quantifica
ção a que procedemos, os tenhamos incluído em conjunto 
com as cartas, embora nos quadros decenais (49) e nas ta
belas classificativas dos diplomas de subscrição régia 
(50) façamos sempre ressaltar a distinção. 

Uma ultima nota diz respeito a língua: os alvarás 
são sem excepção redigidos em Português. 

2.2.3. 0 acto legislativo 

A data que o nosso trabalho toma como ponte de par
tida já o exercício da capacidade legislativa pelos mo
narcas portugueses não é propriamente algo de inédito, co
mo atrás vimos (51); por esta razão nos não demoraremos 
sobre o significado e as circunstâncias do reaparecimen
to da legislação régia (52), 
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Pias no fim de contas o que é uma lei 7 0 que é* legis
lar ? Perguntas que poderão parecer ociosas, conceitos que 
se afigurarão de senso comum. Simplesmente a resposta não é 
propriamente fácil, e constituirá uma "démarche" mais do do
mínio de uma História Social do que do de uma Histeria Ju
rídica "stricto sensu" (53). A resposta, por outro lado, a-
carreta óbvios riscos, nomeadamente no que toca o facto de 
um 'respondente* contemporâneo poder ser 'contaminado' por 
conceitos e distinções dos nossos dias e, em última análi
se, incorrer em visões parcelares, se não em anacronismos 
(54). Riscos deste género apresentará assim a corrente de-
riniçao da lei como escrita, instituinte, geral e permanen
te, por oposição ao costume, ao uso, ao privilégio ou a ac
tos de duração e alcance limitados, tais como as declarações 
de "paz" abrangendo uma dada zona por um determinado perío
do. Efectivamente, a antinomia lei/uso, costume, privilé
gio está longe de ser total (55). Assentemos de qualquer mo
do na lei como acto promulgador de uma regra imperativa, 
para ordenamento das relações entre todos os membros de u-
ma colectividade (56). 

Que dizer da legislação dos nossos monarcas, de D. Di
nis ao Infante D. Duarte ? £ óbvio que a intenção da pre
sente alínea não é propriamente historiar a actividade le
gislativa destes soberanos, mas tão só salientar o contri
buto dos actos legislativos enquanto fonte para a História 
do Desembargo régio. Procuraremos assim, e antes de mais, 
analisar os formulários mais correntes e depois apontar o 
tipo de informes facultados pela legislação do período em 
causa. 

Relativamente aos formulários, a questão não se apre
senta fácil, porquanto na maior parte dos casos não conhe
cemos os originais das leis, mas sim traslados - e isso é 
uma das modalidades da sua publicitação (57) - cópias ou 
recolhas posteriores (v.g. o Livro das Leis e Posturas, as 
Ordenações de el-Rei D. Duarte ou as "Ordenações Afonsinas"). 
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Ora nestas circunstâncias, nomeadamente nas segunda a tercei, 
ra, o texto não é fielmente o original, antes se apresenta 
frequentemente truncado (a ausência da data, testemunhas e 
outras indicações de protocolo é a mais óbvia das circunstân-
cias) ou adaptado» Por outro lado, nos originais ou nas có
pias fiéis podemos ainda distinguir duas situações: ou o ac
to se apresenta tal como foi promulgado pelo monarca, ou tal 
como foi publicitado por algum oficial da Corte, Conselho 
ou Desembargo. 

Estas distinções, aparentemente - porventura - especi
osas, têm no entanto a ver com variações sensíveis na cons
trução da frase (nomeadamente nos tempos, modos e pessoas 
verbais) e no tom geral do discurso. 

No caso de um acto cognoscível - pelo menos em parte 
substancial - conforme promulgado o discurso é imperativo 
e quem «fala» é o próprio Autor (o Rei). Tal circunstância 
traduz-se na conjugação dos verbos no presente do indicati
vo e na primeira pessoa do plural (majestático), o que é ní
tido com o início do dispositivo, v.g.: "Nos (...) Stabele-
cemos. e poemos por ley" (58); ou "Estabelecemos e poemos 
por lej pêra senpre com conselho da nosa Corte" (59); ou 
"Estabelleçemos e ordinhamos por Ley" (60); ou finalmente, 
e numa enumeração meramente exemplificativa e nem por som
bras exaustiva, "Stabeleçemos. hordinhamos e mandamos " 
(61). 

No caso de um acto conhecido através da publicitação 
dele feita (62) o discurso ainda é imperativo, mas diversos 
podem já ser o tempo e a pessoa dos verbos. Normalmente te
mos agora a terceira pessoa do singular do presente do in
dicativo: "Tem elRey por bem que" (63); ou [ » n d a elrrey 
e hordena que" (64); ou "Tem por bem e manda que" (65). 

Pelo contrário, nas cópias tardias - incluindo as com
pilações legislativas - o texto pode vir já claramente a-
daptado, 'falando' um como que 'narrador1 que tende a usar 
como tempos verbais o pretérito perfeito ou o futuro do in
dicativo: 

- " E s t a b e l e c e u e l R e y e f landoudou ( s i c ) " (66); 

- " . c . us turae he a n t r e o s f i d a l g o s s o b r e l h o s c o u t o s 
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e sobre lhas honrras £. . .Q qual que -ficar na 
Cabeça da quintaa ou do Cassai auera o Couto 
e a honrra e leuara as Coomhas e auera os serui-
ços ..." (67). 

0 discurso aqui é muito menos imperativo para passar a 
descritivo, isto é, há uma remissão para o que o monarca de
cidiu e estabeleceu, mas sem que isso seja apresentado co
mo ordem a um destinatário concreto. 

Um caso intermédio é constituído por alguma legislação 
conhecida também através de versões posteriores a sua promul
gação, a qual apresenta um discurso que, mesmo sem referir 
o Autor, não perde contudo o carácter imperativo, nomeada
mente pela utilização frequente do verbo 'dever*, reportan-
do-se ao "quid" e ao "quomodo" das funções a exercer pelos 
titulares de diversos ofícios: 

- "e esto se deve fazer sem embargo nehuum de 
processo" (68); 

- "E o Corregedor deue logo tanto que chegar a 
terra mandar apregoar ..." (69); 

- "Outro ssi [o Corregedor]] deue saber se em 
cada logar a tantos uogados ou tantos procu
radores " (70). 

Face ao que acabamos de dizer compreensível será que, 
nesta diversidade de situações (originais, traslados, cópi
as, recolhas), não seja viável para os actos legislativos 
apontar propriamente um formulário minimamente constante e 
fixo. De qualquer modo, muitas das partes que, considerámos 
a propósito da carta ou do alvará estão por vezes presentes, 
embora nao todas em simultâneo. 

Pode o texto conhecido iniciar-se directamente pelo 
dispositivo, v.g.: 

- "[fQanda elrrey e hordena" (71). 

Pias podem surgir diversos outros elementos antes do 
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dispositivo. Não raro encontramos um preâmbulo, que pode co
meçar por lembrar a ordem natural do Hundo. regido pela von
tade divina, com eventual referência a circunstâncias que 
contrariem tal vontade: 

- " (...) Deus que todallas cousas criou e horde-
nou cada hûa em seu stado qual lhe convynha" 
(72); 

- "Porque os peccados, que se ao diante seguem, 
som muito maaos, contra voontade de DEOS, e em 
grande dapno da prol cumunal da terra ..." (73). 

Noutras circunstâncias o preâmbulo pode afirmar a ori-
g e m do Poder dos monarcas, ou a sua natureza e os seus fins 
(74): ~~~~ ' ~'~ 

- "por que do boom rrei he quereer que os seus 
sogeitos sejam manteudos em direito e em jus
tiça e guardadoos de mas famaas estremadamen— 
te deve esto querer em aquelles que com ell 
vivem" (75); 

- "Os Reis sam postos cada huum em seu rregno em 
lugar de Deus sobre sas jentes pêra os manteer 
em justiça e com veerdade e dar a cada huum 
seu direito. E porem foy chamado alma e cora-
çom do seu poboo ca assy com alma jaz no co— 
raçom do homem e per ella vive no corpo e se 
manteer, assy elRey jaz e deve jazer de rra-
zom e direita justiça que he vyda e mantiimen-
to do poboo e do seu rregno (...)" (76); 

- "ao estado dos Reyx perteence, assy he tolher 
os usos, e custumes, que som contra voontade 
de DEOS, e da prol cumunal da terra, e mostrar 
aos do seu Senhorio em como vivara bem alonga
dos da sanha de DEOS, e se guardem de fazer 
o que nom devem" (77). 

A invocação, quando existe, é a vulgar "Em nome de 
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Deus" (78), ou "Em Nome de deus amen" (78-A). 
A intitulatio é, quando aparece, também a normal, mas, 

porque precedida de preâmbulo, vem o nome do monarca antece
dido da conjunção adversativa "porém" e do pronome pessoal 
"nós", v.g.: 

- "Porem nos Dom Afomso pella graça de Deus Rey 
de Portugall e do Algarve" (79). 

Quando datado o texto termina por esse elemento, even
tualmente acompanhado da referência ao local, circunstâncias 
e intervenientes na promulgação e na publicitação da lei em 
causa, v.g.: 

- "E foy pobricada polias audiências perdante os 
ssobrejuizes e perdante os ouvidores VI de flar-
ço era de mill IIIIC LXVI annos" (80)5 

- "Era de mil trezentos seteenta e ojto annos. Sá
bado primeyro dias QsicJ de Julho em LixbSa fo-
rom pobricadas estas Leis. per Pêro do Ssem 
Chanceler d el Rey presentes Pleestre Pedro e 
Heestre Gonçalo das Leis e outros mujtos da mer-
çee dEl Rey gram peça de Poboo do sseu senhorio" 
(81); 

- "pubricada em Lisboa nas Audiências per Hestre 
Pedro, e Plestre Gonçallo das Leys, Vassalos 
d'EIRey na Era de oitenta e nu annos" (82)s 

- "Foy pubricada em Santarém VII dias d»Abril e-
ra de mil IIII annos perante Fernam Hartinz e 
Gil Lourenço vasallos e ouvidores delrrey esto 
hordenaçom seendo em audiência e no dicto dia 
•foy pubricada no concelho de Santarém fazendo 
audientia Lourenço Gonçallvez vasallo delrrey 
Corregedor per el na sua corte perante os tabe
liães da dieta vila" (83); 

- "E foy pubricada esta hordenaçom em Évora no 
moesteiro de Sam Francisco hu pousava elrrey 
per o dicto Lourenço Gonçallvez Corregedor na 
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sua Corte XII dias de Fevereiro stando hi pre
sentes Joham Stevez vasallo do dicto senhor e 
Gonçalo Vaasquez scripvam da sua chancelaria e 
outros muitos da mercee do dicto senhor Rey e-
ra de mil IIIe LRIX annos" (84). 

Um caso particular na legislação régia é, como já vimos, 
o da lei promulgada sob a forma de carta, isto é, assumindo 
a forma de uma espécie diplomática nas mais das vezes de al
cance especial. A interrogação coloca—se de per si: o que é 
necessário para se atribuir a uma carta a categoria de lei ? 

Antes de mais duas respostas pela negativa. 
Em primeiro lugar a lei terá um alcance geral, e assim, 

aparentemente, um endereço do tipo "a todas as justiças de 
nossos Reinos", ou "a quantos esta nossa carta virem" basta
ria para fazer incluir o acto em causa na categoria ora em 
apreço. Pias o facto é que com apreciável frequência nos sur
gem cartas com endereços desses tipos, as quais não passam 
muitas vezes de simples privilégios, inclusivamente com be
neficiários individuais; a generalidade do endereço quando 
muito visará reforçar as garantias do respeito da carta. 

Em segundo lugar, também não basta que uma carta nos 
surja integrada numa compilação legislativa para ela verda
deiramente atingir a dimensão de uma lei. Efectivamente, 
quer no Livro das Leis e Posturas, quer nas "Ordenações A-
fonsinas" (já menos nas Ordenações de el-Rei D. Duarte) se 
nos deparam cartas que seria excessivo considerar ordena
ções, qualificativo que aliás não ostentam, e podendo até 
ter um destinatário muito concreto e uma área de aplicação 
restrita (85). 

Consideramos assim como leis as cartas que expressa
mente se reclamem dessa qualidade, seja por referências no 
próprio texto (86) ou nos títulos de registos pouco poste
riores (87), seja por um 'reforço» do dispositivo, v.g.: 

— Teenho por bem e ponho por lej pêra senpre" 
(88); 

- "ordinhamos e poemos por ley con consselho de 
nossa Corte" (89); 
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- "TEEHOS Por bem e or/dinhamos e mandamos" 
(90). 

De salientar por último que as cartas promulgando ac
tos legislativos são quase sempre de subscrição régia, com 
eventual feitura em Conselho (91). Excepções são diversas 
leis de D. João I ou do Infante D. Duarte redactadas pelo 
Corregedor da Corte J0ÍÍ0 RENDES (92), nas primeira décadas 
do século XV (93). 

Quanto ao contributo do acto legislativo para a Histó
ria do Desembargo régio, pois ele é essencialmente duplo. 

Antes de mais, se se trata de ordenações versando o 
próprio Desembargo ou a Justiça Superior é evidente que e-
las fornecem desde logo preciosos informes no domínio da 
Administração Administranda (94). 

Por outro lado, as circunstâncias de promulgação ou 
publicitação e seus responsáveis ou testemunhas darão ao 
historiador importantes indicações para a identificação de 
desembargadores e/ou conselheiros, para balizar cronologi
camente as carreiras respectivas e para apontar tarefas e-
fectivamente executadas ao longo dos seus anos de activida
de: as referidas promulgação, publicitação ou presença tes-
temunhante poderão contar-se entre essas tarefas. 

Para concluir restam-nos duas observações. 
Em primeiro lugar um problema terminológico. Os actos 

legislativos do período que nos ocupa ostentam variadas 
designações: leis, ordenações, posturas, regimentos. A ques
tão impõe-se: sinonímia obsoluta ou não ? Relativamente 
aos três primeiros vocábulos não conseguimos detectar qual
quer diferenciação dos significados respectivos. Já "regi
mento", embora ocasionalmente usado também em sinonímia com 
"ordenação" (95), nos parece algo diferenciado: cremos refe-
rir-se preferentemente a legislação e regulamentação de e 
sobre ofícios régios, respectivas "casas" e titulares, v.g. 
os regimentos do Livro I das "Ordenações Afonsinas", os re-
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gimentos dos Contos, os regimen-bos dos sacadores das dívi
das régias, etc. 

Em segundo lugar, e uma vez mais, o problema da língua: 
também as leis do período em apreço se encontram sem excep— 

00 I • • JH 

çad redigidas em Português. 
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2» 3. Tipologia documental - Conteúdo 

Tivemos já oportunidade de salientar que, das três in
terrogações susceptíveis de serem feitas a documentação ré
gia, é precisamente a última a mais complexa, ou seja, a 
que visa o estabelecimento da orgânica do Desembargo régio} 
a via seguida é, como dissemos, a da classificação das car
tas (e alvarás) em função do conteúdo, seguida da sua dis
tribuição pelos diferentes subscritores, "démarche" esta po-
dencialmente detectora de diversas esferas de competência 
(96). Operação complexa, dissemos e repetimo-lo, não só pe
lo atraso dos estudos de Diplomática régia para os fins da 
Idade Plédia portuguesa (97), como pela circunstância de, 
mesmo •extra-muros», se tratar de um domínio não particular
mente desenvolvido, e onde tendem ainda a prevalecer classi
ficações tendo como base géneros de cartas que já há muito 
estão longe de satisfazer. £ o caso, nomeadamente, da co
nhecida distinção entre as cartas de graça, de justiça, de 
finanças e de sangue, que há mais de vinte anos era já jul
gada não só insuficiente, visto as espécies em tais géneros 
discerníveis não esgotarem a documentação das Chancelarias 
regias (98), mas também redutora, uma vez que diversas car
tas poderão ter um 'estatuto» integrante de mais do que uma 
dessas repartições. 

Insuficiente e inadequada, esta primeira classificação, 
nomeadamente os géneros graça, justiça e finanças, pode a-
inda hoje fornecer-nos um quadro conceptual susceptível de 
servir de ponto de partida para a detecção das diferentes 
espécies de cartas, e como ponto de chegada para o ulterior 
estabelecimento das várias esferas da acção governativa, 
isto mesmo tendo em conta as referidas prevenções de G. 
TESSIER. Efectivamente, cremos que, também entre nós, aos 
diferentes tipos de cartas detectáveis nas Chancelarias ré
gias dos fins da Idade nédia se chega por um duplo processo 
de proliferação de escrituras e de fixação de diferenciadas 
espécies jurídicas, cristalizadas em formulários próprios 
(99). No quadro de uma monarquia primitiva, a Chancelaria 
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régia expede poucos diplomas, e originariamente com um for
mulário extremamente solene e complexo, próprio de actos a 
que se crê conferir uma validade "ad aeternum". Nesse con
texto, o que tende a prevalecer é o privilégio, o "direito 
desigual" (100), fundado na atribuição a determinados indi
víduos ou entidades de prerrogativas especiais, de que a ge
neralidade dos súbditos régios está longe de desfrutar (101). 
Nesta perspectiva, os diplomas do período anterior, entre 
outras coisas, a restauração das prerrogativas régias em ma
teria de legislação seriam, em última análise, praticamen
te todos de graça. 

Tal situação tenderá obviamente a alterar-se à medida 
que o processo de institucionalização progride, sendo o sé
culo XIII, em larga medida, um mornento-chave. Plonarcas cu
ja autoridade tende a prevalecer sobre a generalidade dos 
territórios e sobre o conjunto dos súbditos começam desde 
logo a ser crescentemente solicitados como juizes e as Cor
tes régias acabarão por se converter em última instância 
judiciária. Será essa a origem das cartas de j ustiça, ou 
talvez melhor dizendo, de administração de justiça, tradu
zindo portanto o exercício de uma também recuperada prer
rogativa régia. Só que em tal exercício as circunstâncias 
nao sao imutáveis. A restauração do Direito Romano levará 
a superação do primado do simples "direito desigual", a-
tras referido. E assim, ao julgar, o monarca pode realmen
te aplicar o Direito vigente. Has isso não é uma situação 
geral e constante: o monarca pode efectivamente agir como 
juiz derrogando ou dispensando o Direito vigente, ou, ca
so a situação não esteja juridicamente prevista, agir dis-
cricionariamente. Estaremos aí perante a chamada graça em 
matéria de justiça (102), cujo tipo mais acabado nas nos
sas Chancelarias será a carta de perdão (103). 

Quanto as cartas englobáveis no género finanças (ou 
fazenda, para utilizar um termo mais peninsular), o seu 
aparecimento será mais tardio, centrável eminentemente 
nos dois últimos séculos medievais. Têm elas a ver funda
mentalmente com a fixação de novas fontes de rendimento 
para os monarcas, tendendo-se a superar os simples proventos 
de origem dominial/senhorial; o estabelecimento de uma 



69 

fiscalidade tendendo para a permanência será sem sombra de 
dúvida uma das circunstâncias-chave. 

Ë evidente - e nisso tinha TESSIER plena razão - que 
graga-administração de ,iustiça-fazenda é uma trilogia que 
nao representa a globalidade da documentação régia. 

Antes de mais temos o já mencionado caso das cartas 
•mistas». Nomeadamente, o domínio de graça pode 'contami
nar* qualquer dos restantes: uma carta de um tipo que cor
responda ao exercício de uma actividade administrativa re
gular pode ser eventualmente outorgada a um destinatário a 
titulo de especial mercê régia. Os três domínios não são 
pois estanques, não se inter-excluem em termos absolutos. 

Por outro lado, e como também referimos, os domínios 
em causa nao esgotam o conjunto da documentação: muitas 
cartas, na França dos Capetos como no Portugal do século 
XIV, nao sao nem de graça, nem de administração de justi-
c_a, nem de fazenda. 0 que são então ? Três situações po
demos detectar. 

Em primeiro lugar cartas que correspondam também elas 
a uma acção coerente, traduzindo a aplicação de um Direito 
corrente e comportando formulários minimamente constantes: 
consideramo-las como integrando um domínio que designare
mos de administração geral. 

Em segundo lugar, cartas não seriáveis, cartas versan
do assuntos de tal modo singulares que não são inseriveis 
em qualquer tipo (104), e que englobaremos na epígrafe di
versos (105). 

Finalmente haverá a considerar que um dos primeiros 
'serviços1 a destacar-se em termos de estabilidade e per
manência, a institucionalizar-se, é a Chancelaria régia, 
crescentemente solicitada por uma situação de prolifera
ção de actos escritos e de fixação das diferentes espéci
es, conforme referimos. 

Feita esta sumária apresentação das grandes reparti
ções da documentação régia, correspondendo a diversas áreas 
da acção governativa, passemos então ao estabelecimento 
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das diferentes espécies de cartas. Uma rápida prevenção: co
mo em qualquer tipologia inúmeras cartas são de problemáti
ca classificação, por se poderem inserir em mais do que uma 
espécie. Em tais casos, e conforme referiremos "pari passu", 
procurámos entrever a razão última da outorga da carta, e 
nessa base a classificámos. 

Procedendo as competentes repartições pelos grandes gé
neros apontados, obtemos o seguinte quadro classificativo da 
documentação régia: 

- Apresentação de clérigos a igrejas do 
padroado régio 

- Coutadas 

- Doações de bens e direitos 

- Doações, comportando exercício de juris
dições e/ou poderes senhoriais 

- Legitimações 

- Privilégios em geral 

- Privilégios, comportando escusa de deter
minações gerais 

- Regulamentações do direito de pousada 

GRAÇA 

JUSTIÇA 
(Administra 

ção de) 

- Perdões 

- Sentenças diversas 

- Sentenças sobre bens aforados 

- Sentenças sobre fiscalidade 

- Sentenças sobre jurisdições 
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FAZENDA 

Aforamentos 
Fiscalidade 
Provimento e remuneração de ofícios 
Quitações 

ADniNISTRA 
ÇAO GERAL 

D e f e s a 

Justiça (Prescrições sobre) 
Regulamentação de jurisdições locais 
Resposta a capítulos de Cortes e ou
tros escritos de agravos 

CHANCELARIA - Traslados 

DIVERSOS 

Faremos seguidamente, e por ordem alfabética, a apre
sentação sumária de cada um destes tipos de carta; a seu 
tempo (106) procederemos ao seu reagrupamento, no sentido 
de caracterizar as diferenciadas esferas da governação. 

Um facto que se tornará óbvio ao longo das alíneas que 
se seguem é o de que algumas das espécies consideradas são 
tipos 'puros1, isto é, tipos de carta de conteúdo constante 
e formulário minimamente fixo (v.g. aforamentos, coutadas 
. . . ) ; outras são compósitas, sob uma mesma epígrafe se en-
blogando um conjunto de cartas com algum grau de variabili
dade, mas cuja outorga corresponderá minimamente a um deter
minado objectivo de fundo (v.g. privilégios em geral, privi
légios comportando escusa de determinações gerais . . . ) . 
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Tipo de carta já perfeitamente estabilizado a data que 
o presente estudo tomo como ponto de partida, remontará e-
le a época de D. Afonso III (107), em correlação aliás com 
a fixação do instituto enfitêutico (108) e com os progres
sos na organização da Fazenda régia detectáveis para o tem
po deste monarca e para o de seu filho e sucessor (109). 

0 acto de aforar pode ser precedido do pregão dos bens 
em causa. Possuímos aliás diversos exemplos de cartas que 
mandam meter em pregão esta ou aquela propriedade, as quais 
incluímos na presente epígrafe. De igual modo incluímos a-
quelas que alteram o regime de bens anteriormente aforados 
(v.g. quitamento do foro ou parte dele por um ano . . . ) . Não 
consideramos contudo os arrendamentos de direitos régios 
(v.g. sisas), os quais incluímos na rubrica fiscalidade. 

Para o período estudado não nos dá a legislação gran
des prescrições sobre a carta de aforamento. Apenas a or
denação das taxas da Chancelaria, de D. Afonso IV (109-A), 
nos refere a carta mandando meter herdades em pregão, pe
la qual pagaria 5 soldos a pessoa que a obtivesse. As "Or
denações Afonsinas" virão a cometar aos Vedores da Fazen
da o desembargo das "Cartas de Aforamentos, e Emprazamen
tos das Casas, e Herdades Nossas" (110), o que aliás a prá
tica imediatamente anterior confirma, como veremos. 

Relativamente ao seu peso no conjunto da documentação 
regia, a carta de aforamento começa por alcançar valores e-
levados nas décadas de 1320 e 1330, o que terá a ver com os 

1320-
-30 

1331-
-40 1341--50 

1351-
-60 

1361-
-70 1371-

-80 
1381-
-90 

1391-
-1400 

1401-
-10 

1411--20 
1421-
-33 

41,36* 37, 28* 14,28* 2,63* 2,36* 4,04* 7,29* 10,26* 10,92* 9,18* 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.1. 

já referidos progressos na administração da Fazenda régia 
e com uma mais atenta exploração pelo monarca da sua condi
ção de proprietário, tanto rural como urbano (ill). Sofre 
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depois uma quebra e até um 'eclipse», em sincronia aliás com 
o hiato da Chancelaria régia (1343-57). Acusando depois va
lores baixos até" ao final do século, a partir da viragem des
te estabilizará na casa dos 10* ou para la* tendendo. 

Relativamente a subscritores da carta de aforamento, di
versas fases podemos detectar, tendo em conta a evolução da 
orgânica do Desembargo régio (112). Nos anos 20 do século 
XIV são os Contadores (com 38,97*) a deter a mais alta per
centagem de subscrições (113), seguidos pelos Desembargado
res e pelos Ouvidores dos feitos de el-Rei / e da Portaria 
(com 29,92$ e 26,37%, respectivamente), rias asta distribui
ção não se conservará no futuro. Nos anos 30 o primado pas
sa para os Desembargadores (com 72,22*), remetendo os Ouvi
dores dos feitos de el-Rei /e da Portaria e os Contadores 
para posições modestas. Mas décadas seguintes a carta em cau
sa apresenta valores totais e percentuais reduzidos, com u-
ma total ausência nos anos 50. Confirma-se no entanto, para 
as décadas de 1340 e 1360, o primado dos Desembargadores na 
subscrição respectiva (114). A situação altera-se nos anos 
70, com a criação do ofício de Vedor da Fazenda e o início 
de uma recuperação quantitativa da carta de aforamento: o 
primado nas subscrições passa claramente para os titulares 
do referido cargo, situação que se não alterará até final 
do período em causa (100* em 1371-80, 61,03* em 1381-90, 
93,50* em 1391-1400, 87,01* em 1401-10, 90* em 1411-20 e 
75,47* em 1421-33). Dos restantes subscritores apenas alcan
çam algum relevo os Desembargadores "tout court" em 1381-90 
(24,67*) e o monarca em 1421-33 (24,52*). A posição dos De
sembargadores nos anos 80 carece um esclarecimento suple
mentar: as cartas em causa reportam-.se aos primeiros anos 
da governação do flestre de Avis, altura em que os grandes 
cargos tradicionais sofrem um relativo apagamento, contra-
balanceado pela ênfase da posição dos não titulares de qual
quer ofício que não seja a simples menção da qualidade de 
integrantes do Desembargo e/ou do Conselho régio (115). 

http://reportam-.se
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2.3.2. Apresentação de clérigos a igrejas do padroa
do régio 

Correspondendo ao exercício do direito de apresentação 
pelo Rei as igrejas de que é padroeiro (116), a carta em 
causa vai estando presente com alguma regularidade a par
tir dos meados do século XIV, embora sempre com valores to
tais e percentuais baixos. 

1 3 2 0 -
- 3 0 

1 3 3 1 -
- 4 0 

1 3 4 1 -
- 5 0 

1 3 5 1 -
- 6 0 

1 3 6 1 -
- 7 0 

1 3 7 1 -
- 8 0 

1 3 8 1 -
- 9 0 

1 3 9 1 -
- 1 4 0 0 

1 4 0 1 -
- 1 0 

1 4 1 1 -
- 2 0 

1 4 2 1 -
- 3 3 

- - 0 , 9 2 * - 0, 3 7 * 1,1255 3 , 9 8 * 2, 3 6 * 3.65Í - 0 , 3 4 * 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.2. 

Relativamente a prescrições normativas a respeito des
te tipo de carta ao longo do período ora em apreço, apenas 
uma nos ficou: consta da ordenação das taxas de Chancela
ria, de D. Afonso IV, ao prescrever um quantitativo de 10 
libras (117). As "Ordenações Afonsinas" virão a referi—la 
entre as cartas cujo desembargo competiria ao Chanceler-Plor 
(118). Pias esta última determinação está bem longe de ser 
norma nos tempos antecedentes: na realidade, e salvo casos 
excepcionais - que por o serem não constam das tabelas, es
tando as cartas em causa englobadas na epigrafe "Diversos" 
- as cartas de apresentação de clérigos ostentam a subscri
ção do monarca (119). 

E, como dissemos, o tipo de carta em que até mais tar
de se prolonga o uso da língua latina. 

2.3.3. Coutadas 

Terras coutadas eram as que por especial privilégio 
se eximiam aos direitos comunitários de uso, em matéria de 
caça, pesca, pasto de animais, corte de ervas ou madeiras, 
etc. (120). 

Para o período que nos ocupa não temos grandes prés-



75 

crições normativas a respeito deste tipo de carta. Algumas 
referências em diplomas dos anos 1361-63 fazem—nos saber que 
D. Pedro I, nas Cortes de Elvas, chegara a proibir na gene
ralidade que se fizessem novas coutadas; mas o facto é que 
por determinação régia novas coutadas são mesmo feitas, sem 
embargo da anterior medida (121). 0 próprio D. Pedro é o pri
meiro a não respeitar e vigência da alegada ordenação (122), 
e nao mais as cartas de coutada deixarão de estar presentes 
na documentação régia, acentuando até o seu peso em relação 
a tempos precedentes, e atingindo os valores máximos nas dé
cadas de 60 e 70 do século XIV. 

1 3 2 0 -
- 3 0 

1 3 3 1 -
- 4 0 

1 3 4 1 -
- 5 0 

1 3 5 1 -
- 6 0 

1 3 6 1 -
- 7 0 1 3 7 1 -

-B0 1 3 8 1 -
- 9 0 

1 3 9 1 -
- 1 4 0 0 

1 4 0 1 -
- 1 0 

1 4 1 1 -
- 2 0 

1 4 2 1 -
- 3 3 

0 , 6 5 / . 0,56% - 3.9B5Í a, 837í 5, 9B/o 1 ,99 / . A,03% 4,26<È 4.555É 2 , 9 4 * 

uçao dos valoxes percentuais da carta do tipo 2.3.3. 

Quanto à subscrição da carta de coutada (123), nas pri
meiras décadas consideradas os valores são demasiado baixos 
para que se possam tirar quaisquer conclusões, A partir dos 
anos 60 os subscritores mais frequentes são os Desembargado
res "tout court", com valores ou de maioria absoluta (em 
1361-70, 1391-1400, 1401-10 e 1411-20, com 87,23$, 68,29%, 
59,3795 e 80$, respectivamente), ou de maioria simples (em 
1371—80, com 39,58$) ou ainda em posição de certo destaque 
(em 1381-90 e em 1421-33, com 34,21$ e 41,17$, respectiva
mente). » Intrusões» verificáveis neste predomínio são a das 
subscrições régias em 1381-90 e 1421-33 (com 47,36$ e 58,82$, 
respectivamente) e a dos Vedores da Fazenda e do Corregedor 
da Corte em 1371-80 (25$ e 22,91$, respectivamente). 

2»3.4. Defesa e regulamentação de encargos militares 

Conforme o título indicará, trata-se de uma espécie com
pósita, com alguma heterogeneidade quanto às cartas inclu
sas. Nesta epígrafe incluímos assim, nomeadamente: 
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- o provimento das alcaidarias dos castelos; 
- os privilégios em matéria de porte de armas; 
- regulamentações diversas, no tocante a acontia-

dos de cavalo e armas (e montante das contias), 
vintaneiros das galés, besteiros do conto (124), 
serviço de guarda de fortalezas e anúduvas (125). 

Ao longo do período que nos ocupa encontramos referên
cias varias e estas cartas na ordenação dos emolumentos de 
Chancelaria, de D. Afonso IV (126): assim, pela carta de en
trega de castelos seriam devidos 15 maravedis velhos ou leo
neses, ou ainda 15 libras, conforme a moeda que corresse; 
pela carta escusando alguém de possuir cavalo ou pousando al
gum acontiado 10 libras; pela carta facultando a alguém o 
porte de armas 5 libras, quantitativo este igualmente devi
do pela carta escusando alguém de hoste ou de anúduva; nes
te último caso especifica-se que a referida importância se
ria devida por cada pessoa que a carta mencionasse, e se es
ta fizesse referência à outorga de tal privilégio por prazo 
determinado ou dependendo da mercê régia o quantitativo se
ria de 50 soldos. Por seu turno, as "Ordenações Afonsinas" 
vxrao a atribuir ao Corregedor da Corte a competência para 
passar cartas "de mandados pêra adúas" (127). 

De montante praticamente irrisório até a segunda meta
de do século XIV, as cartas de defesa e de regulamentação 
de encargos militares tendem a estabilizar a partir de então, 

1 3 2 0 -
- 3 0 

1 3 3 1 -
- 4 0 1 3 4 1 -

- 5 0 1 3 5 1 -
- 6 0 1 3 6 1 -

- 7 0 1 3 7 1 --B0 
1 3 0 1 -
- 9 0 1 3 2 1 -- 1 4 0 0 1 4 0 1 -

- 1 0 itt1- 1 4 2 1 -
- 3 3 

— 1,6955 - 3,9B5Í 6 ,20% 5 , 1 1 / . 4 , 355Í 4 , U )% 2,2% 4 , 1 8 ? 4 , 6 7 * 

voluçao dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.4. 

com valores nas mais das vezes na casa dos 4%. 
Quanto a subscrições (128) estas cartas oscilam entre 

o predomínio dos Desembargadores "tout court" (em 1361-70, 
1391-1400 e 1401-10, com 72,72%, 63,41% e 58,33%, respecti
vamente) e o do Rei (1381-90, 1411-20 e 1421-33, com 62,65%, 
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n6,52% e 81,48%, respectivamente), com uma episódica •intru
são» dos Vedores da Fazenda em 1371-80 (46,34%). 

2,3.5» Doações de bens e direitos 

"Le don est en effet (...) la contrepar
tie nécessaire de la capture" (G. DUBY) (129) 

Das diferentes formas de que pode revestir—se o exercí
cio da graça régia, o acto de doar é sem dúvida um dos de 
mais ancestrais raízes (130) e com tradição no Ocidente eu
ropeu praticamente desde os alvores da Idade nédia (131). 

Como se traduz a liberalidade régia ao longo do perío
do que nos ocupa ? Incidirá invariavelmente num determinado 
tipo de bens ? E que dizer dos destinatários ? Cremos que 
uma distinção de fundo terá que ser feita, e assim considera
remos na presente alínea os actos pelos quais o monarca ou
torga bens ou direitos isolados, v.g. bens fundiários, pré
dios urbanos, o rendimento de um determinado tributo numa da
da circunscrição, o padroado de uma igreja, etc. 

A já diversas vezes referida ordenação das taxas de Chan
celaria prescreve o pagamento de 1 libra ou um maravedi velho 
(conforme a moeda que corresse) para a carta "que dem ^ a ^ al-
guum alguas possisoes"; pela carta de doação de padroado pa-
gar-se-iam de 12,5 a 100 libras, conforme o rendimento anual 
da igreja (132). As "Ordenações Afonsinas" virão a incluir 
nas atribuições dos Vedores da Fazenda as cartas "per que Nos 
Plandemos fazer mercee a alguu de qualquer cousa, que seja do 
Nosso aver" (133). 

Sempre presente na documentação régia e em montantes qua
se sempre significativos, a carta de doação de bens e direi
tos atinge o seu "maximum" total e percentual nos primeiros 

1320--30 1331--40 1341--50 1351--60 1361-
-70 

1371-
-00 

1301--90 1391--1400 1401--10 1411- 1421--33 
6, 35% 3,01$ 3, 2255 5,475! 10,15% 10, 72% 17,5055 14, 00% 9,2% B, 56% 12,30% 

Evolução dos v/alores percentuais da carta da tipo 2.3.5. 



78 

tempos da governação do Plestre de Avis, o que é perfeitamen
te compreensível atendendo às necessárias liberalidades do 
novo soberano no sentido de garantir os indispensáveis apoi
os. 

Nao surpreenderá também que, tendo em conta os respon
sáveis pela subscrição respectiva (134), se verifique que 
nas mais das vezes o predomínio cabe ao próprio monarca, com 
maiorias obsolutas em 1320-30, 1381-90, 1391-1400, 1411-20 e 
1421-33 (84,61$, 72,83$, 55,24$, 74,46$ e 70,42$, respectiva-
mente) e maioria relativa em 1371-80 (47,67$). Nas décadas 
30 e 60 do século XIV o predomínio cabe aos Desembargadores 
"tout court" (56,25$ e 44,44$, respectivamente). A partir 
dos anos 70 os Vedores da Fazenda, entretanto surgidos, pas
sam a ter também posição de relevo na subscrição deste tipo 
de carta, chegando a alcançar por uma vez o predomínio (em 
1401-10, com 42,02$) e estando nas restantes quase sempre 
em segundo lugar, após as subscrições régias, segundo lugar 
esse que chega a atingir 39,53$ (em 1371-80). Saliente-se a-
lias a este respeito que alguns dos Desembargadores que nos 
anos 60 haviam subscrito diplomas deste tipo serão mais tar
de os primeiros titulares daquele novo ofício (135). 

2.3.6. Doações, comportando exercício de jurisdições 
e/ou poderes senhoriais 

Conforme deixamos já expresso na anterior alínea, entre 
os actos que traduzem a liberalidade do monarca há doações e 
doações; por outro lado, não o dissemos ainda e é altura de 
o fazer, hó donatários e donatários. Tivemos já em conta as 
doações de bens ou direitos isolados. Sob a presente epígra
fe consideraremos agora as cartas que implicam a outorga de 
direitos ou poderes sobre um quadro territorial determinado. 
Concretizando, tratar-se-á de actos doando a alguém, normal
mente de estatuto social elevado (nomeadamente nobres, poden
do inclusivamente ser membros da família do monarca), a ter
ra X ou o lugar Y, com todas as suas entradas e saídas, ren
das, direitos, foros e eventualmente padroados de igrejas; 
ou então, com todas as suas rendas, direitos e jurisdições, 
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mero e misto império (136), com ressalva da correição e das 
alçadas (137). Haja ou não referência a jurisdições, esta 
carta já nao comporta a simples alienação de um bem patri
monial do monarca; está "fundamentalmente em causa a trans
missão de um conjunto de competências, nomeadamente nos do
mínios da justiça e da jurisdição, dos impostos e da admi
nistração e governo, isto numa determinada extensão terri
torial; por outras palavras, está em causa o Poder, e por 
tudo isto, e para além do diverso "status" dos destinatári
os, esta carta apresenta uma considerável diferença quali
tativa em relação a que considerámos na anterior alinéa 
(138). 

A várias vezer citada ordenação dos emolumentos da Chan
celaria distingue já estes actos daqueles que considerámos 
na alínea precedente, embora a linguagem nao seja particu
larmente clara: o texto refere-os como cartas "de doaçom que 
façam d'alguas posisooes", e associa—os as cartas de couto e 
de honra; a "tousaçom" oscilaria, a partir de 12,5 libras 
para as terras que rendessem anualmente até 25, 50 para os 
rendimentos até 100 e assim sucessivamente (139). 

Quase sempre presente na documentação régia ao longo do 
período considerado, a carta ora em análise ostenta contudo 
valores insignificantes para as duas primeiras décadas e não 
aparece na de 1340; o facto é perfeitamente lógico, se tiver-

1320-
-30 

1331-
-40 

1341-
-50 

1351-
-60 

1361-
-70 

1371-
-80 

1381-
-90 

1391-
-1400 

1401-
-10 

1411-
-20 

1421-
-33 

0,97% 0,75* - 3,98* 6, 33% 14,71* 14,17* 5,41* 5,46% 4,91* 4, 67% 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2,3.6, 

mos em conta a coetaneidade das Inquirições e Confirmações 
de D. Afonso IV, as quais obviamente representarão um perío
do de conjuntura desfavorável ao florescimento destes actos. 
A segunda metade do século é uma fase de ascensão, atingin-
do-se - compreensivelmente - o "plenum" na fase da mudança 
dinástica e estabilizando-se a partir dos finais de 300, em 
valores na casa dos 5% ou para lá tendendo. 

Abordando finalmente o problema dos subscritores (140) 
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e -tenda em conta apenas as décadas em que a cairfca apresenta 
valores minimamente significativos, verificamos que o grande 
peso cabe indiscutivelmente ao monarca, com montantes alta
mente maioritários (85,59$, 81,85$, 78,18$, 80,48$ e 81,48$, 
respectivamente para 1371-80, 1381-90, 1401-10 e 1411-20) ou 
representando inclusivamente a totalidade da espécie (em 
1421-33). Apenas em 1361-70 se detecta a presença dos Desem
bargadores "tout court", dividindo equitativamente os diplo
mas com o monarca, 

2.3.7. Fiscalidade 

Espécie igualmente compósita, nela englobamos todo o 
conjunto de cartas regulamentando a cobrança, montante, i-
senção ou arrendamento - e eventualmente outros aspectos -
dos direitos régios. Trata—se de um tipo claramente em as
censão a data em que iniciamos o nosso estudo, o que nao é 
de surpreender se tivermos em conta o facto de a partir dos 
finais do século XIII os monarcas se mostrarem progressiva
mente atentos a percepção dos seus direitos, num processo 
que passará pela instituição dos Contadores por D. Dinis, 
pela criação do cargo de Vedor da Fazenda com D. Fernando e 
pela estabilização - em termos de permanência — de diversas 
imposições até então carentes de regularidade (141). 

Relativamente a prescrições normativas, não as encon
tramos na legislação do período ora em apreço. Apenas nas 
"Ordenações Afonsinas" algo viremos a encontrar, ao ser co
metido aos Vedores da Fazenda o encargo de despachar as car
tas de quitamento de dízimas, portagens e "qualquer outro 
tributo, que perteença ao aver Nosso", bem como as cartas 
"que perteençao aas remdas, e Rendeiros dos Nossos Direitos" 
(142), o que aliás será em boa parte confirmado pela práti
ca das décadas anteriores. 

Sempre presentes na documentação régia, as cartas so
bre fiscalidade apresentam valores de monta a partir nomea
damente dos meados do século XIV; a partir de então nunca 
os montantes serão inferiores a 5$, aproximando-se até do 
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1320-
-30 

1331-
-40 

1341-
-50 

1351-
-60 

1361-
-70 

1371-
-00 

13B1-
-90 

1391-
-1400 

1401-
-10 

1411-
-20 

1421-
-33 

3, 2555 2,25% 3,68% 6,96% 5,6 3% 9,B5î? 9,50% 7,09% 6% 5,82% 7,62% 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2» 3.7. 

dobro nas décadas de 1370 e de 1380, período marcado por li
ma considerável concentração de arrendamentos de direitos 
régios, particularmente as sisas. 

Relativamente, por último, aos subscritores (143), há 
que destacar que até ao •final da década de 1350 a maior quo
ta cabe aos Desembargadores, que nos anos 30 e 40 chegam a 
alcançar a totalidade das então bem escassas cartas. Na dé
cada de 1360 tal situação mantém-se (93,33$ para os Desem
bargadores), havendo contudo a destacar que alguns dos ofi
ciais em causa serão mais tarde Vedores da Fazenda (144)• E 
o "Pacto é que o predomínio vai passar para os titulares des
te último cargo a partir dos anos 70, embora a percentagem 
só uma vez ultrapasse os 50$: 68,35$ em 1381-90, 50$ em 
1391-1400 e 48,88$ em 1401-10. A partir de 1411 o predomí
nio passa para as subscrições régias (56,25$ em 1411—20 e 
54,54$ em 1421-33), com os Vedores da Fazenda agora em se
gundo lugar (31,25$ e 22,J2%, respectivamente). 

2.3.8. Justiça (Prescrições sobre) 

Se numerosas são ao longo do período estudado as de
terminações régias no domínio da Justiça e nomeadamente do 
processo, só ocasionalmente elas assumem a -forma de carta» 
Espécie pois ausente em muitas das décadas consideradas, 

1320-
-30 1331-

-40 
1341-
-50 

1351-
-60 

1361-
-70 1371--80 

13B1-
-90 1391--1400 

1401-
-10 1411--20 

1421-
-33 

0,65% 0,37% - 2,98% - - - - - - 0,35% 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3,8. 
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quando surge apresenta invariavelmente valores -totais e per
centuais baixos, sendo a subscrição régia norma imutável 
(145). 

2.3.9. Legitimações 

Constituindo outro tipo 'perfeito* de carta, a legiti
mação é um acto pelo qual se concede a um -Filho bastardo, 
nas mais das vezes por petição paterna, uma dispensa face 
à legislação aplicável aos indivíduos da sua condição (146); 
o objectivo último seria a superação de todas as limitações 
que o Direita vigente colocava a capacidade de herdar (147). 

Espécie vinda já do século XIII, não nos dá contudo a 
legislação do período que estudamos quaisquer determinações 
a seu respeito. Apenas as "Ordenações Afonsinas" virão a co
meter aos "Desembargadores do Paaço" a responsabilidade do 
seu livramento (148). 

Presente ao longo de todo o período considerado, a car— 

1 3 2 0 -
- 3 0 

1 3 3 1 -
- 4 0 

1 3 4 1 -
- 5 0 

1 3 5 1 -
- 6 0 

1 3 6 1 -
- 7 0 

1371-< 
-ao 

1 3 8 1 -
- 9 0 

1 3 9 1 -
- 1 4 0 0 

1 4 0 1 -
- 1 0 

1 4 1 1 -
- 2 0 

1 4 2 1 -
- 3 3 

6,1B% 0 , 7 5 * 2, 30?! 1 , 4 9 * 1 , 6 9 * 5 , 23J! 1,57?£ 0 , BB* 2 , 1 3 * 3 , 0 9 * 1 , 2 1 * 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.9. 

ta de legitimação apresenta normalmente percentagens baixas, 
que apenas por duas vezes ultrapassam os 5%. Tal facto impe
de conclusões excessivamente categóricas em matéria de subs
critores (149). Salientemos de qualquer modo a presença qua
se constante dos Desembargadores "tout court", com apreciá
vel peso nas décadas de 1370 e sobretudo de 1400 e 1410 
(42,85$, 75?* e 100$, respectivamente), e monopolizando alguns 
outros momentos de baixos valores totais (décadas de 1340, 
1350, 1360 e o período de 1421-33). Apenas os anos 20 e B0 
do século XIV contrariam esta tendência: a maior quota de 
subscrições cabe então ao Rei (73,68% e 83,33%, respectiva
mente) . 
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2.3.10. Perdoes 

Expressão mais acabada do exercício da graça régia em 
materia de justiça, a carta de perdão apenas alcança relevo 
no conjunto da documentação régia num período bem delimita
do; alguns espécimes poderemos ainda encontrar noutros mo
mentos, mas nunca obtendo repetição nas tabelas, pelo que 
sao incluídos na rubrica diversos. Sem quaisquer traços na 
legislação do tempo, este tipo documental apenas se detecta 
em quantidade (significativamente ?) para o período imedia
tamente anterior e posterior a mudança dinástica de 1383
85. Os perdoes então detectáveis referem—se na maior parte 

1320
30 1331

40 1341
50 1351

60 1361
70 1371

80 1301
90 1391

1400 1401-
10 1411-

20 1421-
33 

■■ 

—    1,49?! 3,25?5    

lução dos valares percentuais da carta do tipo 2.3.10. 

dos casos a acções violentas, e são normalmente concedidos a 
indivíduos,ocasionalmente a colectividades (150).De salientar 
também que esta carta é frequentemente outorgada sob condi
ção: para além do exemplo já referido do perdão aos morado
res de Sousel (151), em casos individuais o privilégio em 
causa pode ser dado com a condição de o destinatário servir 
na hoste régia. 

Quanto a subscritores (152), é evidente que o carácter 
esporádico da carta de perdão impede grandes ilações. Rele
vese contudo o destaque das cartas redactadas pelo Escri
vão da Puridade nos primeiros anos da década de 1380 (45,16$ 
do total do período 138190), numa fase que é única na his
toria deste cargo, na medida em que não há outros exemplos 
de um titular seu exercer tal tarefa (153); apontese também 
o relativo peso, na mesma altura, das subscrições do Corre
gedor da Corte (24,19$ do total da década). 
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2.3.11. Privilégios em geral 

"L'un des caractères propres au système 
(...) est la place qu'y tenait le privilège: 
nous entendons par ce terme des dispositions 
de droit, dérogatoires au droit commun et 
plus favorables que celui-ci pour la personne 
physique ou morale qui en bénéficie" (F. L. 
GANSHOF) (154) 

"0 'direito desigual1 (ou 'privilégio') 
era, portanto, a contrapartida do facto de a 
desigualdade social dos indivíduos (...) ser 
reconhecida e garantida pelo direito" (Antó
nio H. HESPANHA)' (155) 

"Un système était en place, complexe, touf
fu, articulé, et, plutôt que de le contester 
ou le renverser, bien des personnes morales 
ou physiques préféraient l'utiliser, s'y in
troduire dans ses pointe faibles, et obtenir 
en leur faveur tel evantage particulier ou tel 
le grâce individuelle" (Philippe CONTACIINE) 
(156) 

Com a inclusão dos excertos em portada a presente alí
nea pretendemos uma vez mais chamar a atenção para o peso 
da graça na actividade governativa dos monarcas, numa fase 
em que a unificação jurídica ainda tarda, e em que, por ou
tro lado, as próprias prerrogativas régias em matéria de le
gislação sao de restauro ainda relativamente recente e as 
leis sao frequentemente contraditadas pela prática. Assim, 
as cartas que consideramos sob a presente epígrafe podem re
portar—se a uma de duas situações: 

- o monarca pode confirmar a alguém, normalmente 
pessoa colectiva, todos os privilégios, foros, 
liberdades e bons costumes de que sempre usou, 
sem nada mais discriminar; frequente nos iníci
os de reinado, a carta com este dispositivo po
de ainda, quando o destinatário é um mosteiro, 
conter a indicação de que o monarca o toma sob 
a sua "guarda e encomenda" (157), seguindo-se 
depois a confirmação propriamente dos privilé-
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gios; 
- o Rei pode em contrapartida confirmar tais pri

vilégios especificando o seu alcance, v.g.: que 
os destinatários não paguem fintas, nem peitas, 
nem talhas, nem pedidos, nem portagens, nem pres
tem anúduvas, nem sirvam por mar ou por terra, 
nem sejam besteiros do conto, nem com eles pou
sem, nem lhes tomem roupas, animais domésticos 
ou de carga, etc.; quer dizer, um conjunto de 
privilégios nos domínios fiscal, militar ou do 
direito de aposentadoria, os quais, se confirma
dos isoladamente, fariam com que considerássemos 
a carta na rubrica competente (2.3.4., 2,3»7« ou 
2.3.16.). 

Em suma, a carta de privilégios em geral ou nada discri
mina ou tudo discrimina. E* pois evidente que estamos perante 
uma espécie compósita, e isso desde logo é patente nas pres
crições normativas a seu respeito. Assim, o regimento das ta
xas de Chancelaria de D. Afonso IV (158) distingue três situ
ações: pela carta "que aguardem custumes a algua villa", sem 
qualquer condição expressa, levar—se—iam 20 soldos; pela car
ta de encomenda 5 libras por pessoa, ainda que todas nomea
das no mesmo diploma; finalmente, pela carta de confirmação 
de doações, privilégios ou foros, tanto do monarca como dos 
seus antecessores, levar—se—iam 10 libras, se a carta fosse 
autenticada com o selo de cera. Por seu turno, as "Ordenações 
Afonsinas" atribuirão ao Chanceler—Flor as cartas de encomen
da e guarda dadas "a alguas pessoas honestas" (159) e aos De
sembargadores do Paço as cartas de privilégios e liberdades 
que não impliquem direitas, rendas ou tributos régios (160). 
Plesmo tendo em conta que o título referente aos Desembargado
res do Paço só parcialmente corresponde aos funcionários que 
designamos por Desembargadores "tout court" (161), não há dú
vida de que esta determinação do Código Afonsino é como que 
prenunciada pela realidade do século que o antecede. 

Sempre presente na documentação régia, a carta de privi
légios em geral apresenta por norma valores de certa mon
ta, os quais entre 1351 e 1410 ultrapassam invariavelmente 
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1 3 2 0 -
- 3 0 

1 3 3 1 -
- 4 0 

1 3 4 1 -
- 5 0 

1 3 5 1 -
- 6 0 

1 3 6 1 -
- 7 0 

1 3 7 1 -
- Q 0 

1 3 Q 1 -
- 9 0 

1 3 9 1 -
- 1 4 0 0 

1 4 0 1 -
- 1 0 

1 4 1 1 -
- 2 0 

1 4 2 1 -
- 3 3 

6, 51?S 4,705$ 2 ,76*13,435$ 17,4B5$12,595$ 1 4 , 6 9 / . 13,797!! 10,137$ 7,4651 5 , 7 1 % 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.11. 

OS 1 0 % . 
Relativamente aos responsáveis pelas subscrições respec

tivas, tende a confirmar—se o predomínio dos Desembargadores, 
com maioria absoluta em 1351-60, 1361-70, 1381-90 e 1391-1400 
(74,07*. 76,34%, 56,42% e 66,42%) e relativa em 1331-40, 1401-
-10 e 1411-20 (36%, 36,84% e 43,90%). As restantes décadas 
sao de maior peso das subscrições do Rei, com maioria absolu
ta erp 1421-33 (51,51%) e relativa em 1321-30 e 1371-80 (47,5% 
e 36,55%). 

2.3.12. Privilégios, comportando escusa de determina
ções gerais 

"(•••) se por um lado o poder central legis
lava (...) por outro concedia dispensas (...) 
que infringiam essas disposições." (Piaria Hele
na da Cruz COELHO) (163). 

Espelho igualmente do exercício da graça régia, as car
tas que consideramos sob a presente epígrafe têm a ver com u-
ma situação frequente nos Estados do Ocidente dos fins da I-
dade nédia: a tensão entre uma progrediente legislação de cu
nho romanista e pendor centralizante e dispensas frequentes 
dessas mesmas leis, concedidas nomeadamente a nobres ou ecle
siásticos (164). 

Trata-se também, obviamente, de uma espécie compósita, 
que pode corresponder a diversas situações, v.g.: 

- pode o monarca autorizar que os frades ou as do
nas professas de um dado mosteiro deixem por 
morte terras ao mesmo, sem embargo da ordena— 
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ção geral anteriormente feita sobre a matéria; 
- na mesma linha de ideias pode uma carta autori

zar que uma determinada casa religiosa compre 
herdades até um certo montante, sem embargo 
também da ordenação anteriormente feita; estas 
duas situações são frequentes sobretudo até à 
segunda metade do século XIV; 

- o Rei pode ainda permitir que uma determinada 
entidade ou individualidade tenham esta ou a-
quela herdades, posto que situadas em reguen
go; 

- pode também mandar que se não embargue a deter
minado senhor a posse de uma dada terra, não 
obstante o mandado geral sobre prestamos, si
tuação esta mais frequente no último quartel 
do século XIV; 

- pode ainda ser permitido a um determinado con
celho "tirar" pão de outros locais do Reino, 
sem embargo de todas as posturas em contrário; 
esta espécie está aliás expressamente contem
plada pela ordenação dos emolumentos da Chan
celaria, de D. Afonso IV (165), que prescreve 
o pagamento de 20 soldos pela carta "pêra ti
rar pam d'huum julgado". 

Sempre presente na documentação régia do período con
siderado, este tipo de carta nunca alcança, contudo, valo
res totais nem percentuais de monta. Os pontos mais altos 

1320-
-30 

1331-
-40 1341-

-50 1351-
-60 

1361-
-70 1371--60 1301-

-90 1391-
-1400 

1401-
-10 1411-

-20 
1421-
-33 

4,39# 1,88<£ 2,765! 0,99% 2,44# 2, 36% 3,20$ 1, 37% 0,B# 1,45* 2,77* 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.12. 

localizam-se, como é patente, nas décadas de 1320 e de 1380, 
Mo primeiro caso trata-se de dispensas das leis de desamor
tização. No segundo trata-se da tolerância em relação aos 
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prestamos, detectável nomeadamente nos últimos anos de D. Fer
nando (166), inserível na "política de liberalidades fundiá
rias" deste e de outros monarcas a partir da segunda metade 
do século XIV (167). 

Que dizer finalmente das suoscriçoes (168) ? Os baixos 
valores totais e percentuais detectáveis para a maioria das 
décadas impedem a extracção de ilações excessivamente categó
ricas. Salientaremos contudo o peso das subscrições régias na 
década de 1320 (66,66%) e que na de 1380 as cartas do tipo em 
causa se repartem fundamentalmente pelos Vedores da Fazenda, 
pelo Rei e pelo Escrivão da Puridade (34,42$, 26,22$ e 22,95$, 
respectivamente). Na maior parte dos restantes períodos des-
taca-se, por maioritária, a posição dos Desembargadores "tout 
court". 

2.3.13. Provimento e remuneração de ofícios 

Parecendo "a priori" 'tudo* indicar, a presente epígra
fe carece contudo de alguns esclarecimentos prévios, na medi. 
da em que há ofícios e ofícios, e nem de todos nos iremos se. 
guidamente ocupar, isto na medida em que nem sempre o provi
mento respectivo corresponde a um acto de administração cor
rente e coerente. Tem isto a ver com a concepção patrimonial 
do oficio régio, que, sendo assim, é outorgado pelo monarca 
como mercê, como favor, ou, para utilizar a expressão de Hax 
UEBER, como prebenda (169), equiparável a certas modalidades 
do benefício feudal que não implicam a outorga de terras (v. 
g. feudos-renda). Sendo assim, prover um ofício não é em mui
tos casos, e como dissemos, um acto administrativo corrente, 
mas a função pura e simples da liberalidade do monarca, inse-
rindo-se igualmente no exercício do seu poder gracioso. 0 o-
ficio irá assim integrar o património do titular respectivo, 
e as consequências de tal facto poderão ser a vitalicidade 
- quando não a hereditariedade - a capacidade de alienação 
e a pluralidade de ofícios no mesmo titular (170). 

É óbvio que no respeitante aos cargos do Desembargo ré
gio no período em apreço estamos ainda bem longo do conjunto 



89 

das circunstâncias aparatadas, embora a hereditariedade possa 
ser aqui e ali como que timidamente anunciada na década de 
1420. 0 certo é, contudo, que em boa parte dos casos em que 
detectamos ofícios outorgadas por carta régia isso está lon
ge de ser uma prática administrativa ordinária, antes se afi
gura efectivamente uma manifestação da graça régia. Não con
siderámos assim na presente alínea as cartas em que o Rei 
textualmente doe a alguém um determinado ofício ou dignidade 
(v.g. a administração de capelas régias, hospitais ou alberga
rias), as quais são tratadas nas doações de bens e direitos 
(171). Incluímos sim os ofícios cujo provimento constitua um 
acto com um mínimo de contornos de regularidade, corresponden
do a efectiva necessidade de exercício de uma função, um ac
to minimamente institucionalizado enquanto tal. Ë a caso, pre
dominantemente, dos ofícios da Casa dos Contos, cujo provimen
to e muitas vezes acompanhado - ou alternado — de uma ordem 
de remuneração do titular respectivo (172). 

Se tivermos agora em atenção o peso da carta de provimen
to de ofícios no conjunto da documentação régia, não estranha
remos o salto quantitativo que ela dá a partir da década de 
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0,48% 1,31* 0,92* 0,99% 0,75% - 1,46?! 3,94% 656 7,46?! 7,45% 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.13. 

1390, isto se recordarmos que em 1389 fora promulgado o pri
meiro regimento dos Contos e que a partir dessa altura ire
mos dispor de um livro de registo próprio da instituição em 
causa: o hoje livro V da Chancelaria de D. João I (173). 

Relativamente a prescrições normativas sobre a carta 
de provimento de ofícios, apenas nas "Ordenações Afonsinas" 
as viremos a encontrar* nos seus termos competiriam aos Ve
dores da Fazenda "Todas as Cartas dos officios, que naõ som 
de Justiça, e hao d'aver mantimento dos Nossos Direitos" 
(174). São pois estas as crartas que mais directamente corres
pondem às que ora tratamos, tendo até em conta a forma de re
muneração prescrita e o facto de esta vir associada ao provi-
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mento propriamente dito (175). 
Ei isto leva—nos uma vez mais ao último problema: o dos 

subscritores (175-A). As cartas em questão, consideradas a 
partir da década de 1390, mostram sem excepção o predomínio 
dos Vedores da Fazenda, confirmando "a priori" o texto das 
Ordenações (87,5% em 1391-1400, 68,88% em 1401-10, 70,73% 
em 1411-20 e 67,44% em 1421-33). Apenas na década de 1380 
se verifica o predomínio das cartas de subscrição régia 
(53,57%), em fase de personalização da actividade do Desem
bargo no monarca (176); mas ainda aí os Vedores da Fazenda 
obtêm 46,42% das subscrições. 

2.3.14. Quitações 

De algum modo funcionando como "recibo", a carta de 
quitação (177) é um documento Dassado a um funcionário ré
gio, declarando que o destinatário deu boa conta e recado 
dos dinheiros e bens que recebeu no exercício do cargo, ra
zão por que o Rei o dá como quite e livre (178). 

No domínio da legislação a seu respeito começamos uma 
vez mais pela ordenação das taxas de Chancelaria, de D. A-
fonso IV (179): a carta de quitação pagaria 20 soldos; dis
tingue contudo o texto legal as cartas passadas a almoxari
fes, serviçais ou ovençais da Casa de el-Rei, que competi
ria ao Chanceler; contrariamente ao que antes se fazia não 
pagariam tais funcionários 20 soldos por quitações anuais, 
mas apenas essa quantia, mesmo que referente a diversos a-
nos. Por seu turno, as "Ordenações Afonsinas" virão cometer 
ao Corregedor da Corte as quitações aos procuradores dos 
concelhos e aos mordomos dos hospitais, albergarias ou tu
torias de menores (180). 

Nunca atingindo percentagens dignas de particular real
ce, a carta de quitação é contudo uma presença pratica
mente constante na documentação régia. 

Relativamente aos responsáveis pela subscrição respec
tiva (181), verifica-se que os baixos valores totais detec
táveis nas décadas de 1320 a 1340 impedem grandes conclu-
soes; de qualquer modo é de realçar a constante presença 



91 

1320-
-30 

13 31-
-40 1341-

-50 
1351-
-60 

1361-
-70 1371--80 

1381-
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1401--10 1411--20 1421-
-33 

1,.62% 0,37# 2,76% - - 0,2A% 1,205< 1,67% 4,26* 3,46* ! 2, 42* 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.14. 

dos Contadores em geral e ama primeira posição — destacada — 
do monarca em 1320-30. A partir dos anos 80 Rei e Vedores da 
Fazenda alternam—se ou complementam—se : o primado das subs
crições régias detecta-se em 1381-90 e 1421-33 (69,56$ e 
100$, respectivamente); o dos Vedores da Fazenda localiza— 
-se em 1391-1400, 1401-10 e 1411-20 (76,47$, 56,25$ e 57,89$, 
respectivamente), mas com destaque ainda para as subscrições 
regias na segunda e na terceira das décadas apontadas (43,75$ 
e 42,10$, respectivamente). 

2. 3.15. Regulamentação de .jurisdições locais 

Tipo de carta igualmente compósito, nele incluímos tu
do o que diga respeito à regulamentação, em termos de alcan
ce material e territorial, dos poderes jurisdicionais de en
tidades (nomeadamente concelhos), ou eventualmente individua
lidades ou titulares de cargos (v.g. o Almirante). E assim 
considerámos, por exemplo: 

- as cartas de ajustamento ou reajustamento dos 
termos entre dois ou mais concelhos; 

- as cartas precisando o alcance da jurisdição de 
um concelho em relação aos dependentes de um se
nhor laico ou de uma casa religiosa (v.g. em ma
téria de pagamento de peitas, -fintas e talhas 
ou de participação em encargos do tipo da anúdu-
va) ; 

- as cartas confirmando aos concelhos a possibili
dade de eleição dos seus juízes; incluímos tam
bém as cartas de confirmação de juízes já elei-
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tos ; 
- as car-tas prescrevendo a dimensão e limites 

da jurisdição desta ou daquela individuali
dade; excluímos contudo os casos em que tal 
regulamentação é* precedida da própria doação 
dos poderes jurisdicionais ao destinatário, 
circunstância em que incluímos a carta na e— 
pígrafe doações, comportando exercício de ju
risdições e/ou poderes senhoriais (182). 

A legislação do período que nos ocupa não apresenta 
grandes prescrições sobre este conjunto de cartas. A tan
tas vezes citada ordenação dos emolumentos de Chancelaria 
(183) prescreve para a carta de confirmação de juízes 5 
libras ou 5 maravedis velhos ou dinheiros leoneses (con
forme a moeda que corresse) para os julgados maiores, e 
2,5 maravedis velhos ou leoneses ou 50 saldos para os me
nores. 0 Código Afonsino cometerá aos Desembargadores do 
Paço o encargo dos diplomas, entre outros, de confirmação 
dos juízes (184), e aos Juízes dos feitos de el-Rei o das 
cartas "que perteecem aas Nossas Jurdiçooes" (185). 

Sempre presente ao longo do período estudado, o con
junto de cartas aqui considerado alcança quase sempre per-
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6, 35* 3,57* 11,98* 10,94* 15,03* 10,34* 0,13?! 8,06* 9,33* 8,92* 6,58* 

uçao dos valores percentuais da carta do tipo 2,3.15. 

centagens significativas, que entre 1341 e 1380 ultrapas
sam os 10$, atingindo o "maximum" em 1361-70. 

Quanto aos responsáveis pela subscrição respectiva 
(186), verifica-se que a carta em causa é fundamentalmen
te domínio dos Desembargadores "tout court", com maiorias 
absolutas em 1331-40, 1341-50, 1351-60, 1361-70 e 1391-
-1400 (78,94?6, 73,07$, 81,81$, 73,75$ e 61,11$, respecti
vamente) e relativas em 1371-80, 1381-90 e 1401-10 (37,34$, 
40,64$ e 42,85$, respectivamente). 0 princípio e o fim do 
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oeríodo considerado são marcados pelo predomínio das subscri
ções régias (56,41$ em 1321-30, 52,63$ em 1421-33). 

2.3.16. Regulamentações do direito de pousada 

Tendente a disciplinar o exercício de um direito "que 
se atribuíam os reis, grandes senhores e suas comitivas quan
do jornadeavam" (187), esta carta confere ao destinatário o 
privilégio de que os poderosos cqm ele não pousem nem lhe to
mem roupas, palhas, animais, etc.; está patente ao longo de 
todo o período considerado, embora sempre em valores que se 
pautam por uma certa discrição. 

1320-
-30 

1331-
-40 

1341-
-50 

1351-
-60 

1361-
-70 1371-

-60 
1301-
-90 1391-

-1400 
1401-
-10 1411-

-20 
1421-
-33 

1,30* 1,69* - 1,99* 3,19* 2,99* 2, 36* 3,64* 1,6* 1,45* 0,51* 

voluçao dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.16. 

Relativamente a orescrições normativas sobre este tipo 
de c^rta, temos que remeter de novo, e antes de mais, para 
a ordenação das taxas de Chancelaria, de D. Afonso IV: nos 
seus termos, pela carta privilegiando alguém "per que lhe 
nom pousem em alguas sas casas" seriam devidas 5 ou 10 li
bras, conforme o privilégio se referisse a uma ou várias ca
sas (188). As "Ordenações Afonsinas" cometerão ao Correge
dor da Corte a responsabilidade quanto à regulamentação da 
tomada de palha aos levradores dos lugares onde o monarca 
pousar (189). 

Pias ao contrário do que se poderia esperar, não são 
normalmente os titulares do cargo em causa os encarregados 
da subscrição (190): tendo em conta as décadas em que este 
tipo de carta atinge alguma expressão (1361-70 a 1391-1400), 
verificamos que são os Desembargadores "tout court" os mais 
frequentes subscritores (88,23$, 41,66$, 48,88$ e 74,35$), 
com algum peso das subscrições do Corregedor da Corte em 
1371-80 (33,33$) e do Rei em 1381-90 (42,22$). 
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2.3.17. Resposta a capítulos de Cortes e outros 
escritos de agravos 

Na sua prolixidade, a epígrafe que escolhemos para de
signar este tipo de carta já nos dará a ideia fundamental 
do seu conteúdo. De qualquer modo, achamos oportuno deixar 
aqui três prevenções. 

Em primeiro lugar, só consideramos os capítulos de Cor
tes quando eles nos chegaram, com as competentes respostas, 
integrados em carta régia, o que nem sempre acontece (191)* 

Em segundo lugar, e conforme o título indica, não é for
çoso haver reunião de Cortes para que uma comunidade local, 
uma entidade ou um grupo social apresentem agravamentos ao 
monarca. 

Finalmente, queremos salientar que não incluímos na pre
sente epígrafe as cartas régias com o traslado de capítulos 
de Cortes, isto é, que não contêm propriamente a resposta 
aos agravamentos, mas que "a posteriori" os transcrevem com 
a competente decisão do monarca na matéria; por vezes tais 
cartas sao passadas já depois do encerramento da reunião de 
Cortes. Incluímo-las precisamente na categoria dos trasla
dos (192). 

Sempre presentes na documentação ao longo de todo o pe
ríodo considerado, estas cartas atingirão o "maximum" nos 
primeiros cerca de 20 anos do reinado de D. João I, que, co
mo é sabido, constituem uma fase de frequentes reuniões de 

1320--30 IW~ 1341--50 1351--60 1361--70 Hl1- iiB1- -lia- 1401--10 iíè1- 1421-
-33 

1,30* 3,82* 2,76% 0,9955 1,69% 1,A9% 1,78* 5,0G# 4% 2,73* 1,21* 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.17, 

Cortes. 
Que dizer dos subscritores ? Se tivermos em conta a-

penas as décadas de maior peso deste tipo de carta, verifi
camos que os mais frequentes são os Desembargadores "tout 
court", com maiorias absolutas em 1371-BO, 1381-90 e 1411-
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-20 (58,33$, 73,52$ e 30$, respectivamente) (193). «Intru
sões1 neste predomínio apenas as subscrições régias em 1331-
-40 (38,88$). 

2.3.18. Sentenças diversas 

0 c o n j u n t o d a s c a r t a s c ue t r a d u z e m a a c ç ã o d D m o n a r c a 
quando s o l i c i t a d o como j u i z r e s s e n t e — s e , na e v o l u ç ã o do s e 
v o l u m e , d a c i r c u n s t â n c i a de o p e r í o d o que n o s ocu pa a s s i s t 
p r e c i s a m e n t e ao d e s t a c a r d o s t r i b u n a i s su p e r i o r e s do R e i n o 
em r e l a ç ã o do D e s e m b a r g a r é g i o p r o p r i a m e n t e d i t o . T a l p r o -
c e s s o é , como v e r e m o s , s e n s í v e l a p a r t i r d o s meados d o s é c 
l o XIV — a a u t o n o m i z a ç ã o d a Casa do C í v e l s e r á um d o s p r i -
meiros sintomas — e fará com que os magistrados de tais ins
tâncias judiciárias passem a ter uma carreira substancial
mente distinta da dos restantes desembargadores (194). Por 
outro lado, o número de sentenças registadas nos livros da 
Chancelaria régia não é normalmente por demais elevado, is
to salvo o caso especial constituído pelos -Feitos em que o 
monarca é parte. Nos casos em que tal se não verifica optá
mos por nao considerar quaisquer diferenciações nas cartas 
de sentença (v.g. entre feitos cíveis ou crimes, sentenças 
interlocutórias ou definitivas, apelações ou agravos, etc.), 
o que conduziria a uma considerável dispersão. 

Relativamente a prescrições normativas sobre este ti
po de carta temos que nos reportar uma vez mais a ordena
ção das taxas de Chancelaria (195); nos seus termos, pelas 
cartas de sentenças interlocutórias cobrar-se-iam 10 sol
dos, e o dobro pelas de sentenças definitivas. 

Nao se tratando de carta que normalmente conste de li-

1 3 2 0 -
- 3 0 

1 3 3 1 -
- 4 0 

1 3 4 1 -
- 5 0 

1 3 5 1 -
- 6 0 

1 3 6 1 -
- 7 0 

1 3 7 1 -
- 8 0 

1 3 0 1 -
- 9 0 

1 3 9 1 -
- 1 4 0 0 

1 4 0 1 -
- 1 0 

1 4 1 1 -
- 2 0 

1 4 2 1 -
_ T 1 

4 , 3 9 % 3 , 7 6 % 5 , 5 2 % 4 , 9 7 % 1 , 3 1 % 1 , 1 2 % 0 , 4 1 % 1 , 0 0 % 3 , 2 % 7 , 4 6 % 
- J J 
6 , 7 5 % 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.1B. 
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vros de registo próprios, antes se detectando ao acaso dos 
acervos que compreendam pergaminhos originais, é evidente 
que se não podem tirar grandes ilações sobre o seu peso 
maior ou menor no conjunto da documentação régia. 

Resta-nos abordar o problema dos subscritores (196). 
Nas décadas de 20 e 30 do século XIV o maior peso pertence 
aos Ouvidores dos feitos de el-Rei/e da Portaria (62,96% e 
55$, respectivamente). Em segundo lugar vêm então os Sobre-
juízes e Ouvidores, com 25,92$ e 45$, respectivamente. Es
tes últimos vêm a alcançar o primado a partir da década de 
1340 e conservá-lo-ão até ao final do primeiro quartel do 
século XV; considerando apenas as décadas de maiores valo
res percentuais da carta de sentença, diremos que Sobrejuí-
zes e Ouvidores apresentam 54,16$ em 1401-10 e 70,73$ em 
1411-20. Desde a viragem do século entretanto que os Juízes 
dos feitos de el-Rei vinham alcançando posição de destaque, 
obtendo uma maioria relativa em 1421-33 (41,02$) e passan
do então os Sobrejuízes e Ouvidores para apenas 23,07$. 

2.3.19. Sentenças sobre bens aforados 

Trata-se de um tipo de carta pouco representado entre 
as sentenças onde estão em causa bens e/ou direitos do mo
narca. Normalmente a disputa gira em torno do montante do 
foro ou da titularidade do mesmo. 

Nao deixou esta carta quaisquer traços na legislação 
do período que nos ocupa- Apenas nas "Ordenações Afonsinas" 
algo encontramos a seu respeito, ao ser cometido ao Juiz 
dos feitos de el-Rei o encargo das sentenças sobre as ren
das do monarca (197). 

De escasso peso no conjunto da documentação, como dis-

1320-
-30 

1331-
-40 

1341-
-50 

1351-
-60 

1361-
-70 

1371-
-80 

13B1-
-90 

1391-
-1400 

1401-
-10 

1411-
-20 

1421-
-33 

0,32$ 0, 37% - - - - 0,4* - 0,B6% 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.19. 
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semos, resta-nos, uma vez mais, a abordagem dos subscrito
res (198): nas décadas de 1320 e 1330 as raras cartas detec
táveis são da exclusiva responsabilidade dos Ouvidores dos 
feitos de el-Rei; quanto as da década de 1410 e do período 
de 1421-33 são partilhadas entre os Juízes dos -feitos de el— 
—Rei e os Sobrejuízes e Ouvidores. 

2,3.20. Sentenças sobre fiscalidade 

Tipo de sentença também não particularmente abundante 
entre as referentes aos feitos que impliquem bens ou direi
tas régios, as sentenças sobre fiscalidade apresentam con
tudo um pouco mais de regularidade do que as do tipo ante
riormente considerado. 

Relativamente a prescrições normativas a seu respeito, 
haverá que esperar pelo Código Afonsino para algo encontrar
mos: é aí cometida aos Vedores da Fazenda a competência pa
ra o conhecimento dos feitos das sisas nos locais onde o 
monarca estiver (199),e ao Juiz dos feitos de el-Rei o co
nhecimento dos feitos referentes a todos os outros direitos, 
nomeadamente dízimas e portagens (200). 

De montante sempre discreto no conjunto da documenta-

1320-
-30 

1331-
-40 

1341--50 
1351-
-60 

1361-
-70 

1371--00 
1301-
-90 

1391--1400 
1401-
-10 1411--20 

1421-
-33 

1, 30% 0,37% - 0,99% - 1,12% - 0,68% 0,4% 1,82% 3,B1% 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.20. 

ção régia, as sentenças sobre fiscalidade começam, na déca
da de 1320, por ser maioritariamente da responsabilidade 
dos Ouvidores dos feitos de el-Rei; as escassas cartas de
tectáveis em 1371-80 são exclusivamente subscritas pelos Ve
dores da Fazenda; a partir de 1391 passam a ser fundamental
mente da responsabilidade dos Juízes dos feitos de el-Rei, 
como que prenunciando o estipulado nas "Ordenações Afonsi
nas" (201). 
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2,3.21. Sentenças sobre .jurisdições 

Este outro tipo de sentença incidindo sobre bens e/ou 
direitas do monarca está praticamente sempre presente ao 
longo do período por nós considerado. Predominam os valores 
totais e percentuais baixos, salvo num determinado momento 
— as décadas de 1330 e 1340 - que corresponde à fase das In— 

1320-
-30 

1331-
-40 

1341-
-50 

1351--60 
1361--70 1371--00 1301-

-90 1391--1400 
1401-
-10 1411--20 1421-

-33 
o, ai/. 17,89% 22,58% 3,9B% 0, 37% 0, 37% 0,10% 0,19% - 0,54% 1,21% 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.21. 

quirições e Confirmações gerais de D» Afonso IV, de que as 
cartas então em causa sao a expressão mais acabada. 

Não deixando traços na legislação trecentista, apenas 
nas "Ordenações Afonsinas" viremos a encontrar prescrições 
a seu respeito: o conhecimento dos feitos e contendas que 
pertençam às jurisdições é confiado aos Juízes dos feitos 
de el—Rei (202), funcionários que efectivamente redactam al
gumas das escassas cartas deste tipo detectáveis para os pe
ríodos de 1411-20 e 1421-33. Quanto às duas décadas em que 
esta carta se destaca pelo seu volume, os redactores são 
fundamentalmente os Ouvidores dos feitos de el-Rei e da Por
taria, com 96,34$ em 1331-40 e 87,7555 em 1341-50 (203). 

2.3.22. Traslados 

Como o nome indica, o traslado será aqui uma carta que 
transcreve qualquer escritura anterior, nomeadamente uma ou
tra carta, do mesmo monarca ou de algum dos seus antecesso
res. Só que ... há traslados e traslados. Sob a presente e-
pígrafe incluímos apenas aquelas cartas em que o Rei se li
mita a proceder à transcrição em causa, sem qualquer dispo— 
siçao suplementar, nem que seja uma simples declaração con-
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"firm at o ria. A razão da passagem de uma tal carta de simples 
traslado poderá ser, por exemplo, a perda ou deterioração 
do original. Outras cartas há que incluem traslados, mas se
guidos de disposições que confirmam, aclaram, alteram ou 
derrogam parcialmente a escritura trasladada; incluímos tais 
cartas nas rubricas a que se reportam as disposições em cau
sa. 

Passando à legislação a respeito da carta de traslado, 
verificamos que apenas nas "Ordenações Afonsinas" ela virá 
a ser referida com o alcance aqui mencionado, cometendo—se 
ao Chanceler-flor a responsabilidade do desembargo respecti
vo (204). 

Presente ao longo de todo o período considerado, a car
ta de traslado queda—se sempre por percentagens modestas, 
em ascensão contudo a partir dos -Finais do século XIV, pa-

1320-
-30 

1331-
-40 

1341-
-50 

1351-
-60 

1361-11371-
-70 -80 

1381-
-90 

1391-
-1400 

1401-
-10 

1411-
-20 

1421-
-33 

0,81* 3, 38* 0,92* 0,99* 0,75*|l,24* 
1 

0,99* 2,36* 2,4* 2,1B* 4,67* 

Evolução dos valores percentuais da carta do tipo 2.3.22. 

ra atingir o "maximum" percentual em 1421-33. 
Relativamente aos subscritores (204-A), o que a reali

dade nos mostra ê que se o Chanceler está sempre presente, 
apenas em dois momentos alcança o primado (72,22$ em 1401-
-10 e 51,85$ em 1421-33); nas décadas de 80 e 90 é" suplan
tado pelos Desembargadores "tout court" (com 52,63$ e 50$, 
respectivamente), isto para termos em conta apenas os pe
ríodos em que a carta em causa apresenta valores totais mi
nimamente significativos. 

2.3.23. Diversos 

A presente epígrafe engloba o 'resto' da documentação 
regia, aquelas cartas nao englobáveis em qualquer uma das 
grandes repartições que atrás considerámos. E não engloba-
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v/eis porquê ? Fundamentalmente por uma de três razoes: 

- Em primeiro lugar pode tratar-se dos já refe
ridos "actos de circunstância e não seriáveis", 
na expressão de G. TES5IER (205), isto é, actos 
cuja singularidade impede o seu agrupamento em 
qualquer rubrica; 

- em sequndo luiar poderemos ter cartas de tipo 
perfeitamente definido, mas detectáveis em va
lores de tal modo baixos que não -faria sentido 
considerá-las autonomamente; a título de exem
plo mencionam—se as cartas de o-fício passadas 
a cirurgiões e físicos, as quais têm como re
dactores os próprios físicos régios; em todo o 
perxodo considerado encontramos um total de 
quatro (206); 

- finalmente, nos Diversos englobamos todas as 
cartns de tipos que se não repitam nas tabelas 
referentes a cada subscritor O.J grupo de subs
critores, as quais por essa razão vêm sempre 
enumeradas em último luqar (207). 
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2.4. A quantificação - Valor e limites 

"Lamentabletnente el historiador actual es
tá aún más preparado para una historia erudita 
basada en la discusión hipercrftica del docu
menta que para la historia serial" (R. CONDE y 
DELGADO de PIOLINA) (208) 

A abrir o presente capítulo fizemo—nos eco de palavras 
que salientavam a dimensão não numérica da documentação ré
gia como não embargante da sua quantificabilidade (209). Ë 
tempo de voltar a este ponto. Começaremos por recordar uma 
interrogação colocada por R. CONDE y DELGADO: "onde estão os 
documentos ?" (210). Respondendo numa perspectiva institu
cional, isto é,tendo em conta a entidade que produziu a do
cumentação e aquela a quem tal documentação se destinava, 
poderemos considerar três categorias: 

- A documentação conservada por responsabilidade do 
autor. E obviamente o caso dos livros da Chancela
ria regia. Nao se trata aqui, como é evidente, de 
originais mas sim de registos da documentação ex
pedida. Dentro desta categoria uma subdivisão é ain
da passível de ser -Feita: esses registos podem 
ser coevos do próprio acto expedido ou bastante 
posteriores, uma vez que parte dos livros respei
tantes aos monarcas entre D. Dinis e D. Duarte foi 
"reformada" no século XV, trabalho que de algum 
modo constituiu o prelúdio da monumental "Leitu
ra Nova", de D. Hanuel I (211). Convém finalmen
te nao esquecer que a documentação inserível nes
te grupo pode ainda conter (por traslado) docu
mentos anteriores, cujo conteúdo se confirma 
(212). 

A documentação conservada por responsabilidade do 
destinatário. E o caso nomeadamente das cartas ré
gias existentes nos arquivos municipais. Aqui te— 
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remos à partida pergaminhos originais; mas os des
tinatários em diversos casos organizaram os seus 
próprios livros de registo, transcrevendo a docu
mentação recebida, livros esses que podem remontar 
ao período medieval (v.g. o Livro dos Pregos, do 
Arquivo Histórico da Câmara'Hunicipal de Lisboa) 
ou ser bastante posteriores (v.g. o Livro A e o 
Livro B. do Gabinete de História da Cidade ^Por-to] , 
ou os Livros de Registos, do Arquivo municipal de 
Évora). 

- A documentação conservada por responsabilidade do 
destinatário, mas que num dado momento foi recolhi
da no arquivo originário do autor. £* o caso nomea
damente da documentação constante do núcleo das Ga
vetas ou das Corporações Religiosas do Arquivo Na
cional da Torre do Tombo. Trata-se aqui fundamen
talmente de pergaminhos originais. 

Feita esta apresentação, cremos poder assentar numa di
cotomia originais / registos-traslados. 

E um primeiro problema atinente a quantificação destas 
fontes prende-se com os valores totais. Por um lado, efecti
vamente, os livros de Chancelaria — mesmo os originais — es
tão muito longe de constituir o integral repositório da do
cumentação régia de um dado período, havendo mesmo fases de 
vazio* (213); nao se esqueça também que nos livros reforma

dos muitas das cartas não estão transcritas na íntegra, mas 
apenas sumariadas em ementa, o que, se nos permite conhecer 
a data e as linhas gerais do conteúdo, impede já o conheci
mento dos responsáveis pela subscrição e as torna consequen
temente inaproveitáveis do nosso ponto de vista (214). Por 
outro lado, uma pesquisa de pergaminhos originais, minucio
sa que seja, nunca poderá pretender-se exaustiva: arquivos 
locais há que permanecem encerrados, que não dispõem da ca
talogação aceitável ou que só agora começam a receber arru
mação eficaz. 

Quererá isto dizer que os valores totais alcançados e 
a curva passível de ser estabelecida serão de por de lado ? 
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Cremos que será pessimismo excessivo. Na realidade, se -tiver
mos em conta a curva da documentação régia para o período de 
1320—1433 (215), constatamos que as variações mais signifi
cativas corresponderão fases ou circunstâncias conhecidas ou 
intuídas, pelo que tais variações não constituirão uma surpre
sa em termos absolutos: 

- assim, o ponto mais baixo da curva corresponde aos 
15 anos -finais de D. Afonso IV, que, como é sabido, 
constituem uma fase de •eclipse' da Chancelaria ré
gia, facto que algo terá a ver com as circunstâncias 
vividas pelo Reino a partir dos finais da década de 
1340 (216); 

- o cume é atingido pelos meados da década de 1380, e 
corresponde ao início da governação do Plestre de A-
vis, com todo o peso quantitativo das doações e pri
vilégios, normais num início de reinado, e por maio
ria de razão quando tal início de algum modo repre
senta uma ruptura; 

- os tempos finais de D. João I correspondem a uma fa
se descendente, numa altura em que a idade afasta o 
monarca do exercício quotidiano da actividade gover
nativa, e estando o Infante D. Duarte há anos asso
ciado ao Poder e dispondo dos seus próprios oficiais 
e conselheiros; tal abaixamento numérico da do
cumentação também não surpreenderá em absoluto. 

Quanto aos valores percentuais alcançados pelos diferen
tes tipos de carta no conjunto da documentação ou pelas diver
sas classes de subscritores dentro de cada tipo, pesem embora 
os condicionalismos apontados, eles também nos permitem algu
mas ilações dotadas de um mínimo de segurança: efectivamente, 
se ha espécies de carta ostentando uma considerável estabili
dade ao longo do período em apreço, outras há que apresentam 
notórios altos e baixos, não raro plausivelmente explicáveis 
pela conjuntura social e política correspondente as fases res
pectivas; por outro lado, entre os diversos tipo de carta uns 
há que têm subscritores praticamente certos ou pelo menos pre-
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dominances, e quando se detectam oscilações tem isso a ver 
com o aparecimento ou desaparecimento de cargos e com as con
sequentes alterações da orgânica do Desembargo. 

Por tudo isto cremos ter "valido a pena" a resposta ao 
repto de R. CONDE y DELGADO (217): quantificar a documenta
ção susceptível de o ser, ainda que não estruturalmente quan
titativa. 0 resultado talvez não seja propriamente constituí
do pelas "grandes surpresas" a que se refere este autor; per
mitirá todavia que, em termos de orgânica governativa, se ul
trapasse não só o domínio das prescrições normativas (o admi
nistrando) . como o inevitável impressionismo que uma visão 
meramente qualitativa inexoravelmente traria. 
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N O T A S A " 2 . AS FONTES" 

(1) "Analisis de la tipologia documental del siglo 
XIV: fuentes del Archive de la Corona de Aragon", in Cua-
dernos de Historia anexos de la Revista HISPÂNIA. 8. La 
mutacion de la segunda mitad del siglo XIV en Espana, dir. 
por Federico UDINA HARTORELL, Fladrid, 1977, p. 54. 0 traba
lho de F. FURET em causa é "0 quantitativo em história", 
in Fazer Histeria, dir. por J. LE GOFF e P. NORA, trad, 
port., 1. Novos problemas. Amadora, 1977, pp. 59-79, ma
xime 70-1. 

(2) C-F. o nosso trabalho "Da Diplomática Régia a His-
tória do Estado dos fins da Idade nédia - um rumo de in
vestigação", in Revista de História Económica e Social. 8 
(Jul.-Dez. 1981), maxime pp. 15-8. 

(3) Seguimos a classificação proposta por R. CONDE 
y DELGADO, Op. cit., pp. 52 ss. 

(4) E a Inglaterra dos Plantagenetas destaca-se em 
termos de precocidade na assunção da capacidade legislati
va pelos monarcas. 0 momento-chave localiza-se na época de 
Henrique II (1154-69) (cf. Charles PETIT-DUTAILLIS, La mo
narchie féodale en France et en Angleterre (X.e-XIII.e sie-
clej_, Paris, 1971, pp. 137 ss.; e Jacques BOUSSARD, Le 
Gouvernement d'Henri II Plantagenêt. Paris, 1956, passim). 

(5) Praticamente desaparecido com o declínio dos Ca-
rolíngios, o poder legislativo dos monarcas franceses só 
será verdadeiramente restaurado a partir dos meados do sé
culo XII, altura em que as referidas "ordonnances" vêm co
mo que tomar o lugar das antigas "capitulares"; de qual
quer modo,até aos meados do século XIII as "leis" france
sas conservarão um carácter qualificável de "feudal", ex
presso na consignação nas mesmas dos nomes dos "grandes 
vassalos" régios, como que dando assentimento ao legisla
do; este hábito entrará em nítido declínio ao longo dos 
reinados de Luis IX e Filipe III, rumo ao desaparecimento, 
que é já uma realidade na época de Filipe o Belo (sobre o 
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assunto v, por todos Jean-François LEFIARIGNIER, La France má-
diévale. Institutions et sociétés . Paris, 1975, pp. 106 e 
244-7). 

(6) Frequentes a partir da época de Pedro III (1276-
-85) (cf. Luis G. de VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las 
Instituciones Espanolas. De los orígenes al final de la Edad 
Hedia5. Pladrid, 1977, pp. 442-3). 

(7) 0 seu ponto de partida remontará a época de Afonso 
X (1258-84). Nos séculos XIV e XV os Reis de Castela tanto 
legislarão ern Cortes como sem a sua intervenção, hipótese es
ta mais comum no último destes séculos (cf. L. G. de VALDEA
VELLANO, Op. cit., p. 443). 

(8) Com um esporádico antecedente no tempo de D. Afon
so Henriques e alguns exemplos na época de D. Afonso II -
datados das Cortes de Coimbra (1211) - a capacidade legisla
tiva dos nossos monarcas afirma-se sobretudo a partir de 
1248 (sobre o assunto cf. Nuno Espinosa Gomes da SILVA, His
teria do Direito Português, policop., Lisboa, 1980, pp. 232-
4 e 307 ss.; e Harcello CAETANO, Histeria do Direito Portu
guês. I. Fontes - Direito Público (1145-1495). Lisboa, 1981, 
pp.. 242 e 344-9). 

(9) Cf. Typologie des sources du Floyen Age Occidental. 
"Pasc« 1.Introduction. Turnhout, 1972, pp. 17-8. Veja-se tam
bém, do mesmo historiador e na mesma colecção, a visão de 
conjunto La Loi, fase. 22, 1977. 

(10) V. supra. 1.2.1. 

t11) Typologie .... fasc. 1, cit., p. 18. 

(12) v» supra. 1.2.1. Conforme dissemos, renunciámos 
praticamente a abordar o nível Administrado, para o que ha
veria que lançar mão eminentemente de Fontes administrativas 
emanando da autoridade civil (cf. L. GENIC0T, Typologie .... 
fasc. 1, cit., pp. 18-9). 

(13) Os pergaminhos originais foram assim predominan
temente conservados em arquivos dos destinatários, que não 
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dos autores ; a estes competirão eminentemente os registos. 

(14) V. nota (2). 

(15) Cf. R. CONDE y DELGADO, Op. cit., pp. 52-3. 

(16) Cf. Armando Luís de Carvalho HOmEPl, "Da Diplomáti
ca Régia à História do Estado ...", cit., p. 19. 

(17) Id., ibid., loc. cit. 

(IB) V. supra. 

(19) Adiante veremos os formulários mais comuns (v. in
fra, 2.2.3.) . 

(20) V. vol. II. 

(21) Fazendo-se contudo sempre ressaltar os casos em 
que por carta se legisla. 

(22) Excluímos contudo da quantificação os actos da res-
ponsabilidade dos Infantes D. Pedro e D. Henrique registados 
na Chancelaria régia, o que não quer dizer que não tomemos 
em conta alguns informes neles contidos. 

(23) Raramento encontramos invocação. Um dos poucos e— 
xemplos ê a carta de 20/111/1376, pela qual D. Fernando doa 
Pinhel a D. Leonor Teles (A.N.T.T., Chancelaria de D. Fernan
do, liv. I, fols. 189/189 v.2). 

(24) Deixamos de lado, e para já, os selos e sinais, 
ate porque, como dissemos, na maior parte dos casos estamos 
em presença não de originais mas de registos de Chancelaria 
ou de traslados. 

(25) Cf. a distinção entre as "lettres par le roy" e 
as "lettres de par le roy" (Georges TESSIER, Diplomatique 
royale française, Paris, 1962, p p. 276 ss.; Robert-Henri 
BAUTIER, "Recherches sur la Chancellerie Royale au temps 
de Philippe VI", in Bibliothèque de l'Ëcole des Chartes, t. 
CXXII [l96A2* PP. 116-7 e t. CXXIII Ql96s]], pp. 440-6). 
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(26) A-té meados do século XIV estes números podem atin
gir o montante de três e por vezes mais; a partir de então 
o normal é serem apenas um ou dois; nesta última hipótese 
os redactores em causa repartem normalmente a titularidade 
de um cargo ou função. 

(27) Sobre a origem desta referência v. supra 1.2.1., 
in fine. 

(28) Cf. o nosso trabalho "Da Diplomática Régia a His
tória do Estado . ..", cit., pp. 15-6. 

(28-A) "0 quantitativo em história", cit., pp. 70-1. 

(29) V. excerto em abertura ao ponto 2.1. 

(30) V. vol. II, Quadros Anexos. 1(1) a 1(12). 

(31) Id», Diagrama 1. 

(32) E também dos alvarás, quando aparecem (v. infra, 
2.2.2.). 

(33) V. infra. 2.3. 

(34) V. infra. 3.2.2.3. 

(35) 0 protocolo não compreende invocação nem a inti-
tulatio normal. Começa pelo endereço ("Juys uaradores e pro
curador e concelho e homeens boons da nosa leal Cidade do 
porto"), seguido de uma concisa intitulatio ("nos El Rey") 
e de uma mais circunstanciada saudação ("uos enuyamos muyto 
saudar"). 0 texto abre com a notificação, nos seguintes ter
mos: "fazemos uos saber que". No escatocolo falta normalmen
te a indicação do ano - pormenor que nos parece extremamen
te significativo - estando patentes os restantes elementos 
da carta régia do tipo A. (os exemplos em causa constam de 
um dos mais antigos espécimes que conhecemos: uma carta 
transcrita na acta da vereação do Porto de 9/IX/1391 Qcf. 
'Vereaçoens'. Anos de 1390*1395. 0 mais antigo dos 'Livros 
de Vereaçães' do Plunicipio do Porto existentes no seu Arqui
vo, ed. A. Hagalhães BASTO, Porto, 1937, pp. 101-21 de on-
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de se transcrevem; outros exemplos encontramos, normalmente 
dirigidos às vereações concelhias; o ano destas cartas pode 
por vezes inferir-se da data da vereação em que foram lidas), 

(36) Cf. referência contida na acta da vereação do Por
to de 14/X/1391, que transcreve uma carta cerrada de 5/X, 
presumivelmente do mesmo ano (cf. 'Vereaçoens'« Anos de 
1390-1395 ..., cit., p. 112). Sobre este selo v. infra. 3. 
2.1. 

(37) Adoptando a terminologia de R.-H. BAUTIER, estare
mos perante um "papier administratif (que não é um "acto" 
em sentido estrito, mas antes a sua preparação ou notifi
cação, ou um simples informe), contraponível ao "acte admi
nistratif", que será neste caso a carta régia propriamente 
dita (cf. "Leçon d'ouverture du Cours de Diplomatique a l'É
cole des Chartes (20 Octobre 1961)", in Bibliothèque de l'Ë-
cole des Chartes, t. CXIX D.961J, p. 208). 

(38) Cf. R. CONDE y DELGADO, Op. cit., pp. 52-3. A au
sência de uma identificação mais cabal do monarca reinante 
e da indicação do ano afiguram-se-nos, neste contexto, de 
grande importância. 

(39) Pese embora a possibilidade da sua inferência, a-
través dos itinerários régios ou da data do traslado na ac
ta da vereação. 

(40) A última data de 18/VIII/1423 - A.N.T.T., Padroa
dos, liv. II, foi. 71 v.2. 

(41) V. infra. 2.2.3. 

(42) V. vol. II, Quadros Anexos. I(l) a 1(12). 

(43) 0 mais antigo alvará régio que conhecemos data de 
23/VI/1391 - A.N.T.T., Chancelaria de D. João I. liv. V, foi. 
14 v.s. 

tem (44) Cf. a ordenação "Esta he a tousaçom quanto devi 
levar das cartas delRey" (s.d.) - B.N.L., Ordenações de el-
Rei D. Duarte, fols. 190 v.9/198. Recolhida também no Livro 
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das Leis e Posturas (cf. ed. Nuno Espinosa Gomes da SILVA s 
fiaria Teresa Campos RODRIGUES, Lisboa, 1971, pp. 244-56). 

(45) Cf. Lope PASCUAL flARTINEZ, "Notas para un estúdio 
de la Cancilleria castellana en le siglo XIV. La cancilleria 
de Pedro I (1350-1369)", in Hiscelanea Hedieval flurciana. 
vol. 5 (I960), pp. 236-40. 

(46) Cf. Ruy de ALBUQUERQUE, "Alvará", in Enciclopédia 
Verbo, I, pp. 1538-9. 

(47) Virgínia RAU, A Casa dos Contos. Coimbra, 1951, p. 
15. 

(48) No futuro o panorama alterar-se-á. Um exemplo dis
so será o facto de, já na segunda metade do século XV, come
çarmos a ter capítulos de Cortes com resposta régia sob a 
forma de alvará (cf. Armindo de SOUSA, "As Cortes de Évora 
de 1435", in Estudos medievais, n.9 3/4 Q.983/841, p. 146 e 
nota C48H). 

(49) V. vol. II, Quadros Anexos. 1(9) a 1(12). 

(50) Id., Apêndice F. 

(51) V. supra 2.1., nota (8). 

(52) Sobre o assunto v. por todos |_. GENICOT, Typolo
gie des sources ..., fase. 22, La Loi, cit., pp. 18-28. 

(53) "Situer la loi dans l'ensemble des sources juri
diques £../] est une tâche délicate. Elle ne peut être me
née a bien qu'en s'attachant plus aux réalités du temps 
qu'a la terminologie de celui-ci, qui a été mouvante, ou 
aux spéculations des jurisconsultes du moyen âge ou d'épo
ques plus récentes, qui risquent d'égarer" (L. GENICOT, 
Typologie des sources .... f a s c. 22 - La Loi, cit., p.'il). 

(54) Sobre estes riscos em História das Instituições 
v. António Danuel HESPANHA, "Para uma teoria da história 
institucional do Antigo Regime", prefácio a colectânea Pp-
der e instituiçSes na Europa do Antigo Regime (no prelo; 
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tivemos acesso ao original por amabilidade do Autor, a quem 
reiteramos o nosso profundo reconhecimento). 

(55) Cf. L. GENICOT, Typologie des sources ..., fase. 
22 - La Loi, cit., pp. 36 ss. 

(56) Id., ibid., p. 13. 

(57) Cf. Nuno Espinosa Gomes da SILVA, Histeria do Di
reito . . ., cit., p. 319. 

(58) Cf. "Ley que pea deue auer aquel homem filho dal-
go ou villaao que fezer adultério com molher casada", de D. 
Afonso IV (Livro das Leis e Posturas, ed. cit., pp. 319-20, 
de onde se transcreve). 

(59) Cf. a lei sobre a vindicta dos fidalgos, de 17/ 
/ÏII/1336 (Livro das Leis e Posturas, ed. cit., p. 412, de 
onde se transcreve). 

(60) Cf. lei de l/VII/1340, sobre citações (Cortes Por
tuguesas. Reinado de D. Afonso IV (1325-1357). ed. A. H. de 
Oliveira P1ARQUES et ai. . Lisboa, 1982, p. 119, de onde se 
transcreve). 

(61) Cf. "Lei das Sesmarias", de 26/V/1375 (José Ha-
nuel GARCIA, "Adenda à parte documental" de Virgínia RAU, 
Sesmarias medievais portuguesas , Lisboa, 1982, p. 268, de 
onde se transcreve). Podemos contudo ocasionalmente encon
trar exemplos do uso da primeira pessoa do singular, v.g.: 
CPjor que a mym he dicto rue os escripvaaes das minhas au
diências ..." (cf. "Ley per que elRey taussou aos escri
pvaaes das ssuas audiançias e da ssua Corte..." C B . N . L . , 
Ordenações de el-Rei D. Duarte, fols. 231 v.2/232^). Nas 
leis que assumem a forma de carta - que adiante trataremos -
o dispositivo aproxima-se do usual nas cartas de subscri
ção rágia. 

(62) 0 publicitante pode ser, por exemplo: o Chance
le r-nor (caso de PÊRO DO SEN Qv. vol. II, biografia 208^ 
com a 'pragmática" de 1340 e outra legislação saída das 
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Cortes de Santarém Qcf. Cortes Portuguesas .... cit., pp. 
10319]); o Escrivão da Chancelaria (caso de AFONSO EANES 
(II) r_v. vol. II, biografia 7"j. coro diversa legislação de 
16/1/1342 Qcf. Livro das Leis e Posturas, ed. cit., pp. 405 
S S
» H ) ; o Corregedor da Corte (caso de LOURENÇO GONÇALVES 

Qv. vol. II, biografia 177~| coro a "Hòrdenaçam que nom filhem 
peitas os officiaaees delrrey", de 12/11/1361, ou cora a "Hor
denaçom que nom aja procuradores nem vogados em todo Portu
gal", de 7/IV/1362 QA.N.T.T., Chancelaria de D. Pedro I. 
liv. I, fols. 49 e 71/71 v.s, respectivamente; publicadas 
nos nossos "Subsídios para o estudo da Administração Central 
no reinado de D. Pedro I", in Revista de Histeria do Centro 
de História da Universidade do Porto (i.N.jt.C), I (1978), 
pp. 81 e 867, respectivamente]); ou outro» desembargador? js, 
mas que sejam normalmente já veteranos junto do monarca e 
eventualmente do seu Conselho (caso de AFONSO DOMINGUES (II) 
Qv. vol. II, biografia 3"] com os traslados da "Lei das Ses
marias" Q v. nota anterior]) . 

(63) Cf. legislação publicada a 16/1/1342 pelo Escri
vão da Chancelaria (v. nota anterior). 

(64) Cf. "Hòrdenaçam que nom filhem peitas os Officiaaees 
delrrey", de 12/11/1361 (v. nota (62)). 

(65) Cf. "Hordenaço■? que nom aja procuradores nem voga
dos em todo Portugal" (v. nota (62)). Em matéria de modos 
verbais um caso peculiar é constituído pelo "Regimento del

rrey" sobre novas petiçSes em feitos já desembargados, de 
3/III/1366, que está redigido no imperativo ("Ouvido manda
do de nosso senhor elrrey . . . " ) , e com um discurso de tipo 
proclamatório (A.N.T.T., Chancelaria de D. Pedro I. liv. I, 
foi. 117; publicado nos nossos "Subsídios para o estudo da 
Administração Central ...", cit., p. 87). 

(66) Cf. ordenação "Como as Justiças nom"deuem receber 
aos clérigos querelas nem denunçiaçSes ...", de D» Afonso 
I V (Livro das Leis e Postura, ed. cit., p. 424, de onde se 
transcreve). Diversos outros exemplos de utilização do pre
térito perfeito do indicativo se encontram ainda no Livro 
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das Leis e Posturas. 

(67) Cf. ordenação "da partilha dos fidalgos", de D. A-
fonso IV (Livro das Leis e Posturas, ed. cit., pp. 214-5, de 
onde se transcreve). 

(68) Cf. ordenação "Como se deve desenbargar o facto 
per sentença defenetiva (...)", de D. Afonso IV (B.N.L., Or
denações de el-Rei D. Duarte, fols. 181/181 v.9). 

(69) Cf. "Regimento dos Corregedores", de 1332 (publi
cado por flarcello CAETANO, A Administração ftunicipal de Lis
boa durante a 1.g dinastia (1179-1383) . Lisboa, 1981, p. 
152, de onde se transcreve). Todo o regimento está redigido 
nestes termos. 

(70) Cf. "Regimento dos Corregedores", de 1340 (publi
cado por narcello CAETANO, A Administração Municipal de Lis
boa .... cit., p. 161, de onde se transcreve). 0 tom geral 
do regimento é também este. 

(71) Cf. a citada "Hordenaçaím que nom filhem peitas os 
officiaaees delrrey", de 12/11/1361 (v. note (62)). 

(72) Do preâmbulo da "Lei das Sesmarias" (José" flanuel 
GARCIA, "Adenda ...", cit., p. 267, de onde se transcreve). 

(73) Cf. ordenação "Do que dorme com molher casada per 
sua voontade", de D. Afonso IV ("Ordenações Afonsinas", liv. 
V, tit. VI - Ordenaçoens do Senhor Rey D. Affonso V. V, Coim
bra, 1792, p. 32). 

(74) Sobre esta problemática veja-se a obra de Plartim 
de ALBUQUERQUE, 0 Poder Político no Renascimento Português. 
Lisboa, 1968. 

(75) Cf. ordenação "Como elrrey manda que os seus con
selheiros e sobrejuizes e todollos outros ofiçiaaes lhe 
dem em cada mes conto dos serviços", de l/VII/1341 (B.N.L., 
Ordenações de el-Rei D. Duarte, foi. 283 v.í). 

(76) Cf. "Hordenaçom primeira que este Rey pos em sas 
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audiançias em rrazom dos ouvidores e sobrejuizes de 3a Cor
te", de D. Afonso IV (B.N.L., Ordenações de el-Rei D. Duar
te, fol. 174 v.2). 

(77) Cf. a ordenação citada na nota (73), pp. 32—3» 

(73) V.g. na "Lei das Sesmarias" (v. José Ranuel GAR
CIA, "Adenda ...", cit., p. 267). 

(78-A) Cf. "decraraçom da lej da Reuendeita", de 14/ 
/X/1335 (Livro das Leis e Posturas, ed. cit., p. 414). 

(79) Cf. ordenação citada na nota (76). 

(80) Cf. "Ley per que elRey taussou aos escripvaaes 
das ssuas audiançias e da ssua Corte" (B.N.L., Ordenações 
de el-Rei D. Duarte, fols. 231 v.8/232). 

(BI) Cf. "Pragmática" de 1340 e outra legislação (Cor
tes Portuguesas, cit., p. 119, de onde se transcreve). 

(82) Cf. ordenação "Como as Justiças now devem receber 
aos Creligos, querellas nem acuzaçõoes que derem de pessoas 
senom deren fiadores leigos" (Livro das Leis e Posturas, ed. 
cit., pp. 256-7, de onde se transcreve). 

(83) Cf. 'Hordenaçom que nom aja procuradores nem voga
dos em todo Portugal", de D. Pedro I (v. nota (62)). 

(84) Cf. final da "Hordenaçam que nom filhem peitas os 
officiaaees delrrey", de D. Pedro I (v. nota (62)). 

(85) V.g. a "Carta, que ElRey mandou aos Jujzes de Gui
marães em como fezessem em razom das querellas, que os Cre
ligos dessem dos Leigos", de 2/VIII/1343 (Livro das Leis e 
Posturas, ed. cit., pp. 258-9). 

(86) V.g., "aiam a pea posta em esta lej contra os vo
gados e procuradores E per esta lsj nom entendo a Reuogar 
as lex que ia per mjm som postas em esta rrazom", pode 1er-
-se na "Lei que vogado nem procurador nem Juyz num ovuidor 
nem escriuam nem tabaliom nem almoxariffe nom tomem seruicos 
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(sic) de nenhuus que peranteles aiam de farer (•••)" de 14/ 
/III/1351 (Livro das Leis e Posturas, ed. cit., pp. 437-9» 
de onde se transcreve); ou "E esta nosa ley nom estendemos 
aos contrautos que ata aqui forom -Feitos", como se là na or
denação "Como elRey defendeu que os Judeus nem outros nom 
ffezessem contractos atempados", de 28/VII/1349 (Livro das 
Leis e Posturas, ed. cit., pp. 443-8, de onde se transcreve). 

(87) V.g. o regimento dos Contos, de 5/VII/1389 (A.N. 
T.T., Chancelaria de D. Fernando, liv. V, foi. 5 v.2; pu
blicado por Virgínia RAU, A Casa dos Contos, Coimbra, 1951, 
p. 457). 

(88) Cf. a primeira ordenação citada na nota (86). 

(89) Cf. a segunda ordenação citada na nota (86). 

(90) Cf. as ordenações de Justiça ("Primeira ley Noua 
que fez Rey Dom affomso"), de 3/XI/1352 (Livro das Leis e 
Posturas, ed. cit., pp. 452-8, de onde se transcreve). 

(91) V.g. as ordenações de 21/V e 3/VII/1349, a primei
ra sobre a publicação dos testamentos, a segunda mandando 
que todos os homens usem dos ofícios que tinham antes da 
Peste (B.N.L., Ordenações de el-Rei D. Duarte, fols. 332 
v. 2/334 v. 2 e 334 v.2/337 v.25 a primeira encontra-ae tam
bém no Livro das Leis e Posturas, ed. cit., pp. 440—2). 

(92) V. vol. II, biografia 153. 

( 9 3 ) I d . , n o t a s ( 1 1 8 9 ) a ( 1 1 9 3 ) a c i t a d a b i o g r a f i a . 

( 9 4 ) V. s u p r a . 1 . 2 . 1 . 

(95) "esta hordenaçam e rregimento", pode 1er—se na 
ordenação do Infante D. Duarte sobre o desembargo das peti
ções que pertencem ao ofício do Paço, de 1426 (B.N.L., Or
denações de el-Rei D. Duarte, fols. 425/426 v.2). 

(96) V. supra. 2.2.1. 

(97) Para isso chamámos já a atenção no nosso trabalho 
"Da Diplomática régia a História do Estado ...", cit., pp. 
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11-2. 

(98) Sobre este problema v. Georges TESSIER, Diplomati
que royale .... cit., pp. 254 ss, 

(99) Cf. Robert-Henri BAUTIER, "Les demandes des his
toriens à l'informatique: la forme diplomatique et le con
tenu juridique des actes", in Informatique et Histoire Hé— 
diévale. Roma, 1977, pp. 184-5. 

(100) Cf. F.-L. GANSHOF, "Les traits généraux du systè
me d'institutions de la monarchie franque", in Settimane di 
Studio dei Centro Italiano di Studi sull'Alto fiedioevo. IX 
- Il Passaggio dall'Antichità al Ptedioevo in Ocidente (1961). 
Spoleto, 1962, pp. 105-06; e entre nós António PI. HESPANHA, 
História das Instituições. Épocas medieval e moderna. Coim
bra, 1982, p. 106. 

(101) Para a França do século XIII este facto ê documen
tado pela proliferação das cartas patentes, entre as quais 
uma das espécies a destacar ê a que coloca uma determinada 
casa religiosa sob a protecção régia (cf, G, TESSIER, Diplo
matique royale .... cit., pp. 252-3). 

(102) Veja-se a concretização, relativamente à justiça 
criminal, em G. TESSIER, Diplomatique royale .... cit., pp. 
261-4; e entre nós António PI. HESPANHA, História das Insti
tuições, cit., pp. 336-7. Conforme este ultimo autor sali
enta, a distinção entre petições e cartas direitas e de 
9 r a c a encontra-se já expressa nas duas ordenações de D. Pe
dro I, atribuíveis a 1361 (A.N.T.T., Chancelaria de D. Pe
dro^, liv. I, fols. 51 v.2/52 e 63 v.2/64; publicadas nos 
nossos "Subsídios para o estudo da Administração Central 
...", cit., pp. 82-4 e 84-6). 

(103) V. infra. 2.3.10. 

(104) São os "numerosos actos de circunstância e nao 
seriáveis", que TESSIER refere (Diplomatique royale .... 
cit., p. 254). 

(105) V. infra, 2.3.23. 
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(106) V. infra, 3.2.2. 

(107) "t só desde o reinado de D. Affonso III que os di
plomas régios de simples aforamento existem em numero bas
tante para que dalles se possam deduzir conclusões (...)" 
(Henrique da Gama BARROS, Historia da Administração Publica 
em Portugal nos séculos XII a XV . VIII, Lisboa, 1950, p. 
161). 

(108) Sobre o assunto v. por todos Plário Júlio de Almei
da COSTA, "Enfiteuse", in Dicionário de Histeria de Portu
gal» dir. por Joel SERRÂ"0, II/E-HA, reimpr. , Lisboa-Porto, 
1971, pp. 35-9. 

(109) Sobre este problema, e particularmente sobre a 
crescente atenção dada pelos Reis à sua condição de proprie
tários urbanos, v. António RAVARA, "Introdução ao Estudo da 
Propriedade Urbana Régia sob D. Afonso III e D. Dinis", in 
Ocidente - Revista Portuguesa de Cultura. n.S 400, vol. 
LXXXI (Agosto de 1971), pp, 99-104. 

(109-A) V. nota (44). 

(110) Liv. I, tit. Ill, § 15 (Ordenacoens .... I, ed. 
cit., p. 25). 

(111) V. nota (109) e infra. 3.2.3. 

(112) V. vol. II, Apêndice F. 

(113) Com realce para os aforamentos de propriedades 
urbanas. 

(114) Um dos Desembargadores em causa será mais tarde 
Vedor da Fazenda: trata-se de PER0 AFONSO (I) (1361-79) (v. 
vol. II, biografia 199K 

(115) V. infra, 3.1.5. e 4.4., e ainda o nosso trabalho 
"Uma crise que sai d» tA Crise», ou o Desembargo Régio na 
década de 1380" (entregue para publicação no vol. V da Re-
yista de História, do Centro de História da Universidade do 
Porto Ql.N.I.C.3). 
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(116) Sobre o assunto v. Armando CASTRO, "Padroados" e 
Ruy d'Abreu TORRES, "Padroeiros" , in Dicionário de Histeria 
de Portugal, cit., III/P1E-SIN, pp. 275 e 275-6, respectiva
mente. Note-se que não consideramos sob a presente epígrafe 
as cartas de doação que incidem sobre padroados de igrejas; 
incluímo-las nas doações de bens e direitos (v. infra. 2.3» 
5.). 

(117) V. nota (44). 

(118) Liv. I, tit. II, § 4 (Òrdenaçoens ... . I, ed. 
cit., p. 19). 

(119) V. vol. II, Apêndice F. 

(120) Sobre o assunto v. Gama BARROS, Op. cit., VI, 
1949, pp. 37 ss. e IX, 1950, pp. 141 ss.; e a síntese de 
Ruy d'Abreu TORRES, "Coutadas", in Dicionário de Histeria 
de Portugal, cit., I/A-D, p. 734. 

(121) Cf. referências em cartas de 26/V e 29/Xr/1361, 
25/V/1362 e 31/1/1363 (A.N.T.T., Chancelaria de D. Pedro I. 
liv. I, fols. 58 v.2, 67 v.a, 73 v.2 e 78 v.S). Estas car
tas serão assim uma variante do tipo privilégios, compor
tando escusa de determinações gerais, que adiante examina
remos (v. infra. 2.3.12). 

(122) Referimo—nos a este ponto nos nossos Aspectos da 
Administração Portuguesa no reinado de D. Pedro I. dactil., 
Porto, 1974, pp. 138-42. 

(123) V. vol. II, Apêndice F. 

(124) Excluímos contudo os privilégios (ou confirmações 
dos mesmos) outorgados aos besteiros de um dado concelho, 
que incluímos nos privilégios em geral (v. infra. 2.3.11.). 

(125) Nestes casos excluímos contudo as cartas em que 
se precisa o alcance da jurisdição concelhia em tal maté
ria, como por exemplo quando se determina que os moradores 
da aldeia X ou os caseiros das terras do senhorio y sirvam 
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(ou não) com os vizinhos do concelho Z; nestes casos incluí
mos as cartas na categoria regulamentação de jurisdições lo
cais (v. infra, 2,3.16.). 

(126) V. nota (44). 

(127) Liv., I, tit. V, § 13 (Ordenaçoens .... I, ed. cit., 
p. 44). 

(128) V. vol. II, Apêndice F. 

(129) Guerriers et paysans. VII.e-XII.e siècle. Premier 
essor de l'économie européenne. Paris, 1973, p« 62. 

(130) Veja-se o clássico estudo de Rareei PIAUSS, "Essai 
sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés 
archaïques", in Sociologie et Anthropologie7. Paris, 1980, 
pp. 143-279. 

(131) Cf. G. DUBY, Guerriers et paysans .... cit., pp. 

60-9. 

(132) V. nota (44). 

(133) Liv. I, tit. Ill, § 4 (Ordenaçoens .... I, ed. 
cit., p. 24). 

(134) V. vol. II, Apêndice F. 

(135) Casos de J0A*0 GONÇALVES (I) (1360-77) e PERO A-
F0NS0 (I) (1361-79) (v. vol. II, biografias 144 e 199). 

(136) Esta distinção radica já no Direita Romano e cor
responderá "grosso modo" a diferença entre jurisdição cri
me e cível, comportando ainda para o donatário a faculdade 
de prover os ofícios da terra de que fosse senhor. Sobre o 
assunto v. António PI. HESPANHA, História das InstituiçSes. 
cit., p. 159, nota (264) et passim. 

(137) Este conjunto de elementos do formulário pode 
constar na íntegra ou apenas parcialmente. 

(138) Sobre o assunto v. António PI. HESPANHA, História 
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das Instituições, cit., pp. 291-7; e para Castela, Ignacio 
ATIENZA HERNANDEZ, "El poder real en el siglo XV: lectura 
critica de los documentos de donacion de villas y lugares. 
La formacion de los Estados de Osuna", in Revista Interna
cional de Sociologia. 2. S ep., n.2 48 (0ut,-Dez. 1983), t. 
XLI, Pladrid, 1983, pp. 557-91, maxime 575-7. £ fundamental
mente a este tipo de actos que se reporta o artigo de Ruy 
d'Abreu TORRES, "Doação", in Dicionário de Histeria de Por-
tugal, cit., I/A-D, pp. 843-4. 

(139) V. nota (44). 

(140) V. vol. II, Apêndice F. 

(141) Sobre o assunto v. por todos Vitorino Plagalhães 
GODINHO, "Finanças públicas e estrutura do Estado", in Di
cionário de História de Portugal, cit., II/E—RA, pp. 244-
-64; e no presente trabalho infra, 3.1.4., 3.1.8. e 3.2.3. 

(142) Liv. 1, tit. Ill, §§ 9 e 11 (Ordenaçoens .... I, 

ed. cit., p. 25) . 

(143) V. vol. II, Apêndice F. 

(144) V. nota (135). 

(145) V. vol. II, Apêndice F. 
(146) A cafta de legitimação seria assim, também ela, 

uma sub-espécifc dos privilégios, comportando escusa de deter 
minações gerais (v. infra, 2.3.12.), com os quais tem pelo 
menos um ponto de contacto no formulário: o privilégio é ou
torgado "sem embargo" ou "nao embargando" disposições gerais 
sobre a matéria. 

(147) Sobre o assunto veja—se o clássico estudo de Hum
berto Baquero flORENO, "Subsídios para o estudo da legitima
ção em Portugal na Idade Rédia (D. Afonso III a D. Duarte)", 
in Revista dos Estudos Gerais Universitários de ftoçambique, 
série V - Ciências Humanas, vol. IV (1967), pp. 209 ss.; e 
o recente roteiro documental de Valentino VIEGAS, Subsídios 
para o estudo das legitimações joaninas (1383-1412). Lisboa, 
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19B4. 

(148) Liv. I, tit. IV, § 26 (Ordenacoens .... I, éd. cit., 
p. 36). Conforme teremos oportunidade de esclarecer, nao se 
trata propriamente dos oficiais que designamos de Desembar
gadores "tout court" (v. infra, 3.1.5.). 

(149) V. vol. II, Apêndice F. 

(150) V.g. a carta de perdão passada a 10/IV/1382 aos 
moradores de Sousel, que se haviam amotinado, recusando cum
prir um mandado régio, de tudo isso tendo resultado a morte 
violenta de um juiz de Estremoz, Gonçalo Eanes de Alter (A. 
N.T.T., Chancelaria de D. Fernando, liv. III, foi. 18; có
pia no liv. II, foi. 93 v.2; publicada no nosso trabalho 
"Nótula sobre um levantamento popular nas vésperas do In
terregno", in Bracara Augusta, vol. XXXII C.19783, n.Ss 73-
-74 L.85-B6J, pp. 240-1); o perdão é concedido com a condi— 
çao de as herdades da localidade e seu termo se torna
rem reguengueiras. 

(151) V. nota anterior. 

(152) V. vol. II, Apêndice F. 

(153) V. infra, 3.1.2. e no vol. II a biografia de J0Â*0 
GONÇALVES DA TEIXEIRA (n.9 146). 

(154) "Les traits généraux du système d'institutions 
...", cit., pp. 105-06. 

(155) História das Instituições, cit., p. 106. 

(156) "nécanismes du pouvoir, information, sociétés po
litiques: quelques remarques a propos de l'histoire politi
que de la France de la fin do floyen Age", in L'histoire et 
ses méthodes. Actes du Colloque Franco-Néerlandais, novem
bre 1980. Amsterdam. Lille, 1981, p. 56. 

(157) Note-se que a carta de guarda e encomenda sem 
mais pode ter indivíduos como destinatários (v. notas (158) 
e (159)). 
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(158) V. nota (44). 

(159) Liu. I, tit. II, § 18 (Ordenagoens .... I, éd. cit., 
p. 22). 

(ISO) Uiv. I, tit. IV, § 25 (Ordenacoens .... I, éd. cit., 
p. 36) . 

(161) V. infra. 3.1.5. 

(162) V. vol. II, Apêndice F. 

(153) 0 Baixo Hondego nos finais da Idade flédia (estudo 
de Histeria Rural), vol. I, dissert, de doutoramento apresen
tada a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, dactil., 
Coimbra, 1983, p. 722. 

(164) Sobre esta questão veja-se o trabalho citado na 
nota anterior, pp. 439 ss. 

(165) V. nota (44). 

(166) Para isso chamámos iá a atenção no nosso trabalho 
"Um crise que sai d» A Crise», ou o Desembargo Régio na dé
cada de 1380" (entregue para publicação no vol. V da Revis
ta de Histeria, do Centro de História do Universidade do 
Porto Cl.N.I.C.3). 

(167) Cf. António H. HESPANHA, História das Institui-
goes, cit., p. 155. 

(168) V. vol. II, Apêndice F. 

(169) Economia y Sociedad. IV - Tipos de dominacion. 
trad, esp., Plexico, 1944, passim: cit. entre outros por 
Francisco TORAS y VALIENTE, "Origen bajomedieval de la pa-
trimonializacion y de la enajenacion de oficios públicos 
en Castilla", in Actas del I Symposium de Historia de la 
Administracion, Hadrid, 1970, pp. 123-59, maxime 129-30. 

(170) 0 assunto tem merecido a atenção de diversos his
toriadores espanhóis; v., além do trabalho de F. TOIlAS y 
VALIENTE cit. na nota anterior: Gonzalo P1ARTÍNEZ DIEZ, 
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"Los oficiales públicos: de las Partidas e los Reyes Católi
cos", in Actas del II Symposium de Historia de la Adminis-
tracion. Pladrid, 1971, pp. 121-36; José Piaria GARCIA P1ARIN, 
"La funcion publica en la Castilla bajomedieval: considera— 
ciones générales", in L'Educazione Giuridica. IV - Il pub-
blico funzionario: modelli storici e comparativj, T. I -
Profili storici. La tradizione italiana, Perugia, 1981, pp. 
113-39; e David TORRES SANZ, La Administracion Central 
Castellana en la Baja Edad Redia. Valladolid, 1982, pp. 
53-70, maxime 56-9; e entre nós António PI. HESPANHA, His
tória das Instituições, cit., pp. 384-403. 

(171) V. supra, 2.3.5. 

(172) Pode inclusivamente dar-se o caso de um oficial 
dos Contos ser promovido a um cargo superior (v.g. de es
crivão a contador) e ser mandado remunerar pelo período em 
que exerceu aquele que agora deixa. 

(173) Sobre o assunto v. infra, 3.1.8. 

(174) Liv. I, tit. Ill, § 5 (Ordenacoens .... I, ed. 
cit., p. 24). 

(175) Os ofícios de justiça competiriam ao Chanceler-
-Plor ("Ordenações Afonsinas", liv. I, tit. II, §§ 5-9 e 
19-22 rOrdenaçoens .... I, ed. cit., pp. 19-20 e 22-33); 
tais cartas não deixaram contudo grandes traços na docu
mentação. 

(175-A) V. vol. II, Apêndice F. 

(176) V. infra. 4.4. 

(177) Que importa não confundir com o quitamento de 
direitos régios. 

(178) Sobre o assunto v. Iria GONÇALVEb, "Quitação, 
Carta de", in Dicionário de História de Portugal, cit., 
III/P1E-SIN, cit., p. 530. 

(179) V. nota (44). 
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Liv. I, -tit. V, § 19 (Ordenaçoens .... I, éd. cit., 

V. vol. II, Apêndice F. 

V. supra, 2.3.6. 

V. nota (44). 

Liv. I, tit. IV, § 21 (Ordenaçoens .... I, éd. cit., 

Liv. I, tit. VI, § 21 (Ordenaçoens .... I, ed. eit. . 

V. vol. II, Apêndice F. 

Cf. "Aposentadoria", in Dicionário de História de 
cit., I/A-D, p. 164. 

V. nota (44). 

Liv. I, tit. V, §§ 30-31 (Ordenaçoens .... I, éd. 
52-3). 

V. vol, II, Apêndice F. 

Caso, por exemplo, dos capítulos gerais das Cortes 
cf. Cortes Portuguesas .... cit., pp» 27-52). 

(192) V. infra, 2.3.22. Esta espécie será aliás expres
samente contemplada pelas "Ordenações Afonsinas", ao ser 
cometida ao Chanceler-dor a responsabilidade de "dar Car
tas com o trelado dos Artigos, ou d'outras quaeesquer cou
sas" (liv. I, tit. II, § 14 [Ordenaçoens .... I, ed. cit., 
p. 213) . 

(193) A percentagem referente à década de 1401-10 po
de elevar-se a 53,33$, isto se tivermos em conta as cartas 
que, em substituição dos Desembargadores, são subscritas 
por Ouvidores e Sobrejuízas (v. vol. II, Apêndice F ) . 

(194) Sobre o assunto v. infra. 3.1.7», 3.2.2. e 4.2. 
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(195) V. nota (44). 

(196) V. vol. II, Apêndice F. 

(197) Liv. I, tit. VI, §§ 4 e 5 (Ordenaçoens »«>, I» éd. 
cit., p. 58). 

(198) V.. vol. II, Apêndice F. 

(199) Liv. I, tit. Ill, § 2 (Ordenaçoens .... I, ed. 
cit., p. 24). 

(200) Liv. I, tit. VIII, §§ 4 e 5 (Ordenaçoens .... I, 
ad. cit., p. 24) . 

(201) V. vol. II, Apêndice F. 

(202) Liv. I, tit. VI, § 3 (Ordenaçoens .... I, éd. cit., 
p. 58). 

(203) V. vol. II, Apêndice F. 

(204) Liv. I, tit. II, § 14 (Ordenaçoens ..., I, éd. 
cit., p. 21). 

(204-A) V. vol. II, Apêndice F. 

(205) V. nota (104). 

(206) V. no vol. II as biografias de Pîestre AFONSO 
(1338), Hestre ANDRÉ (1338-40) e Flestre flARTINHG (1338-40) 
(n.2s 3., _3_6 e 195 ) . Este tipo de carta tornar—se-á bem mais 
corrente no século XV; sobre o assunto veja—se Iria GONÇAL
VES, "Físicos e Cirurgiões Quatrocentistas. As Cartas de E-
xame", in Do Tempo e da História. I (1965), pp. 69-112. 

(207) Para além das biografias dos desembargadores com 
intervenção minimamente destacada, veja-se no vol. II o A-
pêndice F. 

(208) 0p. cit., p. 51. 

(209) V. nota (l). 
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(210) Op. cit., p. 5B. 

(211) Sobre o assunto v. A. H. de Oliveira (MARQUES, Guia 
2 

do estudante de História Medieval Portuguesa . Lisboa, 1979, 
pp. 170 ss.; e "Leitura Nova", in Dicionário de Histeria de 
Portugal, cit., II/E-HA, pp. 699-700. 

(212) E por vezes esses traslados - nomeadamente nos Li
vros de "Leitura Nova" - levantam consideráveis problemas de 
datação, visto as datas patentes estarem não raro manifesta
mente erradas. Sobre a carta de traslado v. supra. 2.3.22. 

(213) V.g. os anos de 1343-56. 

(214) Para se ter uma ideia do que as reformas do sécu
lo XV representaram de truncagem nas Chancelarias rágias 
bastará recordar que os livros de D. João I se contavam pe
las dezenas; sobraram quatro, a que se agregou um quinto, 
proveniente da Casa dos Contos. 

(215) V. vol. II, Diagrama 1. 

(216) Adiante voltaremos a esta questão (v. infra, 4. 
2 . ) . 

(217) "Son (...) fondos no estructuralmente cuantita-
tivos (...) aunque muchos son susceptibles de ser insertos 
en una serie cuantitativa. Pêro incluso los no cuantifica-
bles pueden e deben ser seriados. Un trataroiento de este 
tipo estoy convencido de que aportaria grandes sorpresas" 
(Op. cit., p. 60). 



3. C A R G O S . D E P A R T A P 1 E N T O S E 

P E S S O A L D O D E S E H B A R G O R g G I O 



3.1. Os cargos 

A ordem que seguimos no tratamento dos diferentes car
gos do Desembargo régio é obviamente diversa da seguida no 
Livro I das "Ordenações Afonsinas", não sá pelo facto de es
tas tratarem de dignidades várias que não nos interessam di
rectamente, mas também pela circunstância de haver que abor
dar outras à época já desaparecidas. 

Procurámos assim conciliar dpis critérios. 
Em primeiro lugar o hierárquico, partindo evidentemente 

dos cargos que ocupam lugar cimeiro. Para tanto nos valemos 
em boa parte do "Quaderno dos que ora el Rei ha de trager por 
moradores" (1405-06) (l), considerando o quantitativo em li
bras anualmente vencido por cada -funcionário como de algum 
modo revelador da sua posição na hierarquia. 

Em segundo lugar, e quando se trate de cargos de "sta
tus" semelhante, o da antiguidade de criação e, eventualmen
te, de extinção; isto, bem entendido, no caso de cargos detec
tados com um mínimo de continuidade e permanência no período 
em causa. Deixámos por isso para o final os ofícios que se 
extinguem no final da governação de D. Dinis ou no início da 
de D. Afonso IV, bem como todos aqueles cujos titulares sé 
muito esporadicamente intervém na actividade administrativa. 

De salientar que no tratamento dos cargos procuramos sem
pre partir da definição do mesmo e suas atribuições que even
tualmente possa ser dada por um acto legislativo: e assim, 
quando o cargo é versado nas "Ordenações Afonsinas" é por aí 
que começámos, apontando depois outras normas eventualmente 
contidas em ordenações régias desde D. Dinis até D. Duarte, 
enquanto Infante já associado à governação (1411-33). Feita 
esta diligência, procuraremos encarar o funcionamento concre
to, inquirindo antes de mais da importância dos titulares 
respectivos na subscrição de cartas régias ou da sua presen
ça na validação de actos legislativos ou acordos diplomáti
cos, bem como da importância política real dos mesmos, detec
tável por exemplo na designação para o Conselho régio ou na 
sua eventual utilização em missões diplomáticas. Finalmente, 
encararemos o conjuntos dos titulares de cada cargo para o pe-
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ríodo em que tenha existido entre 1320 e 1433, procurando 
detectar eventuais predomínios quanto a origens sociais, for
mação intelectual, duração e tipo das diversas carreiras e 
eventual influência junto dos monarcas. 

3.1.1. 0 Chanceler. 0 Vedor da Chancelaria 

"0 CHANCELLER he o segundo Officio de Nos
sa Casa daquelles, que teem Officio de Purida
de; ca bem assi como o Capellam hé medianeiro 
antre DEOS, e Nós em feito de Nossa alma, bem 
assi ho he o Chancelier antre Nós, e os homees, 
quanto he em as cousas temporaaes ..." ("Orde
nações Afonsinas") (2) 

"Le chancelier a toujours été (...) un grand 
officier, on peut même dire un ministre essen
tiel de la royauté. Aussi bien, il est le chef 
des services de la chancellerie qui sont des 
services d'écriture. C'est sous son autorité 
que sont, en principe, rédigés les actes royaux, 
qu'ils soient a portée générale et législative 
(ordonnances) ou seulement a portée spéciale 
(diplômes, lettres royaux). Et comme il s'est 
développé, du XII. au XV. siècle, des métho
des de gouvernement par l'écrit tenant notam-
ment^aux progrès de la culture intellectuelle, 
le rôle du Chancelier n'a cessé de croître." 
(Jean-François LEHARIGNIER) (3) 

"(...) the inevitable gap betuen policyma
kers and bureaucrats became dangerously wide 
(...). Policy was made by the King and his 
Council (...) the professional bureaucracy had 
little chance to influence policy decisions" 
(Joseph R. STRAYER) (4) 

As três citações com que abrimos a presente rubrica de 
algum modo nos dão a síntese das características do cargo de 
Chanceler ou seus substitutos ao longo do período que nos o-
cupa: conservando sem dúvida um lugar cimeiro entre os altos 
funcionários, a sua importância, contudo, e salvo casos espe
ciais, tende a ser fundamentalmente »burocrática', ligada a 
verificação das escrituras régias, aposição do selo e eventual 
Publicitação; um elemento controlador em suma, numa posi-
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ção que, consagrada entre nós no século XV, -tem contudo ní
tidos antecedentes a partir dos meados do século anterior. 

Começaremos por recordar rapidamente que, nos termos do 
tit. II do livro I do Código Afonsino (5), ao Chanceler-flor, 
pessoa idealmente de "boa linhagem" e "bôo siso natural", 
"bem razoado", de "boos costumes", "boa memoria" e instru
ção, caberia a selagem de todas as cartas após a verificação 
da sua correcção e conformidade com o desembargo dado, regu
lamentando—se aí o processo de esclarecimento das dúvidas e-
ventualmente surgidas; cumpri-lhe-ia também o livramento dos 
feitos que implicassem desembargadores ou oficiais da Corte; 
seria ainda da sua competência a passagem de diversos tipos 
de cartas: apresentações de clérigos a igrejas; provimento 
dos ofícios dos tabeliães, de escrivães diversos (dos tabe — 
liados, da Corte, da Casa do Cível, das correições . . . ) , dos 
procuradores das audiências, dos Contadores e dos Porteiros; 
publicação das "Letras" provenientes de fora do Reino, desi
gnadamente de Roma; traslado de artigos ou outras matérias; 
seguranças, guardas ou encomendas; e ainda as cartas respei
tantes ao Estudo Geral e seus Lentes (6). 

Que antecedentes encontramos para esta situação nos cem 
anos anteriores ? Não abundando as prescrições legislativas 
sobre o Desembargo ou seus funcionários, resta-nos assim o 
recurso de lançar mao de elementos esparsos que numa ou nou
tra ordenação vamos encontrando, ou que neste ou naquele di
ploma régio ou Capítulo de Cortes passamos detectar, quando 
recomendações concretas são feitas ao Chanceler ou seus subs
titutos. 

De um modo geral, as prescrições aí detectáveis são co
mo que prenunciadoras do texto das "Ordenações Afonsinas" so
bre o cargo. Assim, a sua competência em matéria de provimen
to de ofícios está documentada, por exemplo, numa carta de 
1343, em que se manda que perante o Chanceler preste juramen
to o Juiz a eleger pelos homens-bons da Guarda (7). Também 
do tempo de D. Afonso IV é uma ordenação sem data que confir
ma a jurisdição do Chanceler sobre diversos oficiais, ao co-
meter-lhe a responsabilidade do julgamento dos feitos que im
pliquem todo o tabelião "que errou" (8). Aliás, e nos termos 
de legislação do mesmo D. Afonso IV confirmada nas Cortes de 
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Santarém de 1331, os tabeliães jurariam os seus ofícios na 
Chancelaria régia (9). 

Pias as mais completas prescrições sobre o cargo de Chan
celer para o século XIV post-dionisino constam inegavelmente 
da primeira das duas Ordenações sobre o desembargo de peti
ções, de D. Pedro I, atribuível a 1361 (10); aí se detecta 
com nitidez a sua competência em matéria de controlo da fi
dedignidade das cartas: conforme noutro lugar escrevemos, 
sempre que possível o Chanceler "deveria estar presente ao 
desembargo das graças; uma vez -Feitas, as cartas deveriam 
ser—lhe enviadas juntamente com as respectivas ementas, pa
ra verificação da conformidade com o outorgado e aposição 
do selo" (li). Em suma, um conjunto de atribuições fundamen
talmente 'burocráticas* - a sua presença durante os desem
bargos não é estritamente indispensável - numa altura em que 
a função 'coordenadora* de outros tempos e a prápria prima
zia entre os oficiais régios estão de algum modo em vias de 
passar para o Escrivão da Puridade, como veremos. 

E é algo de idêntico que se nos vai deparar 65 anos de
corridos, numa ordenação do Infante D. Duarte, de 1426 ("Que 
esta maneira sse tenha em se fazerem e desenbargarem os 
rroolles das petiçõees que pertencem ao oficio do Paaço") 
(12): aí se determina que, uma vez entregue a petição ao de
sembargador competente, ele compareça na "rrolaçom" dos de
sembargadores, e com "aquele que por nos tever carrego de 
rreger a rrolaçom" (13), com o Chanceler "sse hy for" (su
blinhado nosso) e com mais dois desembargadores acorde no 
livramento; ao Chanceler caberia depois^ e uma vez mais, a 
verificação e selagem das cartas (14). De novo a sua presen
ça nos despachos não é tida como condição "sine qua non". 

Para além destas atribuições evidenciadas por cartas de 
D. Afonso IV e por ordenações de D. Pedro I e do Infante D, 
Duarte, sabemos ainda que o Chanceler tardo—dionisino tinha 
a seu cargo os dinheiros provenientes das taxas de Chancela
ria a satisfazer pelos diplomas.Isso se depreende das cartas 
de quitação passadas ao Chanceler FRANCISCO DOdlNGUES (1321-
-23) (15) a 28 de Rarço e a 13 de Abril de 1323 (16), a pri
meira respeitante ao período decorrido entre a sua nomeação 
e 6 de Agosto de 1321, a segunda entre esta data e 9 de Fe-
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vereiro de 1323. De qualquer modo é matéria que não volta
mos a ver documentada e que nos termos das "Ordenações Afon
sinas" será da competência do Escrivão e sobretudo do Por
teiro da Chancelaria (17). 

"Chanceler ou seus substitutos", escrevemos textualmen
te atras. 0 facto é" que, ao longo dos 60 anos anteriores à 
mudança dinástica de 1383-85, em diversos momentos, em lu
gar - ou eventualmente além - do Chanceler-Plor encontramos 
em funções um Vedor da Chancelaria (18). De há muito que o 
facto chamou a atenção dos historiadores das Instituições e 
do Direito, nomeadamente Gama BARROS e Harcello CAETANO. 0 
primeiro centrou-se no reinado fernandino, concluindo ser 
Vedor da Chancelaria uma denominação alternativa da de Chan
celer (19). 0 segundo, tendo verificado que a designação a-
brangia um período mais lato, aventou a hipótese de o Vedor 
da Chancelaria ser "uma espécie de interino, quando o Rei 
não queria nomear chanceler" (20). 

Tivemos já oportunidade de expor o que sobre o assunto 
apurámos (21). 

Comecemos assim por recordar o quadro dos Chanceleres 
e Vedores da Chancelaria para o período de 1321 a 1383: 
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ANOS CHANCELERES-MORES VEDORES de CHANCELARIA 

1321-23 
Francisco Domingues (prior 
de Santa Maria da Alcáçova, 

Santarém) 
1321-23 

Francisco Domingues (prior 
de Santa Maria da Alcáçova, 

Santarém) 

1323 João de Pedroso (clérigo 
de el-Rei) 1323 João de Pedroso (clérigo 
de el-Rei) 

1325-38 
Miguel Vivas (clérigo de el-Rei, 

bispo eleito de Viseu 
a partir de 1331) 

1325-38 
Miguel Vivas (clérigo de el-Rei, 

bispo eleito de Viseu 
a partir de 1331) 

1336-41 Pêro do Sem 1336-41 Pêro do Sem 

1336-38 Vasco Gonçalves 1336-38 Vasco Gonçalves 

1341 Nicolau Vicente 1341 Nicolau Vicente 

1342 Estêvão Gomes (clérigo) 1342 Estêvão Gomes (clérigo) 

1343 Gomes Martins 1343 Gomes Martins 

1351-54 Joio Durãts 1351-54 Joio Durãts 

1357-60 Vasco Martins de Sonsa 
(rico-homem) 1357-60 Vasco Martins de Sonsa 
(rico-homem) 

1358 Mestre Lopo das Leia 1358 Mestre Lopo das Leia 

1358 Mestre Afonso das Leis 1358 Mestre Afonso das Leis 

1361-65 João Esteves 1361-65 João Esteves 

1367 Martim Gil (cónego 
de Évora) 1367 Martim Gil (cónego 
de Évora) 

1369-72 Álvaro Pais 1369-72 Álvaro Pais 

1372 D. Frei Nuno Roiz 
(Mestre de Cristo) 1372 D. Frei Nuno Roiz 
(Mestre de Cristo) 

1374-83 Lourenço Anes Fogaça 1374-83 Lourenço Anes Fogaça 

1374 Mestre João (licenciado 
em Lei* 1374 Mestre João (licenciado 
em Lei* 

(Reproduzido de Armando Luís de Carvalho HOPlEfl, "Em torno de 
Álvaro Pais", in Estudos Hedievais. n.os 3/4 [JL98 3/84Q, p. 
101) 

Patente á uma vez mais a insuficiência das afirmações 
dos dois historiadores citados e a impossibilidade de uma 
resposta global para o problema, que abranja todo o perío
do em causa. Desde a existência de momentos dilatados em que 
nao existe Chanceler, mas apenas um Vedor da Chancelaria 
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(1324-35, 1342-57 e 1361-71) - e aí sim, trata-se de denomi
nação alternativa - à efectiva "interinidade" de alguns ti
tulares de esporádica aparição, à simultaneidade de exercí
cio de funções de um Chanceler e um Vedor da Chancelaria 
(1336-41 e 1357-60) - e aqui o segundo será um subalterno -
e à coexistência na mesma pessoa das duas designações (22), 
tudo isso encontramos. 

De qualquer modo, e em síntese, é um facto que entre 
1323 e 13B3 é claramente mais usual a denominação "Vedor da 
Chancelaria", que nalguns momentos chega a •eclipsar' a de 
"Chanceler-Hor". 0 facto aliás nada tem de estranho ou de 
inédito nas Administrações Centrais do tempo. Basta recor
dar que na França dos últimos Capetos, entre Filipe Augusto 
e Luxs X, o cargo ;de Chanceler não foi na maior parte do 
tempo provido, cabendo as suas funções a um agente também 
perifrasicamente designado como "guarda do selo" ("garde du 
sceau"), e que tem a vantagem de ser discricionariamente no
meado e demitido pelo monarca, em contraste com a tradicio
nal vitalicidade do Chanceler (23). Também em Aragão, rei
nando Pedro o Cerimonioso, e nos termos das ordenações de 
1344, se verifica que a prática quotidiana da Chancelaria 
recai nao sobre o Chanceler mas sobre o "Regente de la Can-
cillería" (24). 

Voltando a Portugal, natural será que, predominando 
quantitativamente nas últimas décadas da dinastia de Borgo
nha uma designação alternativa a de Chanceler (25), alguns 
passos mais da documentação régia desse período nos deixem 
prescrições sobre o cargo de tal maneira designado, t o ca
so da carta régia de 27 de Agosto de 1326, mandando que os 
tabeliães sejam demandados perante o Vedor da Chancelaria 
(26). I também o caso da carta de 2 de Agosto de 1338, ao 
mandar o Vedor da Chancelaria receber o juramento de um no
vo procurador na Corte (27). É finalmente o caso de diver
sos agravos nas Cortes fernandinas. Assim, no artigo 96 dos 
capítulos gerais das Cortes de Lisboa de 1371 os povos a-
gravam-se pelo facto de os escrivães levarem pelas cartas 
que fazem taxas superiores às devidas -estribando-se na não 
aposição de taxa na carta - pedindo que tal fosse feito sob 
o controlo do Chanceler; responde o monarca remetendo p a-
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ra anterior ordenação feita (28), mandando que os escrivães 
a cumpram e o Vedor da Chancelaria (sublinhados nossos) "es
tranhe" o que de indevido for feito (29). Por seu turno, na 
resposta ao artigo 25 dos capítulos gerais das Cortes de Lei
ria de 1372, D. Fernando comete ao Vedor da Chancelaria a 
responsabilidade de, tal como os Ouvidores e os Sobrejuízes, 
controlar a conformidade das cartas com as sentenças profe
ridas, escrevendo no verso, em caso de incorrecções, as emen
das a efectuar (30); ainda nas mesmas Cortes, e em resposta 
ao artigo 17, uma vez mais é* atribuída ao Vedor da Chancela
ria a jurisdição sobre tabeliães e escrivães das vilas e lu
gares ( 31) . 

Em suma, ao Vedor da Chancelaria são cometidos encargos 
que, nomeadamente em matéria de provimento de certos ofícios 
e jurisdição sobre os mesmos, e ainda de verificação das car
tas antes da aposição do selo, prefiguram o regimento do Chan-
celer-flor contido nas "Ordenações Afonsinas". 

E tempo de deixar a legislação ou remissões para ela 
em actos administrativos, e de entrar na realidade, naquilo 
que os Chanceleres ou seus substitutos efectivamente fizeram 
ao longo do período estudado. 

De salientar que de um modo geral os Chanceleres vão 
sendo também itinerantes, acompanhando o Rei em parte das 
suas deslocações e confirmando normalmente a localização das 
cartas por eles redactadas os itinerários régios; isto sem 
embargo de, na primeira metade do século XIV, por mais que 
uma vez a Chancelaria régia ser dada como fixa num determi
nado centro urbano, caso de Santarém em 1325 (32) ou de 
Coimbra em 1343 (33). 

De qualquer modo não é na redacção de cartas régias que, 
quantitativamente, os Chanceleres se salientam. Se tivermos 
em conta a distribuição dos diplomas pelos diferentes subs
critores (34), verificamos que os Chanceleres ou seus subs
titutos se quedam sempre por percentagens baixas era cada dé
cada, com valores normalmente inferiores a 5%,só uma vez (em 
1401-10) ultrapassando essa barreira, com 5,0655 (35). Quan
to a tipos de carta subscritos é evidente que a magreza dos 
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números nao permite tirar conclusões excessivamente 'fortes'; 
nao deixaremos contudo de destacar que as cartas de privilé
gios em geral se encontram quase sempre nos lugares cimeiros 
e que a partir de 1371—80 ganham igualmente posição de rele
vo as cartas de traslado ; chamamos a especial atenção para 
este -facto, uma vez que se trate de carta que, embora não da 
exclusiva responsabilidade do Chanceler no período que nos ocu
pa (36),lhe será expressamente cometida pelas "Ordenações A— 
-Fonsinas" (37)«'É este aliás o tipo de carta que mais claramen
te anuncia o Código Afonsino.As outras cartas que a£ lhe virão 
a ser cometidas ou não têm grande expressão entre as subscri*-
tas pelos Chanceleres que estudámos (cartas de guarda e enco
menda, cartas relativas ao Estudo - estas distribuídas por 
diversas rubricas, consoante o assunto versado - cartas de 
privilégios em geral, cartas de apresentação de clérigos -
na sua grande maioria de subscrição régia), ou não têm rele
vo significativo na documentação compulsada (caso do provi
mento de diversos ofícios e da jurisdição sobre os respecti
vos titulares) (38). 

Em suma, a realidade documental do século anterior à 
promulgação das "Ordenações" só muito ocasionalmente se sin
toniza com o que estas virão a consignar sobre o Chanceler. 

Que outras actividades exercem então os » nossos' Chan
celeres ? 

Destacaremos em primeiro lugar, por se tratar de algo 
ainda relacionado com a elaboração de escrituras régias a 
sua presença como testemunhas de ordenações ou de compromis
sos assumidos pelo monarca (escambos, acordos diplomáticos. 
contratos matrimoniais . . . ) ; pode ainda o Chanceler encarre-
gar-se da ulterior publicitação de tais escrituras, mandando 
tirar os respectivos traslados, aqui já não em carta mas em 
pública-forma. £ esta uma das actividades mais constantes dos 
Chanceleres que estudámos (39): praticamente todos os que e-
xerceram o cargo com um mínimo de continuidade alguma vez 
nos surgem em tais circunstâncias, mas não deixaremos de sa
lientar os nomes de HIGUEL VIVAS (40), PÊRO DO SEFl (41), LOU
RENÇO ANES FOGAÇA (42), DR. GIL DARTINS (43) e DR. RUI FER-
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NANDES (44). 
Pode "também o Chanceler participar pessoalmente em ne

gociações com outros Estados, com vista a celebração de tra
tados, chegando inclusivamente a deslocar—se além—frontei
ras. Lourenço Anes Fogaça será o exemplo mais acabado desta 
situação, antes e depois de 1383 (45), mas não deixaremos i-
gualmente de citar os também já mencionados Pêro do Sem, Dr. 
Gil riartins e Dr. Rui Fernandes. 

De tudo isto ressalta a existência, quanto as activida
des predominantes, de diversas •perfis' de Chanceler. 

Destacaremos em primeiro lugar o * Chanceler—burocrata•, 
ou seja,aquele cuja actividade se centra fundamentalmente na 
redacção de cartas (46): podendo não o fazer com muita abun
dância, fá-lo contudo com apreciável regularidade. Os exem
plos mais acabados serão ÁLVARO GONÇALVES (47) e sobretudo o 
licenciado FERNÂ*0 GONÇALVES (47-A), embora Pliguel Vivas, Pê
ro do Sem, JQÂ*0 ESTEVES (48), Lourenço Anes Fogaça e o Dr. 
Gil Flartins vão também redactando cartas com alguma regula
ridade (49). 

Teremos depois o 'Chanceler-político*, aquele que, pe
la sua proximidade do monarca, a cujo conselho pode inclusi
vamente pertencer, deterá considerável influência na "socie
dade política" do seu tempo. Ë uma situação não muito comum, 
num cargo precisamente em vias de 'despolitização». Os dois 
exemplos deste perfil serão o Dr. JOffO DAS REGRAS (50) e D. 
FERNANDO DA GUERRA (51), dois Chanceleres «de circunstancia'; 
de algum modo ainda Lourenço Anes Fogaça deles se poderá a-
proximar para o período anterior a 1383. 

E teremos finalmente o 'Chanceler-diplomata', que, como 
dissemos, terá o seu melhor representante em Lourenço Anes 
Fogaça, embora outros igualmente deste perfil se aproximem. 

Torna-se assim óbvio que, quanto a acção exercida pelos 
seus titulares, grande é a diversidade no que ao cargo de 
Chanceler diz respeito. De permanente, no fundo, a selagem e 
a verificação das cartas, o que não é contudo actividade que 
nas mesmas por si só deixe grandes traços. 

Pluito variáveis são também as características dos titu-



138 

lares do cargo no tocante a proveniência social, formação, 
ou duração e tipo de carreira. Deixemos de lado estes últi
mos aspectos e vejamos os restantes. 

E de salientar antes de mais a presença frequente dos 
eclesiásticos, com acentuado predomínio até à morte de D. A-
fonso IV: efectivamente, dos nove titulares detectáveis en
tre 1320 e 1357 (52) seis são clérigos (53). Atenuado esse 
peso a partir da segunda metade do século XIV, não deixarão 
contudo os clérigos de ir marcando presença no cargo, embo
ra alguma diversidade seja agora de salientar: tanto podemos 
encontrar clérigos de ordens menores ulteriormente "conjuga
dos" (caso dos Drs. João das Regras e Gil Rartins), como 
"clérigos de el-Rei", um dos quais prior de uma igreja (Fran-
cisco Domingues, prior de Santa Piaria da Alcáçova, em Santa
rém), passando ainda por um Píestre de uma ordem militar (D. 
Fr. NUNO ROIZ DE ANDRADE, Hestre de Cristo (54)) e culminan
do em dois prelados (Fliguel Vivas e D. Fernando da Guerra). 
A evolução portuguesa é assim de algum modo paralela a fran
cesa, embora com cerca de meio século de retardamento, uma 
vez que até ao final do século XIII os Chanceleres franceses 
tenderão a ser recrutados nos meios eclesiásticos, «transi-
tando-se« a partir de então para os legistas (55). Em Ara
gão a mutação em causa dar-se-á reinando Pedro o Cerimonio
so (56). Entre nós os primeiros letrados titulares do cargo 
surgem com D. Pedro I, e até ao final da governação joanina 
iremos encontrar dois "Plestres" em Direito Civil (Oestres 
LOPO e JOÃO DAS LEIS (57)), um bacharel (VASCO ESTEVES (58)) 
e três licenciados em Leis (Plestre JOÃO (59), Fernão Gonçal
ves e JOÃO LOURENÇO (60)), quatro doutores em Leis (Drs. 
João das Regras, Gil flartins, FERNANDO AFONSO DA SILVEIRA 
(61) e Rui Fernandes) e dois doutores em ambos os Direitos 
(D. Fernando da Guerra e o Dr. VASCO PERES (62)). Simples
mente, se em Portugal é também verificável a passagem de u-
ma fase de predomínio eclesiástico para outra de maior peso 
dos legistas, não deixaremos contudo de realçar a presença 
entre os titulares do cargo de individualidades com uma car
reira de simples funcionários, sem qualquer habilitação pré
via documentada: é o caso de Pêro do Sem, de João Esteves, 
de ÁLVARO PAIS (63), de Lourenço Anes Fogaça, de Álvaro Gon-
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çalves e de Fernão Gonçalves. 
Finalmente, haverá a assinalar entre os titulares da 

Chancelaria a presença de um membro da alta nobreza (VASCO 
C1ARTINS DE SOUSA, rico-homem (64)) e do «fundador» de una 
família de onde diversos funcionários e conselheiros régios 
irão sair: Pêro do Sem, Chanceler de D. Afonso IV. 

Em suma, cremos que, relativamente ao cargo de Chance
ler—Pior, a única característica verdadeiramente 'institu
cionalizada* ao longo do período que nos ocupa é a que se 
prende com a verificação e selagem das cartas. Quanto ao 
mais (maior ou menor número de subscrições, importância po
lítica e/ou diplomática do Chanceler, suas formação ou ori
gens sociais) tudo depende do momento, do monarca reinante 
ou da individualidade em exercício. Por tudo isto, difícil 
se nos torna aceitar para Portugal afirmações muito gerais 
sobre a real importância do cargo, como as produzidas para 
França e Inglaterra por Jean-François LEF1ARIGNIER (65) ou 
Bernard GUENÉE (66), pois elas apenas em determinados mo
mentos terão entre nós cabal ressonância. 

De qualquer modo, ê um facto que a preponderância do 
Chanceler se atenua com a ascensão de um funcionário muito 
mais claramente «privado» do soberano: tal facto tem o seu 
início com a legislação de D. Pedro I em 1361, e á clara
mente detectável nos princípios do sáculo XV, no já citado 
caderno dos moradores de D. João I (67): por aí se pode ver 
que o Chanceler — ao tempo o já mencionada Álvaro Gonçalves 
- dispunha de 9.000 libras de "moradia", estando colocado 
a frente de todos os "oficiaaes da rolaçom", enquanto que 
o Escrivão da Puridade - pois é este o cargo em causa - à 
frente dos "Oficiaaes da Casa delRei", dispunha de 15.600. 

Como se chega a esta situação de »secundarização» do 
cargo tradicionalmente primordial e o que & tempo de averi
guarmos. 
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3,1.2. 0 Escrivão da Puridade 

"La position du Chancelier et du Conseil 
est encore menacée par la montée des sécrétai 
res. Secretarius c'est uniquement, à la fin 
du XIII.e siècle encore, l'ami de coeur, le 
confident, le conseiller intime (...) Dans 
les £tats ou l'évolution est plus avancée, ou 
la distance s'accroît entre le prince et les 
grands corps administratifs, ou le besoin se 
fait sentir de nouveaux intermédiaires, les 
secrétaires apparaissent chargés de fonctions 
plus précises. (...) après le temps du Chan
celier et du Conseil s'annonce ainsi, des la 
fin du Ployen Age, le temps des secrétaires" 
(Bernard GUENÉE) (68) 

Cargo surgido pelos meados do século XIV, reinando D. 
Afonso IV, mas com antecedentes a partir da época de D. A-
fonso III (69), de há muito que o Escrivão da Puridade é 
visto como o agente que, a partir do reinado de D. Pedro I, 
•ameaça' o tradicional primado do Chanceler entre os ofici
ais régios. Baseia-se este ponto de vista na segunda orde
nação sobre o desembargo, atribuível a 1361: nos termos 
desta lei caderia a GONÇALO VASQUES CDE GÚIS3 (70) - de 
quem nao é indicado o cargo - receber todas as petições e 
cartas chegadas à Corte, para depois as remeter ao desem
bargador competente (71). Ou seja, detecta-se a atribuição 
a este funcionário da preparação dos desembargos, da 'co
ordenação' que tradicionalmente competiria ao Chanceler-
-rior. Ou por outras palavras, estaremos perante a 'versão 
portuguesa» do facto referido por B. GUENÉE no texto em a-
bertura a presente epígrafe: o afastamento de alguns dos 
cargos e orgaos tradicionais em relação a pessoa régia, 
transferindo-se a competência respectiva para agentes que 
na circunstância são muito mais fundamentalmente servido
res privados do monarca, como aliás o próprio termo "puri
dade" parece querer indicar (72). 

Ora é evidente que tratando-se de um cargo 'domésti
co' a sua tomada de importância é algo que não irá deixar 
muitos traços nas prescrições normativas sobre o Desembar
go. Conforme já salientamos é sintomático que o texto da 
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ordenação de 1361 refira Gonçalo Vasques sem lhe indicar o 
cargo, que sabemos ser seu através de outras fontes. Por ou
tro lado, não nos darão as "Ordenações Afonsinas" qualquer 
regimento do Escrivão da Puridade, datando o primeiro pre
sumivelmente apenas do início do reinado de D. Afonso V 
(73). E efectivamente, para o período que nos ocupa a qua
se totalidade das notícias sobre os Escrivães da Puridade 
diz respeito nao ao cargo em si mas aos titulares, e trata— 
-se nao de prescrições sobre tarefas a executar mas da ou
torga de privilégios (74). 

De qualquer modo, a orgânica que se delineia na segun
da ordenação de 1361 parece subsistir no tempo de D. Fer
nando e D. João I» Isso mesmo se depreende de um memoran
do remetido a D. Afonso V por alturas de 1450, relativo às 
atribuições do Escrivão da Puridade nos primeiros anos do 
século (75), altura em que o cargo teve como titular GON
ÇALO LOURENÇO DE GOHIDE (76). Por este memorando, da auto
ria de um Álvaro Gonçalves, que fora Escrivão da Câmara ré
gia (77), ficamos a saber que todas as cartas e petições 
vindas a Corte começavam por ser entregues ao Escrivão da 
Puridade, que logo mostrava ao monarca as de maior impor
tância, nomeadamente em tempo de guerra; as restantes eram 
enviadas ao desembargador competente na matéria; as cartas 
a desembargar pelo monarca eram—no na presença de Gonçalo 
Lourenço, que tinha igualmente a seu cargo certas obras de 
especial afeição régia, caso do mosteiro da Batalha e dos 
paços de Sintra; ao Escrivão da Puridade competiu ainda, 
durante algum tempo, o arrendamento das casas régias; as 
cartas respectivas só depois, e tendo já a assinatura ré
gia nas costas, iam aos Vedores da Fazenda - ao tempo ÁL
VARO GONÇALVES DE FREITAS e JOffO AFONSO DE ALENQUER (78) -
circunstância que chegou a provocar o agravamento de tais 
funcionários, "dizendo que os privava dos seus officios"; 
o monarca justificou a preeminência de Gonçalo Lourenço, 
dizendo que agia em seu nome, para o aliviar de fadigas; 
e assim o Escrivão da Puridade se transformava num verda
deiro intermediário entre o Rei e a "caza da Fazenda". Pa
ra além disto, ao Escrivão da Puridade competia também 
mandar fazer as cartas de privilégios dos besteiros apu-
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rados pelo Anadel respectivo, Álvaro Eanes de Cernache. 
Em suma, um conjunto dilatado de atribuições, que con

firmam, ampliando, o sentido da ordenação de D» Pedro I, e 
que, saliente-se, nao foram na época consignadas por escri
to, apenas podendo ser hoje conhecidas através de uma infor
mação redigida quase meio século depois por um funcionário 
contemporâneo de tal orgânica. Faça—se por outro lado ressal
tar que um cargo nao regulamentado 'se sobrepõe» a outro que 
ha décadas vinha adquirindo a sua fisionomia - o de Vedor da 
Fazenda - a ponto de provocar protestos dos titulares res
pectivos. 

Também o ofício de Escrivão da Puridade teve uma desi
gnação alternativa no período por nós estudado. Aconteceu 
nos anos finais da governação fernandina (1381-83), altura 
em que o titular era J0Ã"0 GONÇALVES DA TEIXEIRA (79), então 
designado preferentemente como "Chanceler da Puridade" ou 
"Chanceler do(s) Selo(s) da Puridade". Por coincidência (ou 
talvez não) João Gonçalves da Teixeira é o único dos titu
lares do cargo a subscrever pessoalmente cartas régias, o 
que sucede entre 1374 e 1383 (80). Estaremos assim porventu
ra, no final da primeira dinastia, face a uma » dilatação» 
da importância do cargo, sensível numa designação mais 'pom
posa' e na subscrição de cartas ? Um dado a favorecer uma 
resposta afirmativa seria a existência simultânea de um fun
cionário explicitamente designado como Escrivão da Puridade, 
AFONSO PERES (I) (1382) (Bi), e que na circunstância seria 
um subalterno do Chanceler respectivo. E" uma hipótese plau
sível, mas de qualquer imodo o efémero desta situação não per
mite ser-se excessivamente categórico na sua defesa. Não dei
xaremos contudo de salientar que uma designação semelhante 
existiu em Castela nos finais da Idade nédia, a de "Cancil-
ler de la poridad" ou "Canciller Playor dei sello de la po-
ridad" (82); por outro lado, e conforme já referimos noutro 
lugar, João Gonçalves da Teixeira poderá considerar-se um 
dos afloramentos de um 'partido» pró-castelhano entre os o-
ficiais de D. Fernando, tendo até em conta o seu alinhamen
to em 1383-85 (83). 
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Se atentarmos agora nas individualidades que ocuparam 
o cargo entre 1354 e 1428 (84) duas características devere
mos fazer ressaltar, mas ambas decorrentes de uma mesma cir
cunstância: o Escrivão da Puridade tem de ser alguém da es
trita confiança do monarca reinante. Assim, e antes de mais, 
verificamos que os três primeiros e o último titular saem 
por morte do Rei. Em segundo lugar, salientaremos a estabi
lidade do exercício de funções: não temos praticamente Es
crivães da Puridade esporádicos e as carreiras de alguns pre 
enchem um reinado; apenas D. João I terá que proceder a duas 
substituições: a de AFONSO P1ARTINS (85) por presumível » ve-
terania' deste funcionário, o que se depreenderá de uma car
ta de privilégios que lhe s outorgada em 1391} a de Gonçalo 
Lourenço por morte, sucedendo-lhe seu filho JOÂ*0 GONÇALVES 
(III) (86); por outro lado, o primeiro Escrivão da Puridade 
de D. Duarte, Nuno Hartins da Silveira, desempenhava já tal 
função junto do ao tempo Infante desde 141S (87). 

Em conclusão, um cargo que, não muito documentado em 
abstracto, se vai revelando como que em crescendo de impor
tância entre os oficiais régios, importância que nem por não 
estar legislada deixa de ser real. 

3.1.3. 0 Corregedor da Corte 

De há muito que vem sendo destacada a estabilização do 
cargo da Corregedor a partir do segundo quartel do século 
XIV, tendendo a sobrepor-se aos preexistentes Pleirinhos. Em 
relação a estas os Corregedores apresentariam duas 'novida
des» : em primeiro lugar a permanência do exercício de fun
ções (88); em segundo lugar a temporaridade dos titulares 
respectivos, em contraste com a vitalicidade dos seus 'ante
cessores' (89). Foi também aventada a hipótese de a mesma 
época remontar a instituição de um Corregedor da Corte (90). 

fias o facto é que a documentação régia apenas nos dá 
notícia do cargo cerca de 25 anos decorridos sobre o primei
ro regimento dos Corregedores das comarcas (91) e reinando 
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já o sucessor do monarca que o promulgara (92). 
Pias nao nos antecipemos, e procedamos como habitualmen

te a uma definição do cargo, recorrendo para isso ao regi
mento que lhe é dado pelas "Ordenações Afonsinas" (93). Do 
seu longo articulada destacaremos fundamentalmente que o Cor
regedor da Corte teria, nos locais em que o monarca ou o tri
bunal da Corte se encontrassem, a mesma competência dos Cor
regedores das comarcas; caber-lhe-ia aí o julgamento dos fei
tos das viuvas, dos órfãos e das "pessoas miseravees" que ti
nham o privilégio de perante ele poder demandar; tomaria co
nhecimento de todos os feitos que se pudessem desembargar 
sem delonga, e ainda os respeitantes a jogos de azar, usuras, 
excomunhões, porte de ouro, roupas "defesas" ou armas e a 
barregueiros; fiscalizaria as contas e rendas dos concelhos, 
albergarias, hospitais e órfãos; daria cartas para prisão dos 
malfeitores querelados. No que a redacção de cartas régias 
diz respeito cumprir-lhe-iam as de provimento dos Corregedo
res e Pleirinhos das comarcas, de correição dos bens e rendas 
respectivos, que lhe cabia fiscalizar, e bem assim as cartas 
mandando que os Corregedores das comarcas e os juizes das ter 
ras vissem o estado dos castelos, e mandando lançar anúduvas 
e tirar dinheiros para as obras necessárias; do seu foro se
riam ainda as cartas de inquirição de "malfeitorias* dos po
derosos, as sentenças dos agravos de feitos crimes trazidos 
à Corte "de fora parte", bem como as dos agravos de feitos 
cíveis e crimes respeitantes a uma área de 5 léguas do local 
em que se encontrasse, e ainda as cartas de transferência de 
presos, de inquirição sobre juízes e Corregedores, de nomea
ção dos Fleirinhos das Cadeias e Carcereiros (da Corte e dos 
lugares) e as quitações dos Procuradores dos Concelhos, mor
domos dos hospitais e albergarias e tutores de menores. 

Que antecedentes encontramos para esta regulamentação 
do cargo ao longo das décadas anteriores ? 

As primeiras prescrições remontam a legislação de D. 
Pedro I atribuível a 1361; nos termos da segunda ordenação 
então promulgada ("Hordenaçam que elrrey fez como se ham de 
desembargar as petiçõoes"), a LOURENÇO GONÇALVES, titular do 
cargo desde 1357 (94), e aos Ouvidores FERNÂ*0 P1ARTINS (95) e 
GIL LOURENÇO (96), competiria julgar os feitos cíveis e cri-
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mes, devendo estes últimos sê-lo na presença do monarca; tais 
feitos deveriam apenas ser -filhados por especial mandado ré— 
gio, salvo quando as justiças da terra não pudessem "fazer 
direito", e ainda quando se tratasse de apelações (97). 

Entre esta ordenação e o regimento afonsino não abundam 
as determinações sobre o cargo. No tempo de D. Fernando ape
nas uma passagem de uma carta de 1377 algo prescreve, ao de
terminar que apenas "o nosso corregedor que andar na nossa 
casa comnosco" poderá "correger" os feitos dos judeus e ju
dias, que pertencem à jurisdição do Rabi-Flor e Tesoureiro ré
gio D. Judas (98). 

0 dilatado período da governação joanina já nos dá mais 
alguns elementos sobre a dignidade em questão. Como vimos, 
um princípio que se depreende do texto afonsino é o de que 
o Corregedor da Corte se converte no Corregedor do lugar em 
que se encontrar. Ora este princípio é como que prenunciado 
numa carta de 15 de Plarço de 1389, passada nas Cortes de Lis
boa, e em que o monarca responde a um agravo do concelho de 
Santarém; pela petição respectiva ficamos a saber que a Casa 
do Cível aí se encontrava na altura, e que o Corregedor da 
Corte a ela » presidia' ; queixavam-se os homens—bons do con
celho do conflito de competências que surgia pelo facto de o 
Corregedor da comarca pretender também "correger" na vila, e 
pediam cobro a tal situação; na resposta o monarca lembra 
que "hu o Corregedor da Casa sta o Corregedor da Comarca nom 
deve hi correger", e manda que assim se proceda de futuro 
(99). Anos mais tarde, em 1395, vemos já delineada a compe
tência do titular do cargo na administração dos hospitais e 
albergarias: uma carta de 12 de Outubro deste ano confere ao 
Corregedor da Corte o encargo de fazer cumprir o privilégio 
escusando de aposentadoria o Hospital de S. Brás, em Vila 
Real (100). Em 1410 uma vez mais se agrava o concelho de San
tarém em Cortes, referindo, no artigo 4 dos Capítulos Espe
ciais respondidos a 19 de Agosto, que o Corregedor da Corte 
interfere na jurisdição da vila, invadindo a competência dos 
juízes respectivos (101). Finalmente, de 11 de Haio de 1431 
datará uma carta dirigida -ao Corregedor da Corte e aos Cor
regedores de Lisboa e das comarcas, determinando que as car
tas enviadas pelos concelhos sejam seladas na câmara respec-
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tiva e não fora dela, e mandando que os magistrados em causa 
o façam cumprir (102). 

£ tempo de deixar as prescrições sobre o cargo e de pas
sar as actividades concretas dos respectivos titulares. Come
çaremos mais uma vez pela subscrição de cartas régias (103). 
Um facto que desde logo se nos torna evidente é que os Corre
gedores da Corte não são presença excessivamente assídua no 
escatocolo das cartas régias ao longo do período estudado: a-
penas em duas décadas (1361-70 e 1371-80) o número de cartas 
com redacção sua (104) ultrapassa a barreira dos 10#t e 
na maioria dos casos a percentagem é inferior a 5%» Quanto a 
tipos de cartas, pois é evidente que não sendo os números por 
demais dilatados não há lugar para observações excessivamente 
opinativas; de qualquer modo, e dentro de uma certa dispersão 
menisfesta, não queremos deixar de salientar que na maioria 
dos casos se encontram em posições destacadas as regulamenta
ções de .jurisdições locais e os privilégios em geral, e que, 
quanto a estes últimos, se trata com muita frequência de con
firmações genéricas de prerrogativas concelhias; quer dizer, 
a um domínio .judicial que é, nos termos da legislação, o seu, 
vemos na prática agregar-se um outro que qualificaremos de 
administração geral do Reino. 

Para além da sua presença no escatocolo das cartas, os 
Corregedores da Corte são frequentemente pltblicitantes de or-
denaçoes regias, actividade que praticamente todos tiveram, 
mas que atinge particular realce com o longevo JOftO RENDES 
(105). 

Igualmente encontramos com certa frequência os Correge
dores da Corte participando em negociações diplomáticas, ou 
testemunhando os instrumentos e acordos assumidos pelo Rei 
neste campo; para além do mencionado João Rendes é também o 
caso de ÁLVARO GONÇALVES (106) e mais ocasionalmente de GIL 
EANES (107). 

Passando agora à análise das individualidades que exer
ceram o cargo entre 1357 e 1433 (108), queremos fazer ressal
tar duas características. 

Em primeiro lugar os Corregedores da Corte configuram-
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-se como funcionários 'puros', isto é, na quase totalidade 
dos casos sem qualquer preparação escolar documentada» não 
encontramos clérigo algum e quanto a letrados apenas um se 
nos depara, e por sinal de fugaz exercício de funções; tra— 
ta-se de ÁLVARO GONÇALVES RACHADO, escolar em Leis (109). 

Estamos portanto, e por enquanto, bera longe da obriga
toriedade da preparação jurídica estabelecida na segunda me
tade do século XV para os Corregedores das Comarcas (110), 
Preparação tê-la-ão os Corregedores da Corte obtido na pró
pria administração régia, designadamente nas Plagistraturas 
Superiores, de onde, além dos já mencionados Álvaro Gonçal
ves (111) e Gil Eanes (112), provém LOURENÇO GONÇALVES (113). 

A segunda característica que queremos salientar prende-
-se com a estabilidade dos titulares do cargo: se exceptuar
mos DIOGO GIL (114) e o já mencionado Álvaro Gonçalves Ra
chado, todos têm carreiras longas, alguns transitam de rei
nado (115), um manter-se—á ulteriormente no Desembargo, nou
tras funções (116) e um último, abandonando o cargo por pre
sumível 'veterania', permanecerá contudo como membro do Con
selho régio (117). 

Cremos pois que o Corregedor da Corte no período em a-
preço, mais do que um 'privado' do monarca, como o Escrivão 
da Puridade, será sobretudo, e tal como o Chanceler, um ho
mem da 'máquina administrativa', e dentro disso inegavelmen
te com um lugar fundamental no funcionamento do Desembargo 
e da Justiça Superior. Hierarquicamente, e recorrendo de no
vo ao "Quaderno" dos moradores de D. João I (1405-06) (118) 
depara-se-nos numa posição cimeira: o Corregedor da Corte, 
ao tempo o já referido João Rendes, dispunha de "moradia" 
de 7.000 libras, tal como os Vedores da Fazenda, o Juiz dos 
feitos de el-Rei, os Desembargadores e o Vedor da Casa de 
el-Rei, sendo todos apenas suplantados pelo Chanceler, que 
era como dissemos o primeiro dos "oficiaaes da rolaçoro", com 
9.000. 

Por tudo isto não será pois de estranhar que a um Cor
regedor da Corte - na circunstância João Rendes - tenha si
do cometido o encargo de proceder a compilação legislativa 
de que viria a resultar o Código Afonsino, 
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Para concluir, nao queremos deixar de salientar que, 
reinando D. João I e sendo titular do cargo Joèío Rendes, etn 
três momentos encontramos um funcionário designado como "lo
goteente" do Corregedor da Corte: acontece em 1413 com P1AR
TIR RENDES (119), em 1417 com J0A*0 FERNANDES (120) e em 1428 
com PÊRO AFONSO DA COSTA (121). De qualquer modo cremos que 
essa situação nao constitui por si sá um verdadeiro cargo; 
riartim Rendes é ao mesmo tempo Corregedor e Sobrejuiz da Ca
sa do Cível e João Fernandes e Pêro Afonsa da Costa Ouvido
res, ocasionalmente com a função de "logoteentes" de João 
Rendes. Por isso consideramos estes três funcionários inte
grados nas Ragistraturas Superiores e não como membros do 
Desembargo régio propriamente dito (122). 

3.1.4. Os Vedores da Fazenda e os seus presumíveis 
antecessores 

"São os ouvidores dos feitos d'*elRei e da 
portaria que julgam, por mandado de Affonso IV, 
da legitimidade dos direitas exercidos pelos 
privilegiados nas suas terras, havendo memoria 
de dez que intervieram (dois ou três em cada 
processo) nas sentenças das confirmações geraes 
d'esse reinado (...); e são elles também que 
devem obrigar os porteiros a repararem pelos 
seus bens o damno que por erro de officio cau
sarem aos executados, e impor esse encargo ao 
fisco, se nao bastar a responsabilidade do por
teiro (...). Vieram depois os Vedores da Fa
zenda, deixando de se falar em ouvidores da 
portaria, que existiam, parece, ainda em 1361 
(•♦.)" (Henrique da Gama BARROS) (123) 

"Ë tendência do historiador a de, obser
vando uma determinada experiência jurídica, 

— —» wwwu û ..u..iroj.d tem, nu pj.exiiu líjcTiuao l ó g i 
co, de ser acolhida com reserva: há que ter 
em atenção o facto de, muitas vezes, as pecu
liaridades do ambiente social, gerarem certas 
instituições, seni que necessário se torne bus
carlhes antecedentes. Uma instituição medie
val nao tem, forçosamente, de ser persistên
cia ou evolução de uma anterior." (Nuno Espi
nosa Gomes da SILVA) (124) 
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"Cerca de 1370, a instituição dos Vedores 
da Fazenda - dois - representa a creação de 
uma espécie de Plinistério das Finanças, e não 
e por acaso que um imposto concelhio, ate ai 
irregularmente lançado e sempre à escala lo
cal, começa a ser ensaiado a escala regional 
e a servir de recurso eventual, com tendência 
a tornar-se regular, ao poder régio" (Vitori
no Hagalhães GODINHO) (125) 

As palavras de Gama BARROS reproduzidas a abrir a pre
sente alínea, escritas há precisamente um século (126), de
ram origem a uma visão de certo modo simplista - por super
ficial e escassamente documentada - do aparecimento do car
go ora em apreciação, a qual ainda hoje se não dissipou de 
todo; visão simplista, dizíamos, ao pretender colocar os Ve
dores da Fazenda na linear sequência de um cargo existente 
apenas durante algumas décadas do século XIV e com objecti
vos datados: os Ouvidores dos feitos de el-Rei e da Porta
ria. 

Procedamos como temos vindo a fazer até aqui, e abalan-
cemo-nos a definição do.cargo de Vedor da Fazenda, a partir 
do título que lhe é consagrado no livro I das "Ordenações 
Afonsinas" (127), no qual podemos distinguir três secções: 
a primeira dizendo respeito ao arrendamento dos direitos ré
gios e das rendas do Reino (fiscalidade e emprazamentos) 
(pr. e § 1.2); a segunda referente ao conhecimento dos fei
tos das sisas, em primeira acção nos locais em que o monar
ca estivesse, em apelação caso contrário (§ 2.2). finalmen
te a terceira, a mais longa, enumerando as atribuições dos 
Vedores da Fazenda no Desembargo, nomeadamente discriminan
do os diferentes tipos de carta que lhes competiria livrar, 
e que seriam doze: doações; provimento de ofícios que não 
fossem de justiça; arrecadamento ou despesa de frutos e ren
das de reguengos, jugadas, herdades, casas e todos os outros 
direitos régios; prescrições sobre a administração dos bens 
do monarca; abastecimento de "almazens" e castelos; quita
ções de dízimas, portagens e quaisquer outros tributos; 
prescrições sobre a efectivação de obras; cartas relativas 
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a rendas e rendeiros dos direitos régios; espaçamento de dí
vidas; autorizações a Plouros para irem alérn-mar; cartas re
lativas a dinheiros ou bens régios; e finalmente aforamentos 
e emprazamentos de casas e herdades do monarca (§§ 3.2-15.2)* 

Posto isto, e antes de encararmos propriamente o que so
bre o cargo se prescreveu e como funcionou a partir da sua 
criação com D. Fernando, e então altura de procurarmos saber 
ate que ponto as atribuições conferidas aos Vedores da Fazen
da pelo Código Afonsino já constituíam (ou não) verdadeiras 
prioridades administrativas nos 50 anos anteriores ao seu a-
parecimento, o que nos leva então ao problema dos antecesso
res. 

Diremos desde já que, e contrariamente a visão consagra
da a partir de Gama BARROS, nos parece que o aparecimento 
dos Vedores da Fazenda constituirá um progresso de certa mon
ta na administração das finanças e dos direitos régios, in
dissociável da criação e estabilização dos Contadores ao lon
go do século XIV e equiparável a todo um conjunto de refor
mas que noutros Estados europeus, pela mesma época e desde os 
finais do século XIII, se vinham processando* 

No caso francês haverá que ter em conta as reformas de 
Filipe o Belo a partir de 1295 - em que avulta a criação do 
Tesoureiro nos primeiros anos do século XIV - e que culmina
rão na criação da Câmara das Contas ("chambre des comptes"), 
a estabilizar em 1320, reinando Filipe V (128). Passando aos 
reinos peninsulares, e começando por Navarra, há aí a desta
car as profundas afinidades com a França, até pela situação 
de união pessoal em que se viveu de 1305 a 1328. Também aqui 
iremos encontrar uma Câmara de Contas ("Câmara de Comptos"), 
instituída em 1365 por Carlos II, mas com antecedentes remon
tando ao último quartel do século XIII, e a qual compete a 
fiscalização da gestão da Fazenda régia; a organização das 
despesas e receitas está a cargo de um Tesoureiro (129). Quan
to a Castela, verifica-se até finais do século XIV a sobrevi
vência de uma estrutura mais arcaica: a frente da Fazenda 
manter-se-á o flordomo-mor da Corte, assistido por um Hordomo 
n e n o r e Por um Almoxarife-Flor (Tesoureiro a partir de 1327), 
este último especificamente encarregado das rendas régias. 
Os meados do século assistirão contudo ao surgimento dos Con-
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tadores, que na viragem para o século XV tenderão a assumir 
o fundamental das atribuições financeiras do flordomo-Ror: 
enquanto este se reduz a condição de simples administrador 
da Casa Real, a administração dos bens e direitos da Coroa 
passa para a alçada de dois Contadores Piores da Fazenda, e 
a esfera contabilística para a competência de dois Contado
res Flores das Contas, a frente da Casa das Contas ("Casa 
de las Cuentas"), detectável a partir de 1436 e com sede em 
Valladolid (130). 

E é altura de voltar ao caso português. Cronologicamen
te, o primeiro agente a ter como competência específica a 
"cobrança dos direitos fiscaes" é o chamado Porteiro—flor 
("maior portarius"), de cuja existência há já notícia em 
1225 (131). Em princípio apenas um (132), tem como subalter
nos um tesoureiro e os oven cais de el—Rei, designação gené
rica em que se iraclui todo um conjunto de servidores liga
dos a administração da Casa e da Fazenda reais (133). Numa 
palavra, uma orgânica ainda claramente marcada por uma in-
distinçao entre o que seja o serviço 'de Estado* e o servi
ço •doméstico* do monarca, situação que embora não careça 
de correspondência além-fronteiras, tende aí, sobretudo a-
lém-Pirenéus, a ser superada a partir do século XIII (134), 
entre nós se dando passos importantes nesse sentido a partir 
da primeira metade do século seguinte, 

0 cargo de Porteiro-Plor existiu até aos últimos anos 
do reinado de D. Dinis, concretamente até 1321, sendo seu 
derradeiro titular DOP1ING05 PAIS (I)., igualmente Procurador 
régio (135). Podemos detectar a acção deste funcionário era 
1320-21, seja como subscritor de diplomas referentes a bens 
ou jurisdições régios, seja como procurador do soberano em 
demandas em que igualmente estivessem em causa os seus bens 
e direitos. 

Segundo o ponto de vista consagrado na nossa Historio
grafia a partir de Gama BARROS, embora tenham continuado ul
teriormente a existir porteiros, isto é, funcionários subal
ternos, com competência para proceder, por exemplo, à execu
ção de sentenças, não surgirão doravante roais referências ao 
Porteiro-flor, e as suas atribuições passarão para os chama
dos "Ouvidores da Portaria". Tradicionalmente este cargo é 
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considerado como o directo antecessor do de Vedor da Fazen
da no tocante à administração -Financeira; fomalmente a afir
mação não sofre contestação, isto porquanto os "Ouvidores da 
Portaria" se detectarão para a maior parte do reinado de D. 
Afonso IV e os Vedores da Fazenda a partir praticamente do 
início da governação fernandina. Tratar—se-á contudo de uma 
simples mudança de designação ? Não haverá nada de novo de 
um para outro cargo ? t, questão para cuja resposta procura
remos de seguida alinhavar alguns dados. 

Voltemos ao modo como a Historiografia portuguesa tem 
encarado a questão. Já nos referimos a Gama BARROS, e com 
um excerto seu abrimos a presente alínea. Destacaremos ago
ra que a maior parte dos nossos historiadoras abordou o as
sunto na mesma linha de ideias, caso de Paulo RERÊA em 1929 
(136) e de flarcello CAETANO, pela primeira vez em 1962, e 
depois de novo em obra postumamente publicada em 1981 (137). 

As formulações de ambos vêm pois sintonizar-se com a i-
deia da sucessão, na administração da Fazenda rágia, do Por— 
teiro-Plor (século XlII/princípios do século XIV), dos "Ouvi
dores da Portaria" (reinado de D. Afonso IV) e dos Vedores 
da Fazenda (a partir de D. Fernando). Se quanto aos "Ouvido
res da Portaria" não temos qualquer reparo o fazer, sendo 
pelo contrário de realçar a clareza e a concisão dos dois 
historiadores do Direito, já o aparecimento dos Vedores da 
Fazenda nos parece não ter recebido a atenção que mereceria 
sendo antes encarado de forma algo superficial: Paulo REREA 
limita—se a uma simples enumeração dos sucessivos cargos e 
para Plarcello CAETANO tudo parece residir numa mudança de 
nome, quando diz que "os ouvidores da portaria passam a cha
mar—se Vedores da Fazenda". Foi no entanto este modo de 
(nao) ver que tendeu a informar diversos trabalhos de sín
tese e/ou divulgação, como por exemplo diversos artigos do 
"Dicionário de História de Portugal" (138). 

Dissemos atrás que tudo isto assentava numa escassa ba
se documental, e é altura de justificarmos esta afirmação. 
Efectivamente, os historiadores que sobre o assunto escre
veram limitam—se normalmente a fontes legislativas, a par
tir delas definindo os cargos: sobre os Vedores da Fazenda 
resumem normalmente o já citado título que as "Ordenações 
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Afonsinas" lhes consagrara; sobre os "Ouvidores da Portaria" 
baseiam-se em diversas leis de D, Afonso IV, nomeadamente 
no chamado "Regimento das Audiências" (139), que legisla so
bre as respectivas atribuições e nomeia os titulares, A es
ta utilização de fontes legislativas aliam - nomeadamente 
Gama BARROS - um conhecimento bastante parcelar da documen
tação régia, o que leva a ideias muito vagas da cronologia 
dos diversos cargos (140). 

Neste panorama historiográfico apenas dois autores de
ram algum realce ao surgimento do 'nosso» cargo. 0 primeiro 
foi, há cerca de vinte anos, Vitorino Plagalhães GODINHO, no 
excerto em portada à presente alínea, ao estabelecer a rela-
çao entre os Vedores e o aparecimento de um imposto geral e 
permanente: as sisas. 0 segundo foi, mais recentemente, An
tónio Planuel HESPANHA - que não se ocupa dos "Ouvidores da 
Portaria" - ao ver nos Vedores da Fazenda uma das manifesta
ções do "destacamento" em relação a Cúria primitiva de agen
tes com atribuições específicas (141). 

Que poderemos pela nossa parte dizer sobre o assunto ? 
Por mais do que uma vez encontramos na legislação de D. 

Afonso IV prescrições sobre os "Ouvidores da Portaria". Nos 
termos do já referido "Regimento das Audiências" (142) have
ria uma "audiência da portaria" com três Ouvidores, sendo 
dois leigos - AIRES EANES (142-A) e DONINGOS PAIS (II) (143) 
- e um clérigo - AFONSO EANES SALGADO (144) - competindo-
-lhes o julgamento dos feitos de el-Rei, os da "portaria" 
(145) e os dos Judeus, salvo os de Ploura, Serpa, Plourão e 
Riba Coa, que pertenceriam aos Sobrejuízes. Também do tempo 
de D. Afonso IV data a ordenação "Dos porteyros", publicada, 
com outra legislação, a 1 de Julho de 1340; nos seus termos, 
os porteiros e sacadores régios poderiam ser demandados por 
erros perante o Corregedor da comarca respectiva ou "perdan
te os Ouujdores de nossa portaria" (146). Esta ordenação fo
ra contudo já antecedida de uma determinação em Cortes so
bre o assunto: no artigo 23 dos Capítulos Gerais das Cortes 
de Santarém de 1331 queixavam-se os povos dos danos provoca
dos pelos referidos porteiros e sacadores, que apenas podiam 
ser querelados perante a "portaria" ou perante os Contos; pe-
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diam que os juízes das terras pudessem conhecer os agrava
mentos em tal matéria. 0 monarca assim determina, mandando 
que os juizes possam embargar as execuções se virem que há 
razão para isso, comunicando depois aos Ouvidores da Porta
ria ou aos Contadores a razão de tal embargo (147). 

Se deixarmos a legislação e passarmos a documentação 
regxa mais corrente - as cartas — que teremos então a dizer 
sobre os "Ouvidores da Portaria" ? Bom, a verdade é que a-
tendo-nos às cartas régias quase poderemos dizer que ... 
os "Ouvidores da Portaria" não existem ! 0 que há é, a par
tir dos finais da governação de D. Dinis, um conjunto de 
funcionários designados ou como Ouvidores dos feitos de el-
—Rei e da Portaria, ou simplesmente como Ouvidores dos fei
tos de el-Rei, havendo a registar uma considerável flutua
ção entre estas duas designações. São portanto várias as si-
xuaçoes que se nos podem deparar. Teremos antes de mais, en
tre 1326 e 1346, um conjunto de funcionários designados co
mo "Ouvidores dos feitos de el-Rei e da Portaria" - AFONSO 
D0P1INGUES SALGADO (148), AFONSO ESTEVES (149), AFONSO FOLGA
DO (150), AIRES EANES (151), DOCIINGOS NATEUS (152), D0F1ING0S 
PAIS (II) (153), JOffO EANES mELA"0 (154), J0Â*0 DE PEDROSO 
(155), VASCO GONÇALVES (156), VASCO 0LHALV0 (157) e VICENTE 
DOniNGUES DE SERPA (158) - ou simplesmente como "Ouvidores 
dos feitos da sua L"de el-Rei] Portaria" - caso de RUI PERES 
(159); contudo, alguns destes oficiais régios são noutras 
circunstâncias referidos apenas como "Ouvidores dos feitos 
de el-Rei" - Afonso Domingues Salgada, Afonso Esteves, Ai
res Eanes, Domingos Pais (II) e João Eanes Plelão - sem que 
pela cronologia se possa propriamente dizer que se trata de 
diferentes fases de uma carreira, conforme se pode ver pelo 
seguinte quadro: 
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-^Designações 
Nomes -«N^^^ 

Ouvidor dos fei-tos 
de el-Rei e da Por 

taria 
Ouvidor dos -Feitos 

de el-Rei 

AFONSO D0P1INGUES 
SALGADO 

1327/29/30/31/33/ 
/36/37/38 1328 

AFONSO ESTEVES 1332 1334/35/36/37/39/ 
/40/41/42/43/44/45 

AIRES EANES 1328/29/30/33 1331/32/34/35/36/ 
/37/39/40/42/43 

D0P1ING0S PAIS (II) 1326/27/30/34/35/ 
/36/37/3B/39/40/ 

/41/46 
1341/42 

JO^O EANES flELffO 1335/36/37/38/39/ 
/40/41/46 

1334/35/36 

Teremos depois, entre 1320 e 1346, um outro grupo de 
funcionários, designados como "Ouvidores dos feitos de el-
-Rei", sem que neste caso haja referência a Portaria (160): 
DOniNGOS EANES (I) (161), ESTÊVA*0 GORES (162), Hestre ESTE-
VA*0 DAS LEIS (163), LOURENÇO C A L A D O (164), LOURENÇO GONÇAL
VES (165), riARTin L0URED0 (166), PER0 EANES COTA (167), PÊ
RO DO SEH (168), PER0 VICENTE (169) e Restre VASCO DAS LEIS 
(170). 

Ora aquilo que os Ouvidores dos feitos de el—Rei e os 
Ouvidores dos feitos de el-Rei e da Portaria fizeram no De
sembargo entre os meados da década de 1320 e os da de 1340 
mostra uma clara concentração destes funcionários em duas 
esferas de actuação: as sentenças sobre .jurisdições, inte-
tegradas nas Inquirições e Confirmações de D. Afonso IV (dé
cadas de 1330 e 1340) e os aforamentos (décadas de 1320 e 
1330). 

Como é sabido, D. Afonso IV, dando sequência a medidas 
dos seus antecessores tendentes a coarctar abusos senhoriais 
relativamente a bens e direitos da Coroa e sobretudo a 
jurisdições, irá promover, a partir dos meados da década de 
1330, novas Inquirições, agora nas comarcas da Beira, Trás-
-os-Plontes e Entre-Douro-e-Rinho. Igualmente pela mesma ai-
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tura promulgará o chamado "edicto" ou "chamamento geral", 
mandando que todos os detentores de honras, coutos e juris
dições justifiquem o título da sua posse, determinação esta 
que estará na base das Confirmações gerais (171). Ora em to
do este processo os Ouvidores dos feitos de el-Rei / e da 
Portaria desempenharão papel de destaque: em primeiro lugar, 
será um dos titulares de tal função a inquirir o Entre-Dou-
ro-e-Plinho - trata-se de LOURENÇO CALADO, "seu Qde el-Rei 2 
de criaçom" (172); por outro lado, e nos termos do "chama
mento geral", os detentores de jurisdições deveriam compa
recer precisamente perante os "Ouvidores dos feitos de el-
-Rei" (173); finalmente, os Ouvidores dos feitos de el-Rei/ 
/e da Portaria terão uma posição destacada no livramento 
das sentenças respectivas: se tivermos em conta a distribui
ção pelos diferentes subscritores dos vários tipos de car
tas régias para as décadas de 1330 e 1340, patente se nos 
torna a importância das sentenças sobre jurisdições, osten
tem ou não os funcionários em causa a referência a "Porta
ria" (174). 

Os aforamentos constituem, como dissemos, o outro gran
de domínio de intervenção dos Ouvidores dos feitos de el-
-Rei/e da Portaria, nomeadamente nas décadas de 1320 e 1330. 
Nao se trata aqui contudo de área da sua exclusiva ou sequer 
predominante competência: as respectivas cartas ocupam igual
mente posições cimeiras entre os Desembargadores "tout 
court" e entre os Contadores. 

Encarando por último em paralelo os dois tipos de carta 
considerados, verificamos que dos quatro Ouvidores dos fei
tas de el-Rei/e da Portaria mais «prolixos» em matéria de 
subscrições - Afonso Domingues Salgada, Aires Eawes, Domin
gos Pais (II) e João Eanes Plelão - os dois primeiros inter
vém predominantemente nos aforamentos, e os dois últimos nas 
sentenças das Inquirições e Confirmações gerais (175). 

Que concluir sobre tudo isto ? Cremos que se a Justi
ça e as Finanças são as grandes áreas de incidência da acção 
dos poderes soberanos na esfera interna, neste segundo quar
tel do século XIV português elas estão grandemente interpe
netradas: se a acção dos Ouvidores dos feitos de el-Rei/e da 
Portaria incide eminentemente em assuntos em que possam es-
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tar em causa bens ou direitos do monarca, é também verdade 
que essa intervenção se efectiva muito frequentemente por 
via judicial, nomeadamente no que as jurisdições dos privi
legiados diz respeito. Em suma, os Ouvidores dos Feitos de 
el-Rei / e da Portaria surgem como agentes ligados a um pe
ríodo de forte contencioso em torno das jurisdições e bens 
régios. Passada a fase das Inquirições e Confirmações, ou 
seja, a partir da década de 1340, o cargo tende para a ex
tinção (176), e efectivamente a partir de 1346 desaparece» 
as referências a "Portaria" (177). 

Ir-se-ao contudo manter, por mais cerca de trinta anos, 
algumas —pouco numerosas— referências aos Ouvidores dos fei
tos de el-Rei (178).'São oito os funcionários em questão para 
os anos de 1347-75 : Lourenço Gonçalves, Hestre Vasco das Leis 
- vindos já dos anos precedentes - ÁLVARO GONÇALVES (179), 
FERNA*0 riARTINS (180), GONÇALO F1ENDES (181), GONÇALO HIGUËIS 
(162), J0A*0 AIRES (183) e VICENTE DOHINGUES (184). 0 escas
so numero de cartas que redactam nas décadas de 1350, 1360 
e 1370, embora confirme a dominante judicial, não serve ob*. 
viaraente para grandes conclusões. As observações que temos 
a fazer provêm de outros factos: em primeiro lugar 4 óbvio 
que esta magistratura se vai distanciando do Desembargo 
propriamente dito, e a prova é que só por excepção as car
tas em causa estão registadas na Chancelaria régia; am se
gundo lugar, a existência dos Ouvidores dos feitos da el-
-Rei prolonga-se até 1375, ou seja, ultrapassa em seis a-
nos o próprio aparecimento dos Vedores da Fazenda; deixa 
assim de se poder com rigor afirmar a sucessão pura e sim
ples dos Vedores da Fazenda em relação aos "Ouvidores dos 
feitos de el-Rei", com ou sem "da Portaria". 

Entre o tempo das Inquirições e Confirmações e a fase 
de aparecimento dos Vedores da Fazenda e de definitivo de
saparecimento dos Ouvidores dos feitos de el-Rei uma fase 
transitória se interpõe (185), correspondendo a governação 
de D. Pedro I e aos primeiros dois anos da de D. Fernando. 

Conforme já tivermos oportunidade de salientar (186), 
o reinado d- "0 Justiceiro" comporta claramente duas fases 
quanto ao pessoal do Desembargo, inaugurando-se a segunda 
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com as já mencionadas ordenações, presumivelmente promulga
das aquando das Cortes de Elvas. Nos termos da segunda ("Hor-
denaçam que elrrey fez como se ham de desembargar as peti-
çõoes"), haveria um funcionário, PÊRO AFONSO (I) (187), es
pecificamente encarregado de livrar os feitos "do aver delr-
rey", cabendo-lhe simultaneamente ser Procurador régio 
(188). Nos anos seguintes, e até final do reinado, Pêro A-
fonso terá um papel destacado na redacção de cartas régias, 
avultando precisamente matérias ligadas aos bens e direitos 
do soberano, consubstanciadas nas cartas de aforamento e de 
doação de bens e direitos. Paralelamente a fiscalidade ga
nha, nos anos de 1361-66, uma importância que até então não 
possuíra na documentação régia (189) - particularmente as 
portagens - e nesse mesmo campo o referido Pêro Afonso te
rá também algum destaque como subscritor de diplomas, tal 
como AFONSO DOniNGUES (II) (190) e J0A"0 GONÇALVES (I) (191). 
Quer dizer, esboça-se a situação que » presidirá* à criação 
da vedoria da Fazenda em 1369. 

Os seus primeiros titulares serão os já mencionados Pê
ro Afonso (I) e João Gonçalves (I) - sobreviventes do fun
cionalismo de D. Pedro - e ainda J0A*0 EANES (II) (192), fun
cionário surgido em 1368 como Desembargador "tout court". 

Criado assim o cargo cujas atribuições,nos termos do Có
digo Afonsino, analisámos a abrir a presente alínea,examinado 
o problema dos antecedentes, é altura de termos em conta as 
prescrições sobre o mesmo anteriores a referida compilação 
legislativa. Tais medidas são todas do tempo de D. João I 
e de um modo geral não se trata de determinações gerais e 
abstractas, mas antes de cartas de doação, de privilégios 
ou de providências administrativas em diversas campos. Ve
jamos alguns exemplos. A 24 de Plaio de 1389 uma carta régia 
determina que o alcaide de Lisboa poderá, em nome do monar
ca, apresentar novos homens para a alcaidaria nos casos de 
vacatura; competiria aos Vedores da Fazenda receber o res
pectivo juramento (193), função esta que nos termos das "Or
denações Afonsinas" será mais da competência do Corregedor 
da Corte. Um diploma de 26 de Dezembro de 1391 manda-lhes 
que assinem as cartas que os moradores de Lisboa possuírem, 
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comprovando a isenção do pagamento de portagem em todo o Rei
no, e que deverão ser previamente seladas pelo Concelho 
(194). Outros casos temos de atribuição aos Wedores da Fazen
da da competência para fazer respeitar as isenções fiscais. 
Assim, a 19 de Abril de .415 a carta de quitamento a Lisboa 
das jugadas, relego e ou;ros direitos régios encarrega-o de 
tal fazer cumprir (195). A carta de 14 de Novembro de 1429 
manda—lhes que respeitem os privilégios dos moradores de As
suntar no tocante a escusa de pedidos, peitas, fintas e talhas 
(196). Finalmente, uma carta de 4 de Fevereiro de 1430 deter— 
mina-lhes que respeitem idênticos privilégios aos moradores 
de Castro Laboreiro (197). Inúmeras são também as cartas de 
doação que no final prescrevem a sua observância pelos Vedo
res da Fazenda e ostros oficiais. 

Dois outros aspectos da sua competência nos termos das 
"Ordenações Afonsinas" serão também prenunciados no tempo de 
D. João I. Assim, uma ordenação do Infante D. Duarte datada 
de 6 de Fevereiro de 1428 determina que o conhecimento dos 
feitos das sisas seja efectivamente dos Vedores da Fazenda, 
e que o Juiz dos feitos de el-Rei, DIOGO AFONSO (198), os não 
conheça (199). Também a sua competência quanto a provimento 
de ofícios se detecta já num alvará régio de 9 de Outubro do 
mesmo ano, ao notificá-los da próxima investidura do Dr. RUI 
FERNANDES (200) como vedor do hospital de D* Afonso IV, vis
ta o ao tempo titular se encontrar moribundo (201). 

Passando à actividade concreta dos Vedores da Fazenda, 
que se nos depara ? No que concerne a subscrição de cartas 
régias quatro domínios se apresentam como os preferenciais 
(202)s as doações de bens e direitos, os aforamentos, a fis
calidade e o provimento e remuneração de ofícios (dos Con
tos), sendo de salientar dentro da fiscalidade a importância 
das sisas nos finais da década de 1370 / princípios da de 
1380, altura em que elas tendem para a permanência e a gene
ralização, sucedendo—se por esses anos as arrematações, sen
do os rendeiros arrematantes predominantemente judeus (203). 

Quer dizer, nas atribuições dos Vedores da Fazenda asso
ciam—se assuntos propriamente de interesse 'público' - a fis
calidade, nomeadamente, com um peso agora considerável — e 
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a gestão do património do monarca — aforaraentos, doações. 
De salientar, por outro lado, e quase nula importância das 
cartas de sentença entre as redactadas pelos titulares do 
cargo: apenas estão patentes m s décadas de 1370 e de 1380, 
e em percentagens insignifican-.es. Estamos pois bem longe 
daquela que havia sido a competência dos Ouvidores dos fei
tos de el—Rei/e da Portaria. Pcrtanto — e passe o esquema— 
tismo — aos Vedores da Fazenda a gestão dos bens do monar
ca e aos Ouvidores dos feitos de el—Rei (até 1375) e aos 
Juízes dos feitos de el—Rei (a partir de 1391) o contencio
so respectivo (204). Esta pois, crsmo-lo, a grande novida
de trazida pelo aparecimento dos Vedores da Fazenda. 

Para além da presença no escatocolo das cartas régias, 
em que outras actividades os detectaremos ? 

Ocasionalmente presentes como testemunhas de actos ré
gios de particular significado, também tcasionalmente par
ticipantes em embaixadas - é sobretudo o caso de PÊRO GON
ÇALVES QflALAFAIA] (205) - encontramos praticamente todos os 
titulares do cargo entre 1369 e 1433 referidos em diversas 
circunstâncias no cumprimento - ou disso mesmo encarrega
dos - das determinações contidas nos tipos de carta cuja re
dacção habitualmente lhes cabe, caso das referentes a fisca
lidade, à remuneração dos ofícios dos Contos e aos aforamen
tos, neste caso mediante intervenção nos pregões de bens a 
aforar. A título de mera exemplificação (206) alinhemos as 
referências a JQÂ*0 EANES (II) (207) nesse tipo de activida
des: assim, por carta de 6 de Junho de 1378 vemo-lo encarre
gado de tirar inquirição sobre os direitos da portagem de 
Lisboa (208)j a 13 de Setembro do mesmo ano e a 12 de Novem
bro do ano seguinte vemo-lo intervir na inquirição sobre a 
dízima a pagar por quantos pescassem na Costeira (209)» por 
duas vezes o vemos também a intervir em pregoes para afora
mento de bens do monarca: a 11 de Novembro de 1379, estando 
em causa um chão na judiaria de Lisboa (210) e a 22 de Junho 
de 1380, sobre uma casa em Lisboa (211). E rwferências des
te género poderiam multiplicar-se, a respeita de praticamen
te todos os titulares do cargo, mas cremos que são suficien
tes para incutir a ideia de que aos Vedores da Fazenda cum
pre não só" a redacção de um conjunto de cartas ligadas aos 
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bens e direitos do Rei ou da Coroa, nas também a preparação 
e a própria execução daí mesmas. 

Que dizer agora dos dezasseis titulares (212) detectá
veis ao longo do período estudado ? 

Em primeiro lugar o cargo parece revestir—se de alguma 
estabilidade, porquanto apenas cinco das individualidades 
em causa o exerceram por menos de cinco anos: GIL LOURENÇO 
DE ELVAS (213), GONÇALO GONÇALVES (I) (214), JORO AFONSO A-
RANHA (215), J0A*0 GIL (226) e LOURENÇO VICENTE (I) (217), 

Por outro lado, não é nos meios jurídicos nem eclesiás
ticos que os Vedores da Fazenda se recrutam* Letrados temos 
quatro: GONES P1ARTINS, bacharel em Leis (218), Gonçalo Gon
çalves, licenciado em Leis e em Decretais, João Gil e Lou
renço Vicente, ambos bacharéis em Leis. Clérigos detectamos 
apenas três: os mencionados Gonçalo Gonçalves, João Afonso 
Aranha e Lourenço Vicente, todos sintomaticamente exercendo 
o cargo por curtos períodos. 

Em terceiro lugar, é de salientar a existência, ocasio
nal embora, de Vedores da Fazenda 'regionais», isto é, liga
dos apenas aos dois principais centros urbanos: é o caso, 
em certas fases das respectivas carreiras, de João Eanes e 
Pêro Afonso para Lisboa, e de ÁLVARO GONÇALVES DA PIAIA (219) 
e João Afonso Aranha para o Porto, 

Em quarto lugar, haverá que ter em conta e número de 
Vedores da Fazenda em exercício simultâneo, Ë ideia corrente, 
ais uma vez radicada a partir de Gama BARROS (220), que se

riam dois. Simplesmente tal número apenas parece fixar-se a 
partir da viragem do século (221): efectivamente, nos pri
meiros tempos da existência do cargo chegamos a ter quatro 
Vedores da Fazenda em exercício, número reduzido para três 
nos tempos imediatamente anteriores à mudança dinástica e 
nos primeiros cerca de 15 anos do governação joanina. E é 
então a partir dos princípios do século XV que a existência 
de dois titulares parece consolidar-se, estando em funçães 
durante bastante tempo a dupla JORO AFONSO DE ALENQUER / 
/ ALv/ARO GONÇALVES DE FREITAS (222), este último depois ren
dido por Pêro Gonçalves, com algumas titularidades efémeras 
ou peculiares não contradizendo a situação de fundo. 

m 
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Finalmente^ "temos a acentuar que - mais uma vez — a vi
ragem de século parece trazer uma modificação de certa mon
ta quanto ao peso real dos titulares do cargo. Os Vedores do 
último quartel do sáculo XIV afiguram-se-nos individualida
des de "low profile", cue apesar de ostentarem carreiras pre 
dominantemente longas não parecem ser detentores de influên
cia particularmente profunda. Ora não é isso que se passa 
com os últimos Vedores de D. João I. De João Afonso Aranha 
relembraremos que, sendo pessoa destacada no município por
tuense, ascenderá anos volvidos à respectiva sede episcopal. 
Sobre João Afonso de Alenquer nunca será de mais recordar o 
seu papel na preparação da expedição a Ceuta (223). Álvaro 
Gonçalves de Freitas será um autêntico - passe o anacronis
mo - 'primeiro ministro interino* durante a ausência do mo
narca e dos infantes no Norte de Africa. Finalmente, Pêro 
Gonçalves, também presente e.m Ceuta, será anos mais tarde 
armado cavaleiro e membro do Conselho do Rei e do Infante 
D. Duarte - para cujo Desembargo transitará - além de ser 
por mais do que uma vez embaixador. Por outras palavras, es
tamos perante um momento em que o Vedor da Fazenda, para a-
lém de continuar a ser um dos lugares cimeiros do Desembar
go régio (224), tem como titulares individualidades em po
sição de inegável destaque na "sociedade política" do tem
po. 

3.1.5. Os Desembargadores "tout court" 

A abrir a presente alínea um esclarecimento se impõe: 
os funcionários que vamos tratar não são propriamente aque
les que os "OrdenaçSes Afonsinas" designarão como "Desem
bargadores do Paaço" (225), magistrados que apenas começa
rão a surgir pela década de 1420 (225-A). Quando falamos em 
"Desembargadores «tout court» " queremos referir aqueles 
funcionários que, sendo presença frequente e destacada no 
escatocolo das cartas régias, não desempenham cargo algum 
expressamente regulamentado, isto é, não são Chanceleres, 
nem Escrivães da Puridade, nem Corregedores da Corte, nem 
Vedores da Fazenda, nem Sobrejuízes, nem ..., nem ..., nem 
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. . • bao pois aqueles a quem os escatocolos nao atribuem qua
lificação alguma, ou a quem qualificam apenas como "seus" 
(de el-Rei) vassalos (já no tempo de D. Dinis) ou coroo "seus 
vassalos e do seu Desembargo" (a par-tir de D. Fernando) (226). 

berao portanto estas a correspondência da época para a— 
queles agentes que noutros períodos ou noutras longitudes 
receberam a designação de "notários" ou "secretários" régios 
(227). Pela nossa parte e para o período em apreço preferi
mos nao falar de notariado para referir os membros do Desem
bargo régio, uma vez que "notário geral na Corte e em todo 
o Reino" é, pelos finais do século XIV/princípios do século 
XV, um agente com bem diversa competência: trata-se frequen
temente de escrivães régies - eventualmente Guardas das Es
crituras - com autoridade para passar traslados em pública-
-forma de cartas ou outras escrituras régias ou para auten
ticar actos legislativos; cumulativamente podem ser - ou 
vir a ser - membros do Desembargo, mas quanto a nós não é 
a qualidade de notários que como tal os torna (227-A). 

Conforme é opinião corrente, da Cúria primitiva foram 
saindo agentes diversos com competência para a elaboração de 
escrituras. Com o andar dos tempos a alguns foram sendo con
feridas atribuições crescentemente especializadas (Correge
dor da Corte, Vedores da Fazenda, magistrados diversos . . . ) ; 
uma parte significativa ficará sempre, contudo, com um esta
tuto algo indiferenciado, e são esses que de momento nos o-
cupam. 

Nao se tratando assim de detentores de cargos expressa
mente regulamentados, quase não há pois lugar à "démarche" 
que temos vindo a fazer no sentido de averiguar das prescri
ções legislativas e administrativas sobre estes funcionários, 
e é de passar imediatamente as actividades que concretamente 
exerceram. E um facto que desde logo salta a vista (228) con
siste nas elevadas percentagens atingidas pela documentação 
por que são responsáveis: em três décadas ultrapassam os 50# 
- 1341-50, 1351-60 e 1361-70 - e numa quarta deles se apro
ximam - 1331-40; apenas em dois períodos são inferiores a 
20% - 1371-80 e 1421-33. Por outro lado, as percentagens es
tão em permanente ascensão da década de 1320 até ao final da 
de 1360, e a quebra que então se verifica coincide temporal-
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mente com o aparecimento dos Vedores da Fazenda; significa
tivamente, os três primeiros titulares deste cargo - JOÃO 
EANES (II), J0A*0 GONÇALVES (I) e PÊRO AFONSO (I) (229) - e-
ram anteriormente Desembargadores. 

Quanto a tipos de carta preferentemente subscritos, po
demos detectar uma considerável dispersão: o mais frequente 
consiste na regulamentação de .jurisdições locais, domínio 
eminentemente 'público', mas encontramos igualmente em po
sição destacada as cartas de privilégios era geral e as de 
coutada: de notar também que nas décadas de 1320 a 1340 de
têm os Desembargadores apreciável relevo nas cartas de afo
ramento, domínio que então partilham com os Contadores e 
com os Ouvidores dos feitos de el-Rei/e da Portaria, e que 
mais tarde pertencerá eminentemente aos Vedores da Fazenda» 

Não sendo os Desembargadores um cargo explicitamente 
regulamentado, mas antes algo que se define mais pela nega
tiva, não sendo as suas funções fixas através de textos 
legais, é ábvio que, no que as individualidades em causa 
diz respeito, o que mais ressaltará será sem dúvida uma ex
trema diversidade de situações, quanto a origens sociais, 
formação, duração ou tipo de carreira, e ainda influência 
real na Corte. Limitar—nos—amos por isso a duas notas con
clusivas. 

Em primeiro lugar o facto de nos primeiros tempos da 
governação do Hestre de Avis o grossa da actividade do De
sembargo recair precisamente nos Desembargadores. Efectiva
mente, nos anos de 1384 a 1386 a maior parte das cartas não 
subscritas pelo Regente/Rei cabe a individualidades como 
J0A*0 AFONSO DA AZACIBUJA (230) ou J0Â*0 AFONSO DE SANTARËH 
(231), numa altura em que: o Chanceler 'efectivo', LOUREN
ÇO ANES FOGAÇA (232), se encontra ausente do Reino e o seu 
substituto, o Dr. J0A*0 DAS REGRAS (233), se destaca predo
minantemente noutras actividades que não a subscrição de 
cartas; o cargo de Corregedor da Corte se encontra por pro
ver (234); e em que, concretamente no ano de 1385, os Vedo
res da Fazenda J0A*0 GIL (235) e NARTin DA P1AIA (236) passam 
longos meses afastados da pessoa do monarca e sem subscre
ver qualquer diploma. Parece pois verificar—se nestes anos 
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como que um 'esvaziamento1 das três principais dignidades 
em favor de funcionários não titulares de cargos e cujo vín
culo ao monarca derivará muito mais acentuadamente da sua 
confiança pessoal (237). 

Temos em segundo lugar a acentuar que, apesar de os De
sembargadores "tout court" assim se configurarem como um 
'resto* em relação aos cargos expressamente regulamentados, 
eles ocupam um "status" elevado entre os membros do Desem
bargo. Se tivermos mais uma vez em consideração o "Quader
na" dos moradores de D. João I (1405-06) (238), verificamos 
que os dois Desembargadores da altura, os licenciados FER
NÃO GONÇALVES (239) e VASCO GIL DE PEDROSO (240), dispoãm 
de 7.000 libras, tal como o Corregedor da Corte, os Vedores 
da Fazenda e o Juiz dos feitos de el-Rei, acima dos Ouvido
res e de toda uma série de 'domésticos», e só suplantados 
pelo Chanceler e pelo Escrivão da Puridade, o que nos diz 
da sua posição entre os servidores do monarca nestes alvo
res do século XV. 

3.1.6. 0 Juiz dos feitos de el-Rei 

Como a própria designação parece indicar, o "Juiz dos 
Nossos Feitos" é o agente com a função de julgar as causas 
em que o monarca seja parte interessada. Cargo regulamenta
do pelas "Ordenações Afonsinas" (241), competir-lhe-ia dar 
cartas de mandado e resposta aos Almoxarifes em matéria de 
inquirições sobre bens e direitos régios, cartas sobre as 
abertas e valadas régias e respectivos feitos,cartas sobre as 
jurisdições e igualmente os feitos respectivos; seriam ain
da da sua esfera de competência os feitos sobre rendas e 
direitos régios - nomeadamente dízimas e portagens (242) -
e sobre bens doados pelo monarca ou bens vagos por "abintes-
tado" ou quaisquer outras razoes. 

Não temos, antes do regimento que lhe é dado pelas 
"Ordenações", qualquer prescrição de carácter geral e abs
tracto sobre o cargo. Este surgira em 1391 (243) e com ele, 
conforme já salientámos (244), como que se consolida uma 
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orgânica inaugurada em 1369, -tendante atribuir a agentes di
ferenciados a gestão das bans e direitos régios por um lado, 
e o contencioso respectivo por outro. 

Qua nos diz a documentação subscrita sobre as atribui
ções concretas dos Juízes des feitos de el-Rei (245) ? 

Um primeiro -facto a saltar à vista diz respeito aos bai
xos quantitativos atingidos pelas cartas da sua responsabi
lidade, ao longo das décadas que decorrem do aparecimento do 
cargo à morte de D. João I: os valores oscilam entre os 5 e 
os 8fj, £ evidente que com valores tão baixos não é viável ti
rarem—se conclusões excessivamente categóricas. De qualquer 
modo, saliente—se desde já a componente judicial das atribui
ções do cargo, nomeadamente - e confirmando "a priori" o tex
to afonsino - as sentenças em feitos em que o monarca é par
te, sobretudo quando versam fiscalidade. Nao esgota isso to
davia as atribuições do cargo, porquanto em diversos momen
tas - 1391-1400 e 1401-10 - os Juízes dos feitos de el-Rei 
nos surgem subscrevendo cartas de outra índole, frequentemen
te por ausência de outros funcionários, e com raalce para as 
cartas de privilégios em geral - que são domínio des Desem
bargadores — e mais ocasionalmente as respostas a capítulos 
de Cortes e outros escritos cie agravos e as cartas sobre fis
calidade - estas domínio dos Vedores da Fazenda. Daí que te
nhamos considerado o Juiz dos feitos de el-Rei, nais do que 
um simples Plagistrado superior, como um verdadeiro membro do 
Desembargo régio, o que aliás o eacatocolo dos diplomas que 
subscreve tende a confirmar: "el-Rei o mandou por F., seu 
vassalo, do seu Desembargo e Juiz dos seus feitos", é esta 
a fórmula corrente. 

Que outras actividades exercerão para além da subscri
ção de cartas ? Como se disse atrás, não dispomos de quais
quer regulamentações do cargo antes do Código Afonsino, e as 
prescrições concretas dadas a titulares seus ou outras mani
festações da sua actividade também não abundam. 

De qualquer modo, por duas vezes detectamos os Juízes 
dos feitos de el-Rei como -responsáveis por inquirições sobre 
direitos r-gios: a 9 de Raio da 1394 uma carta régia faz re
ferência a uma inquirição contra um ex-almoxarifs de Tavira, 
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inquirição essa guardada nos Contos à responsabilidade do já 
mencionado Álvaro Peres (245-A), a quem se manda que a entre
gue (246); a 1 de Plaio de 1427 refere-se que DIOGO AFONSO 
(247) "Foi testemunha de uma inquirição conducente a senten
ça que atribuiu ao monarca a terra de Alqueidão (248). 

Igualmente vemos a jurisdição dos feitos das sisas esca
par ja a alçada do Juiz dos -Feitos de el—Rei, em favor dos 
Vedores da Fazenda, tal como se consignará nas "Ordenações": 
um alvará de 23 da Setembro de 1410 manda ao Dr. GORES PIAR-
TINS (249) que nao conheça as apelações das sentenças dos juí 
zes das sisas, as quais serão livradas pelos Contadores com 
o acorda do então Vedor da Fazenda João Afonso de Alenquer 
(250). 

Quanto aos titulares do cargo quatro observações se im
põem. Em primeiro lugar, na maior parte do período que nos 
ocupa detectamos a existência simultânea de dois Juízes dos 
feitos de el—Rei, tal como na viragem do século está em vias 
de suceder com os Vedores da Fazenda. 

Por outro lado, o cargo parece - também ele - desfrutar 
de uma certa estabilidade, e apenas ÁLVARO ROIZ (251) terá 
uma passagem efémera. 

Em terceiro lugar haverá a considerar o peso dos letra
dos entre quantas pelo cargo passaram; mais uma vez é Álva
ro Roiz a excepção. Dos restantes Álvaro Peres é bacharel em 
Leis, Gomes Plartins doutor e Diogo Afonso escolar, tal como, 
ao tempo da sua passagem pelo cargo, o futuro doutor RUI FER
NANDES (252). 

Finalmente duas outras particularidades nos cumpre des
tacar, tocantes ambas a carreira destes funcionários: com ex
cepção do Dr. Gomes Plartins todos os titulares provem das Fla-
gistraturas superiores; concretamente todos foram previamente 
Ouvidores na Corte e Diogo Afonso ainda - e ocasionalmente -
Sobrejuiz; por outro lado, e tirando Rui Fernandes, os titu
lares do cargo por aí se ficam, não ascendendo a dignidades 
superiores (253). 
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3.1.7. Sobre/juízes. Ouvidores e outros magistrados 

"Bureaucratisation et centralisation n'en 
sont qu'à leurs débuts et sont encore conte
nues dans d'étroites limites. La bureaucratie 
souffre d'abord de ses propres imperfections" 
(Bernard GUENËE) (254). 

5em querer antecipar as considerações de conjunto sobre 
a Justiça Superior no período que nos ocupa, não deixaremos 
contudo de salientar que se trata de domínio que, sendo dos 
de mais precoce configuração em termos de prescrições norma
tivas, conhecerá na prática todo um conjunto de flutuações, 
avanços e recuas. Pias decididamente ... não nos antecipemos, 
e conforme temos vindo a fazer passemos à definição dos prin
cipais cargos das magistraturas Superiores. 

Sobrejuiz é a designação que durante bastante tempo os
tentam os magistrados da Casa do Cível. Embora referido nas 
"Ordenações Afonsinas", o termo será contudo suplantado na 
segunda metade do século XV, tendendo a prevalecer o de "de
sembargador" (255). De qualquer modo, o Código Afonsino não 
nos dá qualquer 'regimento' da Casa do Cível - ou seus magis
trados - embora a refira frequentemente e a dê como fixa 
em Lisboa (256). Assim, as referências aos Sobrejuízes são 
indirectas e ocasionais, contidas em títulos respeitantes a 
outros funcionários ou magistrados, caso nomeadamente do Cor
regedor da Corte, do Juiz dos feitos de el-Rei - títulos que 
ja analisámos - ou ainda do Regedor e Governador da Casa da 
Justiça da Corte (257). São ainda mencionados os Sobrejuízes 
em diversos títulos sobre matéria processual: é o caso, no 
livro III, do título VI, que incorpora uma ordenação de D. 
João I sobre quem perante eles poderia ser citado (258), e 
do título CX, que, evocando uma orgânica tradicional, legis
la sobre a execução das sentenças de diversos magistrados, 
entre os quais se incluem os que ora nos ocupam (259); é ain
da o caso, no livro V, do título LVIIII, que transcreve uma 
ordenação de 1355 sobre a jurisdição dos juízes das terras 

dos vereadores, estabelecendo a apelação dos feitos cíveis 
cara os Sobrejuízes (260). Numa palavra, as "Ordenações" não 
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sao particularmente loquazes a respeito destes -funcionários; 
quando deles falam ou o fazem indirectamente, a propósito 
de terceiros, ou se limitam a incorporar ou evocar legisla
ção anterior. 

Vejamos assim o que os monarcas do século XIV prescre
veram em matéria de Sobrejuízes, com especial relevo para D. 
Afonso IV, soberano de abundante produção legislativa no do-
ínio judicial (261). Um problema apresenta contudo esta le

gislação: na maior parte dos casos não se conhecem os origi
nais, mas versões tardias, recolhidas em compilações como o 
Livro das Leis e Posturas, as Ordenações de el-Rei D. Duar-
te ou as próprias "Ordenações Afonsinas"; tais versões mui
tas vezes não estão datadas, ou apresentam datas diversas de 
copia para copia. Assim, as diversas ordenações que aos So
brejuízes respeitam temos um pouco que datá-las em termos de 
anterioridade/posterioridade, com base na orgânica - mais ou 
enos complexa - por elas atribuída aos tribunais superio-m 

res 
Raciocinando nesta base, a mais antiga lei sobre o as

sunto será a ordenação "como hi nom aja mais de três audian-
çias", uma das quais seria a do Sobrejuiz - só um. para já -
da aual se poderia apelar para os três Ouvidores da Corte 
(262). 

Posterior será sem dúvida um conjunto de dezoito leis 
e outras resoluções sobre processos,apelações, advogados, 
procuradores e magistrados. A sua datação é insegura. Gama 
3ARR0S optou pela anterioridade em relação ao ano de 1337 
(263). Harcello CAETANO avançou o ano de 1330, com base nu
ma pretensa anterioridade em relação as Cortes de Santarém 
(264) e no facto de em 1337, data que uma ordenação de 1352 
lhe atribui (265), o monarca não ter estado em Santarém no 
mês de Fevereiro, data esta comum a todas as versões (266). 
Pela nossa parte inclinamo-nos para o ano de 1332. Efecti
vamente, uma das versões está datada de Estremoz, 18 de Fe
vereiro da era de 1470 (267); parece-nos plenamente plausí
vel um erro de cem anos no lançamento da data - tipo de lap
so bem frequente, embora sobretudo no que a dezenas diz 
respeito - o que assim faria remontar estas leis ao referi
do ano de 1332; além do que, o monarca encontra-se efectiva-
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mente neste ano em Estremoz no mês em causa (268). Deixando 
o problema da datação e entrando no conteúdo, interessar-
-nos-ão fundamentalmente as leis com os números 14 e 15: es
tabelecem elas uma separação entre os magistrados encarre
gados dos feitos cíveis, dos feitos crimes e dos feitos "que 
speçialmente tangem a nos"; os primeiros estariam a cargo de 
doJLs (sublinhado nosso) Sobrejuízes "letrados e entemdudos", 
os segundos a cargo de dois Ouvidores e os terceiros de dois 
outros Ouvidores; após esta indicação de atribuições estabe-
lece-se todo um conjunto de normas processuais em cuja aná
lise nao entramos. 

Piais desenvolvido e mais elaborado quanto a organiza
ção dos tribunais superiores (269) é o "Regimento das Audiên
cias" ("Como elRey partio suas audiançias e sobrejuizes 
e ouvidores de sua Casa e de sa Corte e procuradores e es-
cripvaees"), igualmente de D. Afonso IV, igualmente sem da
ta, mas atribuível a primeira metade da década de 1330, co
mo teremos oportunidade de ver. Para julgar os feitos cíveis 
provenientes dos diversos contos do Reino estabelece este 
regimento quatro Sobrejuízes, sendo dois leigos e dois ecle
siásticos, os quais formariam duas audiências: a primeira, 
a cargo de RUI PERES (270) e ESTEVÃO GOHES (271), teria com
petência nos feitos respeitantes ao Algarve, Entre-Douro-e-
-Flinho (sic) (272), Além Odiana e Estremadura, seguindo de
pois a linha de demarcação por Plontemor-o-Velho, Coimbra e 
Lousã com seus termos, e daí pela serra até Figueiró, Pedró
gão, Sertã com seu termo, Amêndoa (273) e Abrantes com seu 
termo; a segunda audiência seria integrada por AFONSO ROIZ 
(I) (274)e PÊRO EANES COTA (275), e caber-lhe-iam as regiSes 
- desde a linha de demarcação, subentende-se - até ao Douro 
e até ao mar, o Entre-Douro-e-Hinho - aqui sim - Trás-os-
-Hontes e Riba Coa. Os Sobrejuízes leigos participariam ain
da na "rrolaçom" do crime, semanalmente à sexta-feira. A 
"rrolaçom" do cível far-se-ia ao sábado, com os quatro So
brejuízes e os diversos Ouvidores, salvo os do Crime, ou se
ja, os três "Ouvidores da Portaria" e os dois Ouvidores iti
nerantes dos feitos cíveis (276). 

Em diversas outras circunstâncias legisla D. Afonso IV 
sobre matéria processual (277). De um modo geral assenta-se 
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na ideia dos Sobrejuízes como encarregados das apelações dos 
feitos cíveis, circunstância em que ainda se insiste na úl
tima reforma, processada nos termos da carta de 12 de Plarço 
de 1355, a que já fizemos referência (278). 

Fica assim claro que é com este conjunto de reformas 
que se começa a detectar uma considerável autonomia da "au
diência" que estará na base da futura Casa do Cível em re
lação ao Desembargo régio propriamente dito. De qualquer mo
do, nunca no tempo de D. Afonso IV se fala taxativamente de 
"Casa do Cavei" - o que apenas sucederá nos princípios da 
década de 1360 - mas sim de "Sobrejuizes do nosso civil" 
(279). 

Quanto aos Ouvidores, pois neste caso temos um ponto de 
partida mais sólido, uma vez que as "Ordenações Afonsinas" 
lhes consagram o título VII do seu livro I. Aí se determina 
que haja na Corte três Ouvidores que tomem conhecimento das 
apelações dos -feitos crimes, salvo os provenientes de Lisboa, 
que iriam a Casa do Cível; igualmente conheceriam os feitos 
da cadeia régia e todos os que lhes fossem prescritos pelo 
monarca ou pelo Regedor da "Rolaçom" e ainda as apelações dos 
feitos cíveis provenientes do local onde estivesse a Corte, 
bem como de cinco léguas em redor; os feitos provenientes de 
maiores distâncias iriam também à Casa do Cível (280). 

Que antecedentes encontramos para a competência aqui a-
tribuída aos Ouvidores ? 

0 cargo remontará ao tempo de D. Dinis (281), concreta
mente aos primeiros anos do século XIV, a ele se referindo 
já uma lei de 1302 (282). Pias é sobretudo, e mais uma vez, 
na legislação de D. Afonso IV que vamos encontrar determina
ções mais completas e de maior ressonância futura. 

Começando uma vez mais pela ordenação das três audiên
cias, aí vemos que a três Ouvidores da Corte competiriam as 
apelações dos feitos idos do Sobrejuiz (283). 

Por seu turno, nos termos da 14. 9 lei do conjunto de de
zoito atribuível a 1332 (284), a dois Ouvidores competiriam 
os feitos crimes e a dois outros os feitos "que speçialmente 
tangem a nos". 

Ras é sobretudo o também já citado "Regimento das Audiên-
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cias" do mesmo monarca que nos dá uma mais complexa orgâni
ca da Justiça superior. Estabelece três tipos de Ouvidores: 
os da Portaria, que atrás examinámos (285); os Ouvidores do 
Crime, que seriam quatro e formariam duas audiências: a pri
meira fixa na Corte, a cargo de JOKO EANES DE riARVA"0 (286) 
e GIL PAIS de Sá (287),competindo-lhes as apelações, os fei
tos dos presos da cadeia régia e outros que "per custume" a 
eles iam já; a segunda itinerante, acompanhando o monarca, 
integrada por ESTÊVÂ*0 PERES (288) e AFONSO ESTEVES (289), a 
quem caberia ver os estados das terras, os feitos das segu
ranças e outros dos locais por onde o Rei passasse; haveria 
finalmente dois outros Ouvidores, sendo um leigo - RUI FAFES 
(290) - e outro clérigo - ANDRÉ EANES (291) - cabendo-lhes 
os feitos cíveis dos lugares onde o monarca estivesse e os 
feitos das terras de D. Branca, sendo os criminais destas 
terras da específica competência do primeiro (292). 

Ainda do tempo de D. Afonso IV é a também já citada or
denação de 12 de flarço de 1355 (293), que comete aos Ouvido
res do Crime as apelações dos feitos que impliquem acusações 
por morte de homem ou mulher. 

Numa palavra, esboça-se com D. Afonso IV uma orgânica 
pela qual aos Sobrejuízes, em crescente afastamento em rela
ção ao monarca, caberão as apelações dos feitos cíveis, e 
a diversos Ouvidores as dos feitos crimes e dos feitos vin
dos de perante os Sobrejuízes. 

Que sequência terão estas reformas nos tempos subsequen
tes ? 

Acentuou-se já a relativa regressão representado pelas 
leis de D. Pedro I relativamente aos tempos do seu prodeces-
sor (294). Efectivamente, a segunda das duas ordenações do 
Desembargo atribuíveis a 1361 não estabelece qualquer dife
renciação entre Ouvidores do Crime e do Cível: uns e outros 
feitos seriam livrados por LOURENÇO GONÇALVES, Corregedor da 
Corte (295) - cargo ainda inexistente na época de D. Afonso 
IV, relembre-se - e por FERNA*0 flARTINS e GIL LOURENÇO (296), 
Ouvidores (297), embora em diferentes circunstâncias, uma 
vez que para julgamento dos feitos cíveis bastaria a presen
ça dos Desembargadores JOflO ESTEVES (I) (298) e LOURENÇO ES-
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TEVÊS (299), enquanto que para os feitos crimes seria neces
sária a presença do monarca (300). Uma redução pois de pes
soal e uma interpenetração de esferas de competência em re
lação ao prescrito por D. Afonso IV. De salientar que esta 
ordenação não faz qualquer referência aos Sobrejuízas - a 
Casa do Cível está ao tempo em vias de ser datada de chance
laria própria, localizada primeiro em Coimbra e depois em 
Santarém - seja ao cargo, seja aos titulares da altura (301), 

De qualquer modo a evolução futura vai no sentido de um 
retorno a separação entre os responsáveis pelas apelações 
dos feitos cíveis e crimes. Conforme Gama BARROS salientou 
(301), isso é nítido nas ordenações de Justiça promulgadas 
por D. Fernando a 12 de Setembro de 1379, e que entre as tes
temunhas apresentam dois Ouvidores especificamente do Crime -
G0P1ES riARTINS (III) (303) e GONÇALO RIGUËIS (304) - para a-
lém de dois Sobrejuízes e outras individualidades (305). 

Para alam da legislação encontramos algumas precisões 
sobre a competência dos Ouvidores em diversos capítulos de 
Cortes, nomeadamente entre 1331 e 1371. 

Assim, no artigo 13 dos Capítulos Gerais das Cortes de 
Santarém do primeiro daqueles anos agravam—se os povos pelo 
facto de os Ouvidores régios, quando acompanham o monarca, 
em seu nome "filharem" feitos que não são da sua alçada, fa
zendo "andar os homeens fora de sas casas stragando se do que 
an"; responde o monarca que os Ouvidores apenas deverão "ou
vir" feitos de alcaides, juízes, tabeliães e poderosos, fa
zendo o possível por proceder ao respectivo desembargo "in 
loco". Por seu turno, o artigo 29 dos mesmos Capítulos refe
re a apropriação indevida pelos Ouvidores régios dos feitos 
da almotaçaria, que deveriam pertencer aos concelhos, pro
testo que é atendido pelo monarca (306). 

Este ultimo agravo será repetido trinta anos mais tar
de, nas Cortes de Elvas. Segundo o artigo 6 dos respectivos 
Capítulos Gerais, Ouvidores régios e Corregedores continua
vam a ouvir os feitos em causa, contrariamente ao disposto 
por D. Afonso IV em Cortes; D. Pedro manda guardar as deter-
mxnaçoes de seu pai, prescrevendo que a competência em tais 
feitos seja dos concelhos, com apelação apenas para os juí
zes ordinários, findando aí os feitos com a sentença respec-
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tiva (307). 
Ainda dez anos mais tarde, nas Cortes de Lisboa, se 

nos depara novo agravamento pela apropriação dos feitos da 
almotaçaria por Ouvidores e Corregedores, respondendo D. 
Fernando em sentido semelhante ao dos seus antecessores 
(308). No artigo 49 das mesmas Cortes outro protesto análo
go se pode encontrar, agora a propósito do julgamento, pe
los mesmos Ouvidores e Corregedores, das dízimas das heran
ças, o que nunca se fizera, mandando o monarca, algo ambi
guamente, que se guarde o que sempre se costumou fazer 
(309). 

Nestes termos, e de um modo geral, se terá fixado uma 
orgânica assente na separação de competências entre Ouvido
res e Sobrejuízes, a qual, e salvo alguns 'acidentes de per
curso», se manterá até às "Ordenações". 

0 título da presente alínea é textualmente "Sobrejuí
zes, Ouvidores e outros magistrados". 

Efectivamente, ao longo do período em estudo diversos 
outros juízes nos surgem entre os subscritores das cartas 
régias, embora quase sempre a título excepcional. 

0 caso mais frequente é o que se passa com alguns Cor
regedores de comarcas, casos de: AFONSO HARTINS ALVERNAZ, 
Ouvidor régio e Corregedor no Entre-Douro-e-Plinho, em 1383 
(310); de DIOGO GIL, também Ouvidor e Corregedor na Beira 
e Riba Coa, no mesmo ano (311); de J0A*0 AFONSO FUSEIRO, Cor
regedor de Lisboa durante largos anos (1391-1433, com solu
ções de continuidade) e que em 1412 co-subscreve uma carta 
na qualidade de Sobrejuiz, cargo que já anteriormente de
sempenhara (312); e de VASCO ESTEVES DE SANTARÉM, igualmen
te Corregedor de Lisboa, em 1420 (313). Dentro desta grupo 
englobaremos ainda A*LVAR0 FERNANDES DO REGO, iuvidor do ao 
tempo Pleirinho régio no Entre-Douro-e-flinho e Trás-os-Píon-
tes, em 1397 (314). A intervenção de qualquer destas indivi
dualidades é claramente excepcional: cada uma nos surge a-
penas uma ou duas vezes, tratando-se em dois casos - Afon
so riartins Alvernaz e Vasco Esteves de Santarém - de cartas 
de sentença e nos restantes de outros tipos, por ausências 
dos desembargadores competentes. "Outsiders", em suma. 
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Nalguns casos se nos deparam -também nos escatocolos os 
Ouvidores da Rainha. Trata-se de um cargo regulamentado pe
las "Ordenações Afonsinas" (315), que lhe atribuem competên
cia quer no domínio do Cível, quer no do Crime, em termos 
que o equiparam ao Corregedor da Corte para as terras da ré
gia consorte, salvo quando o monarca nelas se encontrar. In
tervêm assim no Desembargo os Ouvidores da Rainha AFONSO P1AR-
TINS em 1375 (316), GIL EANES em 1377-78, numa altura em que 
contudo é já também Corregedor da Corte, cargo de que depois 
será titular durante bastantes anos (317), JOÃ*0 AFONSO (II) 
em 1378 (318) e RODRIGO EANES entre 1395 e 1412 (319). Dei
xando de lado o caso de Gil Eanes, por acumular com o cargo 
de Corregedor da Corte, verificamos que dos três restantes 
apenas Rodrigo Eanes mantém alguma continuidade nas suas in
tervenções, mas ainda assim e nalguns casos em substituição 
de outros funcionários, seja o Chanceler, sejam "os do Desem
bargo" em geral, podendo ainda o escatocolo conter a referên
cia "a quem isto mandou livrar". Também FERNÂ*0 A*LVARES, Ouvi
dor da Infanta (D. Isabel) intervém ocasionalmente no Desem
bargo como redactor de uma carta de sentença em 1424 (320). 

Entre 1362 e 1382 encontramos por vezes nos escatocolos 
alguns titulares de um cargo muito esparsamente documentado: 
trata-se do Vedor da Chancelaria da Casa do Cível. Conforme 
ja referimos a propósito dos Sobrejuízes, uma certa autono
mização deste tribunal em relação ao Desembargo propriamente 
dito radicaria no "Regimento das Audiências" de D. Afonso IV. 
A sequência do processo culminará nos princípios da década 
de 1360 com a existência de uma Chancelaria da Casa do Cível, 
em vias de sedentarização - Coimbra em 1362-63, Santarém a 
partir de 1364 - dotada de livros de registo próprios e su
perintendida por um Vedor, que entre 1362 e 1366 é o 'céle
bre » ÁLVARO PAIS (321): nessa qualidade o encontramos como 
participante no livramento de algumas sentenças ao longo dos 
anos em causa; contudo, isso acontece frequentemente em ca
sos de "desvayro" entre os Sobrejuízes encarregados do fei
to, surgindo o Vedor da Chancelaria da Casa do Cível como 
que em posição de arbitragem. Entre 1380 e 1382 voltamos a 
encontrar um titular deste cargo: trata-se agora do licencia
do JOffo GONÇALVES (II) (322), mas as suas intervenções são 
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bem mais casuais e em nenhum dos casos se trata de cartas 
de sentença. Embora em diversos outros momentos dos reina
dos de D. Fernando e de D. João I voltemos a encontrar re
ferências ao cargo de Vedor da Chancelaria da Casa do Cível 
(323), nao mais os titulares respectivos se nos depararão 
entre os subscritores de diplomas. 

Para completar o elenco dos magistrados resta—nos fa
zer referência a um cargo surgido a partir dos finais da 
primeira década do século XV; trata-se dos Desembargadores 
dos feitos de el-Rei. e as individualidades deste modo de
signadas são duas: o Dr. LANÇAROTE ESTEVES, entre 1408 e 
1421 (324) e FERNANDO AFONSO DA SILVEIRA, em 1419-20 (325). 
A pergunta que imediatamente se põe é esta: de que tipo de 
cargo se tratará ? A tónica eminentemente judicial das car 
tas subscritas por Fernando Afonso nos anos em causa impe
de qualquer assimilação aos Desembargadores "tout court", 
como atrás os definimos (326). Por outro lado, nas senten
ças em causa o Rei não é forçosamente parte interessada, o 
que também nao 'facilita» uma presumível identificação como 
os Juízes dos feitos de el-Rei. Sendo assim, a hipótese que 
temos por plausível é que se trate do antecedente dos futu
ros "Desembargadores do Paaço", tal como virão a ser defi
nidos pelas "Ordenações Afonsinas" (327), embora obviamente 
estejamos ainda longe das atribuições extra-judiciais que 
estas lhes virão a cometer (328). 

£ tempo de deixar as definições das principais Plagis-
traturas superiores e as prescrições legais sobre elas e 
de entrar na actividade concreta, nomeadamente no domínio 
da subscrição de cartas. E aqui alguns considerandos se im
põem. Conforme salientámos ao tratar a tipologia dos diplo
mas em função do conteúdo, nas cartas de sentença apenas 
estabelecemos diferenciações nos casos em que o monarca é 
uma das partes em confronto (sentenças sobre jurisdições; 
sentenças sobre fiscalidade ; sentenças sobre bens aforados). 
Nos restantes casos tudo englobámos sob a epígrafe senten
ças diversas, embora, como também dissemos, os feitos cí
veis claramente predominem; isto porque as subdivisões pas
síveis de feitura não permitiriam grandes avanços, mercê da 
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magreza dos números totais das cartas de sentença» Na mesma 
linha de ideias, considerámos globalmente as cartas subscri
tas pelos titulares das diferentes magistraturas (329), e 
ainda assim os valores atingidos nunca são elevados; apenas 
em dois momentos a percentagem atinge os 10$, e ainda aí em 
condições com o seu quê de especial: em 1341-50, numa altu
ra de nítido abaixamento do número total de cartas, mercê 
da inexistência de livros de Chancelaria a partir de 1343; 
o contributo de outros acervos documentais, nomeadamente as 
Corporações Religiosas, permite assim uma certa 'ênfase» aos 
diplomas da responsabilidade dos magistrados; e em 1401-10, 
numa fase em que, tal como já sucedera na dé"cada anterior, 
os magistrados em causa, nomeadamente os Ouvidores da Corte, 
intervêm com alguma frequência em substituição do Chanceler 
e sobretudo dos Desembargadores "tout court" - e isso e de
vidamente assinalado pelos escatocolos — subscrevendo car
tas que em muito ultrapassam a sua normal competência judi
cial. Assim, o grande domínio da sua intervenção salvo cir
cunstâncias especiais, ou por outras palavras, o tipo de 
cartas redactadas quase sempre à cabeça das tabelas ou pelo 
menos em lugares cimeiros são as sentenças diversas indiscri
minadamente consideradas, e em que, repetimos, predominam 
os feitos cíveis. 

Em função do que temos vindo a dizer sobre este conjun
to de magistrados, não surpreenderá que não façamos propria
mente uma abordagem de fundo das individualidades, em termos 
de origens e formação, carreira, etc.; isto porque as carrei
ras, como tal, acabam por se revelar bastante incaracterísti
cas, encontrando-se uma boa parte dos Sobrejuízes e Ouvido
res na categoria dos Esporádicos (330), e apenas quando tran
sitam para o Desembargo propriamente dito (331) tais carrei
ras de algum modo ganham perfil, Limitamo-nos por isso a di
zer, para concluir, que no tantas vezes citado "Quaderno" 
dos moradores de D. João I (1405-06) (332) alguns magistra
dos se encontram: o Dr. Lançarote Esteves, com 7.000 libras, 
e os Ouvidores ÁLVARO R0IZ (333) e GIL HARTINS (334) e ain
da o Ouvidor da Rainha Rodrigo Eanes, todos com 5.500 li
bras. Destaca-se obviamente a ausência dos Sobrejuízes, de-
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pendendo da relativamente autónoma Casa do Cível, que ao tem-
po nao cessara ainda a sua itinerância entre Lisboa e Santa
rém, 

3.1,8. Os Contadores 

" (...) já desde o reinado de D. Diniz nós 
apreendemos os lineamentos dos 'Contos', isto 
é, da repartição onde se começavam a concentrar 
as contas da fazenda del-rei" (Virgínia RAU) 
( 335) 

Obviamente nao cabe nos limites da presente alínea his
toriar a génese e evolução dos Contos do Reino e as atribui-
coes dos respectivos funcionários. Limitar—nos—emos a recor
dar que os Contadores têm a sua existência documentada a par
tir dos últimos anos do século XIII, que pelo século seguin
te os Contos se chegaram a dividir em Contos de Lisboa -
aos quais respeitavam as contas de todos os almoxarifados do 
Reino - e Contos de el-Rei - aos quais cumpriam as da Casa 
do monarca - e finalmente que o mais antigo regimento lhes 
será dado por D, João I em 1389 (336); é aliás a partir do 
tempo deste monarca que os Contos de Lisboa se passam a ocu
par apenas das contas da cidade e sua região, competindo as 
do resto do Reino aos Vedores da Fazenda (337). 

0 nosso objectivo é fundamentalmente referir quando e 
em que condições os Contadores intervêm na feitura de car
tas régias. Distinguiremos fundamentalmente três situações. 

Teremos em primeiro lugar as cartas subscritas pelos 
Cantadores em abstracto. £ uma situação extremamente frequen
te entre os princípios da década de 1320 - mas certamente 
com antecedentes - e os alvores da de 1340, porventura só 
nao contxnuando a revelar-se ao historiador por mais algum 
tempo em virtude da inexistência de livros de Chancelaria 
para os anos de 1343-57. Temos assim, nos últimos tempos da 
governação de D, Dinis e na primeira metade da de D. Afonso 
IV, um número substancial de cartas cujo escatocolo reza 
textualmente "el-Rei o mandou pelos Contadores", sem indi
car qualquer nome; nalguns casos podemos identificar os Con-
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tadores em causa, quando os registos da Chancelaria régia 
transcrevem as assinaturas, em números que variam entre dois 
e seis. De qualquer modo, optámos por não considerar tais 
informes e por incluir os redactores da carta entre os Con
tadores em geral, uma vez que tal transcrição das assinatu
ras está bem longe de ser prática corrente. Normal com D. 
Dinis e D. Afonso IV, como dissemos, esta situação desapare
ce a partir dos meados da década de 1340 (338), não se veri
ficando com D. Pedro I nem com D. Fernando; regressará oca
sionalmente no tempo de D. João I, com um total de apenas 
seis cartas, entre 1389 (338-A) e 1419 (339). Nestes diplo
mas do Rei "De Boa Flemoria" uma particularidade se nos depa
ra: na citada carta de 1389 os redactores são textualmente 
os Contadores de Lisboa (340); ou seja, a presumível presen
ça ainda da bipartição Contadores de Lisboa/Contadores de el-
-Rei. mais tarde superada. A escassez das cartas e a sua ti
pologia - afim da dos Vedores da Fazenda - leva-nos, para as 
décadas de 1380 e seguintes, e inclui-las nas alíneas respei
tantes a estes funcionários (341). 

Temos sm segundo lugar cartas subscritas por funcioná
rios - na maior parte dos casos só um - qualificados de Con
tadores: é o caso de AFONSO LOURENÇO em 1377 (342), de BAR-
TOLOREU GORES (1416-20 e 1431) (343), de GIL EANES (I) em 
1320 (344), de GONÇALO ESTEVES (II) em 1395 (345), de GONÇA
LO R0IZ CAHEL0, Contador-Hor, em 1404-06 (346), de J0A*0 A-
F0NS0 (III) em 1422 (347), de JOffO AFONSO DE ALENQUER em 
1395-98, antes da sua transição para Vedor da Fazenda (348), 
de J0A"0 ESTEVES (II) em 1377 (349), de JULlA*0 PERES em 1325-
-28 (350), de LAZARO GIL em 1395 (351) e de LOURENÇO VICEN
TE (II) também em 1395 (352). Nalguns casos estas interven
ções dão-se por ausência dos Vedores da Fazenda. 

Uma terceira situação será a de um Contador que é si
multaneamente Guarda das Escrituras, e que ocasionalmente 
intervém no Desembargo, subscrevendo cartas de traslado : a-
contece com GONÇALO GONÇALVES (II) (1414-20) (353). Corres
ponde isto a um dado já em tempos salientado, primeiro por 
João Pedro RIBEIRO, depois por Virgínia RAU: a importância 
da documentação respeitante a Fazenda entre os fundos do ar
quivo régio, podendo por isso caber a funcionários da repar-
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tição em causa a guarda das escrituras e a passagem das res. 
pectivas certidões (354). 

Qual o real peso da intervenção dos Contadores na acti
vidade do Desembarga ? 

A análise dos números e tipos de cartas por eles subs
critas (355) mostra-nos que, possuindo algum peso na década 
de 1320, altura em que ultrapassam os 15/£, vão decaindo nos 
tempos subsequentes, até ao desaparecimento nos meados da 
década de 1340. 0 reaparecimento na época joanina não alcan
ça nunca uma dimensão significativa, e em boa parte dos ca
sas os Contadores redactam então diplomas por ausência dos 
Vedores da Fazenda, conforme já assinalámos. 

Dito isto, e sabidas as atribuições do cargo, não sur
preenderá que façamos agora ressaltar a importância das car
tas de aforamento entre as subscritas pelos Contadores em 
todas as épocas em que intervêm no Desembargo, antes ou de
pois do aparecimento dos Vedores da Fazenda; nos anos 20 do 
século XIV os Contadores são responsáveis por 38,97$ deste 
tipo de cartas, ultrapassando todos os outros funcionários 
com responsabilidades neste campo. Abaixo dos aforamentos, 
e a grande distância, haverá que salientar as cartas de qui
tação . normalmente passadas a outros funcionários da pró
pria Casa dos Contos. 

E sao precisamente estes dois domínios - para além de 
ocasionais traslados - aqueles em que se verifica a inter-
vençao dos Contadores no final do período que nos ocupa 
quando redactam cartas, sempre em número reduzido. 

Decididamente os Contadores só circunstancialmente são 
desembargadores a partir da segunda metade do século XIV. 

3.1.9. 0 Escrivão da Chancelaria 

Cargo regulamentado pelo título X do livro I das "Or
denações Afonsinas" (356), a sua competência abrange funda-
mentalmente dois domínios: a aposição da "pagua" em todas 
as cartas uma vez seladas; e o registo das mesmas nos li
vros da Chancelaria, cabendo-lhe a respectiva guarda. 
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Embora tenhamos notícia da sua existência desde o tem
po de D. Afonso IV (357), o facto é que detectamos grandes 
descontinuidades no preenchimendo desta dignidade ao longo 
do período estudado: não encontramos efectivamente titula
res entre 1342 e 1351, 1361 e 1375 e 1397 e 1433, ou seja, 
entre ou após o exercício de AFONSO EANES (II) (358), GONÇA
LO PAIS (359) e GONÇALO PERES (II) (360). 

Por outro lado, nao temos, dentro do período em causa, 
quaisquer prescrições gerais e abstractas que anunciem o fu
turo regimento das "Ordenações"; e quanto a referências ao 
cargo independentemente de quem o exerce, apenas uma, cons
tante de uma carta de D. Fernando de 30 de Outubro de 1367, 
em cujo final se recomenda ao Escrivão da Chancelaria que 
a registe nos livros respectivos (361). 

0 tipo de funções que o Código Afonsino lhe atribui, e 
que a citada passagem da carta de 1367 discretamente prenun-
cia, nao é obviamente de molde a colocar os respectivos ti
tulares sob as 'luzes da ribalta* documental; de qualquer 
modo, a actividade em que os vemos com maior frequência em
penhados consiste fundamentalmente no testemunho ou na pu
blicitação de ordenações régias, o que se verifica com qual
quer das três individualidades que mencionámos. De todos a-
penas Gonçalo Peres parece transcender a 'burocracia* ine
rente ao cargo, uma vez que chegou a ser conselheiro de D. 
João I e "regedor" da Casa do Cível; este funcionário é a-
liás, e conforme já assinalámos (362), o caso mais nítido 
de transição 'indolor' do Desembargo' de D. Fernando para o 
do Flestre de Avis. 

3.1.10. Os cargos em vias de extinção ou de esporá
dica intervenção no Desembargo 

Pelos finais da governação dionisina, ponto de partida 
do nosso estudo, encontramos ainda como intervenientes na ac-
tividade do Desembargo os titulares de cargos respeitantes a 
orgânica administrativa dos primeiros tempos do Estado por
tuguês, e que ou estão em vias de desaparecer, ou, de certo 
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modo, como que a 'cair em desuso'. 
c antes de mais o caso do Porteiro—Ror. cargo que já 

referimos ao abordar o problema dos antecedentes dos Vedo
res da Fazenda (363), e que tem ao tempo como titular D0F1IN-
GOS PAIS (I) (364). 

c também o caso do Heirinho—Pior, embora aqui a situa
ção seja um pouco mais complexa, uma vez que o cargo não 
será propriamente extinto, e encontrará ate consagração nas 
"Ordenações Afonsinas" (365), que contudo noutro passo res
salvam que o regimento desta e de outras dignidades não es
tá ainda na sua forma definitiva (366). De qualquer modo, 
após a morte de D. Dinis só ocasionalmente encontramos re
ferida a existência de um neirinhe-Hor (367). 0 último ti
tular dionisino é LOURENÇO EANES REDONDO (368); para alem 
de se tratar de personalidade de certo destaque na "socie
dade política" do tempo, detectamo-lo como subscritor de 
quatro cartas, por sinal todas de legitimação, o que por si 
so nao permite grandes conclusões sobre o tipo de interven
ção desembargante que os rieirinhos-Plores até então efectua
vam. 

Para além destes casos, depara—se—nos ainda em diver
sos momentos a passagem pelo escatocolo das cartas régias 
de individualidades titulares de cargos ou funções sem signi
ficado administrativo, e como tal escassamente intervenien
tes. Quer dizer, trata-se de desembargadores » de circunstân
cia', que redactam cartas ocasionalmente, nalguns casos por 
ausência do funcionário a quem o assunto competiria. Temos 
contudo ainda a distinguir dois tipos de situação. 

Em primeiro lugar, a de individualidades que, nao sen
do propriamente do Desembargo, são contudo funcionários 'pú
blicos' , integrados na orgânica administrativa central. Ê o 
caso dos Escrivães da Câmara de D. João I - ÁLVARO GONÇALVES 
DA riAIA (369) e GONÇALO CALDEIRA (370) - que em 1407 e em 
1408-21, respectivamente, subscrevem cartas por ausência dos 
Vedores da Fazenda; ambos virão a exercer cargos na área fi
nanceira na década de 1420: o primeiro será Vedor da Fazen
da no Porto e o segundo Contador-Dor. Dentro deste grupo ha
verá também a considerar os Escrivães da Fazenda GARCIA AL-
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VARES (1421-22) (371) e PÊRO AFONSO (II) (1422-27) (372), 
também ocasionais redactores de diplomas por ausência dos 
Vedores respectivos. Num e noutro casos a "temática das car
tas claramente denota a substituição dos Vedores da Fazen
da* 

Temos igualmente que ter em conta dentro deste primei
ro grupo os Guardas das Escrituras AFONSO PERES (II) (1428) 
(373) e FERNÁ*0 LOPES (374), ocasionais responsáveis por car
tas que - necessariamente - são traslados. 

Consideraremos seguidamente os Tesoureiros. Uma inter-
rogação alias sera de colocar a seu respeito: porque nao 
considerar o Tesoureiro régio - eventualmente designado co-
mo Tesoureiro—Pior - um membro do Desembargo de pleno direi
to, se é certo que o cargo está preenchido quase sem soluções 
de continuidade ao longo do período estudado ? 0 facto á que 
a intervenção dos Tesoureiros na -feitura de cartas se nos a-
figura na maior parte dos casos acidental, e quando o não é, 
quando um determinado titular do cargo redacta cartas com 
certa continuidade, não ê forçosamente o dito cargo que con
duz a essa situação. Especificando: dos seis Tesoureiros que 
alguma vez subscreveram diplomas três fizeram-no acidental
mente; aconteceu com GIL VASQUES em 1347 (375), com JOÃO D0-
HINGUES em 1320 (376) e com J0A*0 DE RATES em 1336 (377); al
go mais assíduos são já LOPO ESTEVES (II) em 1345-46 (378) 
e VICENTE PERES BOLHÃO em 1320-21 (379); simplesmente, nes
tes dois casos é algo problemática a determinação da real 
importância dos funcionários em causa, no primeiro porque 
ele se verifica em pleno «eclipse» da Chancelaria tardo-a-
fonsina (1343-57), no segundo por nos encontrarmos no con
turbado ocaso da governação dionisina, em fase de certa de
sorganização do Desembargo. Assim, o Tesoureiro mais inter
veniente na feitura de cartas á, no tempo de D. Fernando, o 
Rabi-Hor D. JUDAS [Aben Flenir]] (380), funcionário que nos 
surge eminentemente ligada aos Vedores da Fazenda ou redac-
tando cartas de temática afim da destes (381), sem que se
ja o cargo em causa - e menos ainda a sua condição de Rabi-
-Flor - que determina tão frequente presença nos escatocolos. 

Resta-nos neste grupo referir o ocasional aparecimento 
do Cevadeiro-Hor do monarca, RUI GIL, numa carta de 1351 
(382). 
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Teremos agora a considerar um grupo de funcionários da 
Casa Real ou de servidores da prápria pessoa do soberano, e 
que episodicamente participam também na -Feitura de cartas. 

Acontece em 1324 com o nordomo-flor J0A*0 AFONSO (I) (383), 
filho bastardo de D. Dinis (384), e em 1382 com o Vedor da 
Casa de el-Rei AFONSO RARTINS (III) (385). Escassos são tam
bém os diplomas subscritos pelos físicos do Rei ou do Infan
te - Hestre AFONSO, em 1338 (386), flestres ANDRÉ! e HARTINHO 
em 1338-40 (387); trata-se de cartas de habilitação, passa
das a favor de outros físicos ou cirurgiões que com eles pra
ticaram. Ocasionalmente se nos deparam ainda dois Confesso
res - Frei J0A*0 em 1320-21 (388) e Frei VASCO, também cape
lão régio, em 1323 (389) - e um Esmoler de D. Dinis - Frei 
DARTINHO em 1324 (390). 



3.2. Ds departainerjtos 

Uma prevenção queremos desde já -Fazer. Quando falamos 
de •denartamentos• não queremos de modo algum - seria anacró
nico - referir a existência de diferentes •repartições•, do
tadas de pessoal próprio e com esferas de competência bem de
terminadas. Queremos tao somente referir as diferentes áreas 
de incidência da acção governativa, a partir nomeadamente da 
tipologia das cartas régias - em função do conteúdo respecti
vo - e da sua distribuição pelos vários subscritores, no que 
se nota desde logo todo um sem número de interpenetrações de 
esferas de competência. 

3.2.1. A Chancelaria propriamente dita 

"Jusqu'au début du XIV. siècle, le prin
cipe de l'unité de la chancellerie reste in
tact: tous les actes sont expédiés au nom du 
roi et le grand sceau au type traditionnel de 
majesté est pratiquement l'unique mode de scel
lement des actes" (Robert-Henri BAUTIER) (391) 

"Il est arrivé un moment dans l'histoire 
des institutions monarchiques ou la Grande Chan 
cellerie a cessé d'être le seul organisme habi
lité a délivrer des actes intitulés au nom du 
roi" (Georges TESSIER) (392) 

Correntemente considerada como um dos primeiros servi
ços a destacar-se das Cúrias régias primitivas, a Chancela
ria em sentido estrito será a 'repartição' em que superinten
de o Chanceler-Plor ou seus substitutos e que tem a seu cargo 
a elaboração e sobretudo a validação das escrituras régias; 
com a proliferação da documentação escrita, é evidente que 
as Chancelarias conhecerão sensível desenvolvimento nas mo
narquias auropeias a partir do século XII. 

Que dizer da Chancelaria régia portuguesa no período em 
apreço ? 

Se prescrições propriamente quanto ao cargo de Chance-
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1er, seus substitutos ou subalternos nos não faltam - nas 
"Ordenações" ou antes delas - já quanto a globalidade do 
processo de elaboração e selagem das cartas bastantes in— 
terrogaçoes ficam a aguardar resposta, fazendo com que a 
presente abordagem bem pálida imagem constitua em paralelo 
com os estudos respeitantes a burocracia de outras Chance
larias rágias, nomeadamente a francesa (393). 

Um primeiro ponto que queremos ter em consideração im
porta à itinerância/sedentarização da Chancelaria. Como é 
sabido, a Corte mantinha e manterá um ritmo de constantes 
deslocações pelo Reino, embora pelo século XIV as regiões 
abrangidas estejam em vias de se restringir, como veremos. 
Nestas condições, o que se passa com uma Chancelaria rágia 
em vias de crescente solicitação, mercê da proliferação dos 
actos escritos ? Plantem—se plenamente itinerante, ao lado 
do monarca ? Itinerância apenas do Chanceler (ou seus subs
titutos) e do selo, e sedentarização propriamente da Chance
laria, com os restantes funcionários (Escrivão, Porteiro 
...) e os respectivos livros de regista ? Ou será que em 
certos momentos o préprio Chanceler-Dor tendeu a fixar-se, 
e neste caso seria a criação de outros selos - contrarian
do o princípio da "unidade da Chancelaria" (394) - a permi
tir compensar o seu distanciamento em relação à pessoa do 
monarca ? 

Num esboço de resposta, antes de mais três certezas: 
em primeiro lugar qualquer resposta nunca será cabal, fican
do pendentes algumas das interrogações formuladas, por fal
ta de elementos; por outro lado, em diversos casos a respos
ta terá forçosamente que ser datada, dizendo respeito apenas 
a uma determinada fase dentro das dácadas que nos ocupam; 
finalmente, é* de salientar que não é* em princípio nas fontes 
legislativas que se podem encontrar grandes elementos de res
posta: de um modo geral, as diferentes leis sobre a organi
zação do Desembargo, da Casa Real e respectivos funcionários 
dao-nos, na sua - relativa - abstracção, uma imagem como que 
estática da Corte, como se esta, em seu estado normal, se en
contrasse fixa e com todos os oficiais simultaneamente pre
sentes (395). 
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Elementos concretos sobre a sedentarização da Chancela
ria possuímos dois, ambos remontando ao tempo de D. Afonso 
IV: o primeiro é o instrumento de 10 de Fevereiro de 1325, 
que ê dado como feito em Santarém, na Chancelaria (396); o 
segundo consta de uma carta de 7 de Janeiro de 1343, que 
manda que o juiz a eleger pelos homens-bons da Guarda vá ju
rar à Chancelaria régia, "que he en Coinbra" (397). 

Certo que o silêncio documental não permitirá ir muito 
mais longe, relembremos contudo que, de um modo geral, os 
diferentes Chanceleres redactores de cartas em variadas cir
cunstancias se deslocam com os monarcas respectivos, e que 
as localizações dos diplomas que subscrevem tendem a 'con
firmar* os itinerários régios. Só que por um lado isto não 
quer dizer que toda a 'máquina* da Chancelaria igualmente se 
desloque, por outro, e acima de tudo, acontece que os Chan
celeres são, no máximo, pouco 'prolixos* em matéria de subs
crições: conforme vimos (398), apenas na década de 1401-10 
a percentagem de diplomas da sua responsabilidade ultrapas
sa os 5% da total. Tudo isto nos pode levar a formular a hi
pótese de que o Chanceler tenda efectivamente para a seden
tarização, nao acompanhando o monarca em parte substancial 
das suas deslocações e tendendo a fixar-se ocasionalmente em 
Santarém ou Coimbra no século XIV, e em Lisboa a partir da 
viragem do século. E a reforçar esta hipótese viria ainda um 
outro facto: é certo que os Chanceleres frequentemente se 
deslocam, acompanhando o monarca, como dissemos; simplesmen
te, que deslocações ? para onde ? 

Um facto que de há muito vem chamando a atenção de quan
tos se dedicaram ou dedicam à reconstituição dos itinerários 
régios medievais consiste naquilo que poderiamos designar 
como "itinerância 'ma non troppo* ". Efectivamente, as des
locações régias tendem crescentemente a realizar-se ao lon
go do eixo Lisboa- Santarém, com um prolongamento para Coim
bra no século XIII (399), ou com uma triangulação para Évo
ra a partir dos meados do século XIV (400) e plenamente con
solidada em Quatrocentos (401). A juntar a isto, há todo um 
conjunto de regiões onde os monarcas nunca ou só raramente 
se deslocam (Algarve, Baixo Alentejo, Nordeste transmontano, 
3eira interior . . . ) . 
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Ora as deslocações dos Chanceleres que redactam cartas 
mostram já consolidada essa concentração na Estremadura, Ri
batejo e Alto Alentejo: 

- relativamente a FRANCISCO DORINGUES (1321-23) 
(402), as nao muito numerosas notícias que sobre 
ele temos dao—no quase sempre em Santarém e apenas 
uma vez em Lisboa; 

- J0A*0 DE PEDROSO (1323) (403), na única carta que 
subscreve como Vedor da Chancelaria é localiza
do em Lisboa; 

- P1IGUEL VIVAS (1325-38) (404) ê o que primeiramen
te exprime a referida triangulação Lisboa-Santa-
rém-Evora, apenas com duas idas a Coimbra (1325 
e 1326) e a Estremoz (1325 e 1323) e uma ocasio
nal a Beja (1325) ; 

- algo de semelhante se passa com PÊRO DO SEF1 (1336-
-41) (405), que, fora de Santarém e Lisboa, e mais 
ocasionalmente Coimbra e Évora, apenas se desloca 
uma vez a Torres Vedras (1336), duas a Estremoz 
(1336 e 1337) e uma a Beja (1337); 

- enquanto Vedor da Chancelaria, VASCO GONÇALVES 
(1336-38) (406) estaciona invariavelmente em Lis
boa; 

- J0Â*0 DURÍÍES (1341-54) (407) é predominantemente lo
calizado em Santarém, com tima passagem por Rira 
(1341) e outra por Leiria <1354); 

- NICOLAU VICENTE (1341) (408) na única notícia que 
dele temos encontra-se em Lisboa, enquanto que os 
também isolados informes sobre ESTÊVÃO G0HES (1342) 
(409) e GORES P1ARTINS (II) (1343) (410) os dão em 
Santarém; 

- virá depois Plestre LOPO DAS LEIS (1358) (411) des
toar do panorama, porquanto na única vez que nos 
aparece se encontra em Viseu com o monarca, enquan
to que Plestre AFONSO DAS LEIS (1358-60) (412), nas 
escassas cartas que subscreve (1358), é localiza
do em Lisboa, Serra (a par de Atouguia) e Tentúgal; 
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- JOffO ESTEVES (I) (1361-65) (413), nos pouco nume
rosos diplomas que redacta, encontra—se predominan
temente em Santarém ou proximidades (Valada), com 
uma • incursão' a Trancoso em 1364; 

- as duas únicas cartas em cujo escotocolo detecta
mos HARTIF1 GIL (II) (1367) (414) também o locali
zam em Santarém, onde, com excepção de uma episó
dica presença em Coimbra, normalmente se situa ÁL
VARO PAIS (1369-72) (415), assim como o efémero 
riestre JOffO (1374) (416); 

- os poucos diplomas que o Dr. J0A*0 DAS REGRAS (1384-
-86) (417) subscreve enquanto Chanceler do destre 
de Avis localizam-no invariavelmente em Lisboa, 
embora o seu caso nao sirva para grandes ilações, 
dados os peculiares condicionalismos em que exer
ceu o cargo; 

- salvo uma deslocação ao Norte em 1400-01, a qual 
abrangeu Braga, Guimarães (onde se reuniram Cor
tes), Avelãs do Caminho e Leiria, o Chanceler ÁL
VARO GONÇALVES (1400-06) (418) estaciona normal
mente em Lisboa e Santarém; 

- o mesmo se dirá do licenciado FERNÃO GONÇALVES 
(1407-14) (419), em relação ao qual apenas have-

4L M 

ra a registar algumas deslocações ao Alentejo, 
concretamente a Estremoz (1408), Ëvora (1408 e 
1409) e PIontemor-o-Novo (1409); 

- as escassas notícias a respeito do Dr. VASCO PE
RES (420) enquanto "logoteente" do Chanceler dão-
-no como estando em Lisboa; 

- D. FERNANDO DA GUERRA (421), na sua ocasional pas
sagem pelo cargo, apenas redacta duas cartas, da
das em Estremoz durante as Cortes que em 1416 aí 
se reuniram; o seu "logoteente" J0A*0 LOURENÇO 
(III) (1416-18) (422) surge nessa qualidade tam
bém no escatocolo de somente dois diplomas (1417) 
localizados em Santarém e no Porto; 
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- são igualmente duas as cartas com subscrição de 
VASCO ESTEVES (III) (1419-21) (423) e localizam-
—no em Lisboa e Viana do Alentejo; 

- finalmente, o Dr. GIL DARTINS (1421-32) (424) loca
liza—se predominantemente em Lisboa, com passagens 
várias por Évora (1421 e 1428) e Santarém (1426, 
1430 e 1432) e outras ocasionais por Flontemor-o-
-Novo (1425) e Almeirim (1427). 

Face a todo este panorama o contraste mais significati
vo é sem dúvida o de LOURENÇO ANES FOGAÇA (1374-99) (425), 
a quem, antes ou depois de 1383, vemos acompanhar os monar
cas com apreciável regularidade (426): além de Lisboa, San
tarém e Évora vemo-lo também na Atouguia e na Serra a par de 
Atouguia (1374-75-78-93), Salvaterra de Flagos (1374), Veiros 
(1375), Alfeizerão (1375), Lourinhã (1375), Sintra (1375), 
Leiria (1376), Estremoz (1380), Rio Raiar (1383), Porto 
(1387-94), Braga (1387), Coimbra (1390-92-98), Viseu (1392), 
Tentúgal (1392-95) e no Arraial a par de Tui (1398). 

Em suma, aquela concentração das deslocações régias no 
eixo Lisboa-Santarém-Coimbra ou no triângulo Lisboa-Santarém-
-Evora, acusada pelos itinerários régios dos séculos XIII-XV, 
é bem mais acentuada se encararmos os Chanceleres—Flores ou 
seus substitutos. A itinerância do selo real parece assim 
bem menos constante do que a da pessoa do monarca e abrange 
normalmente distâncias bem menos consideráveis. 

Esta conclusão leva—nos a enunciar um segundo proble
ma: de que grau de 'autonomia' disporiam os restantes mem
bros do Desembargo no que toca a elaboração de escrituras e 
respectiva validação, considerando que os titulares de outros 
cargos - nomeadamente Vedores da Fazenda e Desembargadores 
"tout court" - se deslocam muito mais acentuadamente ? 

Cremos que a força das circunstâncias levaria a que no 
Reino de Portugal e do Algarve tivesse plena vigência a si
tuação que para a França dos Valois foi descrita por Georges 
TESSIER nos seguintes termos: "La fonction essentielle des 
notaires et secrétaires du roi était d'expédier les lettres 
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royaux, c'est-à-dire les actes intitulés au nom du roi et 
destinés à recevoir l'empreinte d'un sceau de chancellerie" 
(427). Por outras palavras, os membros do Desembargo do pe
ríodo que nos ocupa parecem ter a faculdade de dar a ordem 
de expedição das cartas ("jussio"), mercê como que de uma 
comDetência delegada pelo monarca, o que aliás os escatoco-
los exprimirão pela fórmula "el-Rei o mandou por ...". 

E evidente que com isto não fica de modo algum »tudo' 
resolvido. Nomeadamente uma questão deverá merecer de futu
ro atento estudo: a dos escrivães régios, identificados no 
escatocolo pela expressão "F. a fez". Salvo casos pontuais, 
nao procedemos ao levantamento dos respectivos nomes, e por 
isso diversas interrogaçães ficam. Por exemplo, os escrivães 
estariam repartidos, havendo assim os que apenas poriam as 
suas penas em cartas de subscrição régia, ou do Chanceler, 
ou dos Vedores da Fazenda, etc. ? Cremos que seria porven
tura «pedir» demasiado à orgânica institucional do tempo. 
Como dissemos, apenas excepcionalmente tivemos em conta os 
escrivães régios. Fizemo-lo nos três casos em que as indivi
dualidades em causa passageira ou ulteriormente algo tiveram 
a ver com a actividade do Desembargo: trata-se de GONÇALO 
CALDEIRA, desembargador de circunstância e futuro Contador-
-Plor (428), de GONÇALO LOURENÇO, posteriormente Escrivão da 
Puridade (429) e de LANÇAROTE ESTEVES (430), ulterior Desem
bargador dos feitos de el-Rei. Ora uma rápida análise da do
cumentação revela-nos que qualquer dos três caligrafa cartas 
com as mais diversas subscriçSes, sejam elas do monarca, do 
Chanceler, dos Vedores da Fazenda ou dos Desembargadores 
"tout court", facto nítido sobretudo com Gonçalo Lourenço nos 
anos iniciais da governação joanina. Por outro lado, Gonçalo 
Caldeira e Gonçalo Lourenço são explicitamente designados co
mo Escrivães da Câmara régia, o que não deixa, neste contex
to, de ser significativo. 

Este último facto leva-nos a colocar uma terceira e úl
tima interrogação: se muitas das cartas são de subscrição 
régia ou de um desembargador, que na circunstância age como 
redactor, estando longe o Chanceler - que é, como vimos, bas
tante mais sedentário do que o monarca ou do que os seus pa-
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res - como proceder para validar uma carta elaborada longe 
do selo, e a uma dis-tância que poderia levar semanas a per
correr ? Cremos que a resposta a esta situação foi, também 
entre nós, o contrariar do princípio da "unidade da Chancela
ria", mediante a utilização de outros selos que substituem o 
tradicional selo régio, a cargo do Chanceler. E que outros 
selos ? Na falta de um estudo sistemático dos sinais valida-
tários da documentação dos fins da Idade nédia Portuguesa 
(431), face por outro lado a um "corpus" documental maiori
tariamente composto por registos e não por originais, limi-
tar-nos-emos assim a testemunhos indirectos da própria docu
mentação, a referências ocasionais a validação das cartas e 
a selos nisso utilizados. Por essa via nos é dado saber que, 
em momentos distintos, três selos alternativos estiveram em 
uso: o selo do camafeu, o selo dos Contos e o selo do Infan
te D. Duarte. 

0 selo do camafeu como selo particular do Rei constitui
rá a 'versão portuguesa' do "privé scel" inglês, do "sceau 
du secret" francês ou do "sello de la puridad" castelhano (432); 
liga-se de perto a criação do cargo de Escrivão da Puridade pe
los meados do século XIV e a aquisição pelos titulares res
pectivos de um conjunto de competências tendentes a enfra
quecer o tradicional primado.do Chanceler (433), uma vez que 
permite a frequente dispensa do selo da Chancelaria. Tal co
mo o cargo de Escrivão da Puridade, o selo do camafeu remon
tará ao reinado de D. Afonso IV, embora o seu uso não seja 
então ainda muito frequente (434). Intensificado no reinado 
seguinte, em óbvia relação com a legislação que tende a en
fatizar o papel do Escrivão da Puridade (435), a difusão do 
seu uso irá a breve trecho levantar alguns protestos por a-
legadas falsificações de cartas. Efectivamente, no artigo 10 
dos Capítulos Gerais das Cortes de Leiria em 1372, os povos 
referem tal facto como tendo-se passado não só reinando o 
próprio D. Fernando, como inclusivamente no tempo de D. Pe
dro I; pediam que as cartas voltassem a ser seladas com o 
selo régio e passassem pela Chancelaria, tal como no tempo 
de D. Afonso IV. D. Fernando defere, ordenando ainda as jus
tiças que não guardem escrituras que virem que não estão 
"em forma" (436). 
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Dentro da mesma linha de preocupações se deverá também 
entender uma lei de D. João I, presumivelmente de Agosto de 
1387 (437), mandando que todas as cartas dadas por ele, seus 
Desembargadores, Contadores, Vedores da Fazenda e outros se
jam seladas "com o sello redondo das Quinas, ou com o penden
te, que sempre se costumou assellar no tempo dos Reys que an
te Nos foram" (438). 

Para terminar estas breves observações sobre o "selo 
privado" dos monarcas, resta-nos recordar que pelos anos fi
nais da governação fernandina ele é referida como selo - por 
vezes no plural - "da Puridade": acontece no escotocolo das 
cartas subscritas pelo Escrivão da Puridade JOA*0 GONÇALVFS 
DA TEIXEIRA (439), ao tempo referido como "Chanceler do(s) 
selo(s) da Puridade", designação que como dissemos é eféme
ra. 

A validação das cartas régias com o selo dos Contos 
de Lisboa encontra-se referida num alvará de 22 de Dezembro 
de 1411, que determina que os traslados das escrituras dos 
Contos, guardadas no castelo da cidade, sejam dados por car
tas autenticadas com o referido selo (440). Vimos já aliás 
uma situação deste tipo ao versar o caso de GONÇALO GONÇAL
VES (II) (1414-20) (441), Cantador e Guarda das Escrituras, 
responsável precisamente por algumas cartas de traslado 
(442). 

Finalmente, a utilização do selo do Infante D. Duarte 
está documentada para os finais do reinado de D. João I, e 
o facto nao é de surpreender se tivermos em conta que por 
essa altura o herdeiro da Coroa se encontra associado a go
vernação, vindo a subscrever diversas cartas e alvarás 
(443). E é assim que, a 8 de Janeiro de 1421 e a 1 de Ou
tubro de 1432, os escatocolos de cartas subscritas respec
tivamente pelo Dr. Lançarote Esteves e pelo Corregedor da 
Corte João Rendes referem que, não estando disponível o se
lo régio,se procedeu à autenticação com o do Infante (444). 

Para concluir, não deixaremos de salientar que o tipo 
de carta régia "a priori" mais associável a Chancelaria 
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"stricto sensu" será o -traslado ; contudo, e como atrás refe
rimos, a sua subscrição não será da exclusiva competência 
do Chanceler (445): os diplomas em causa só a partir da dé
cada de 1370 adquirem destaque entre os por ele redactados 
(446); são contudo 'repartidos' com os Desembargadores "tout 
court", e mais ocasionalmente com os Vedores da Fazenda, os 
Juizes dos feitos de el-Rei e os Guardas das Escrituras 
(447). De salientar também que nunca a carta de traslado a-
tinge percentagens elevadas no conjunto da documentação; os 
valores nunca ultrapassam os 5%, e só em 1421-33 dessa bar
reira se aproximam. 

3.2.2. A Justiça 

Um esclarecimento preambular merece a presente alinéa. 
Quando falamos aqui de Justiça fazemo-lo "stricto sensu", 
isto é, falamos da função judicial. Não nos referimos à Jus
tiça no seu sentido alargado, que entende como o fim último 
da acção dos monarcas, como o fundamento da Ordem e da Paz, 
como o objectivo essencial do "regimento" ou "governação" 
dos Reinos (448)» concepção nos termos da qual "governar" 
propriamente abarcará os aspectos político e distributivo 
da Justiça, consistindo o segundo na "repartição equitativa 
de prémios e castigos ou de ofícios e benefícios" (449); ou 
seja, "governar" consistirá em boa medida no exercício da 
jurisdição graciosa, aspecto a que adiante nos referiremos. 

Nao é contudo esta a acepção de Justiça em causa no pre
sente ponto. Teremos sim o vocábulo - repetimo-lo - no seu 
alcance restrito de função judicial, o que aliás deixamos 
já claro na distribuição dos tipos de carta pelos diferen
tes núcleos: a administração da Justiça cabem fundamental
mente os sentenças de diversa índole (450). 

A precocidade da configuração dos núcleos de Chancela
ria no seio das Administração Centrais liga-se a crescente 
utilização dos actos escritos na governação. Ora entre as in
cidências da acção governativa dos reis destaca-se igualmen
te em termos de precocidade - e para além da Graça - a sua 
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actividade enquanto justiceiro, enquanto última instância 
judiciária, prerrogativa cuja recuperação, juntamente com 
a de legislador, constitui uma das vias -fundamentais de a-
firmação das monarquias (451). 

Ao tratarmos os magistrados com intervenção na activi
dade do Desembargo (452) vimos como Sobrej uízes e Ouvidores 
sao cargos já perfeitamente estabelecidos na época de D. Afon
so IV, remontando a primeira metade do século XIII os pri
meiros, aos princípios do século XIV os segundos. De qual
quer modo, o início do período que nos ocupa assiste a to
do um esforço dos monarcas no sentido do aperfeiçoamento da 
administração da Justiça, o que ê nítido com D. Dinis, D. A-
fonso IV, D. Pedro I e - pontualmente - D. Fernando, seja 
mediante legislação, seja na resposta a petições apresenta
das em Cortes. 

Uma primeira dimensão desse esforço estará na tentativa 
de superar os diversos ábices alegadamente existentes a uma 
perfeita acção judicial.Dissemos já (453) que na legislação 
destes monarcas —nomeadamente D. Afonso IV e D. Pedro- um dado 
presente em permanência se liga ao intuito de maior rapidez 
na administração da Justiça, no sentido de evitar os alonga
mentos excessivos dos feitos - alegadamente frequentes - por 
responsabilidade dos procuradores e advogados. As medidas 
tendentes a abreviar os processos andam assim em paralelo 
com as que condicionam a actividade dos referidos agentes. 
Esboçado já nas ordenações de 1314 (454), este objectivo foi 
ainda prosseguido pelo próprio D. Dinis, quando, em data in
certa, proibiu que advogados e procuradores recebessem qual
quer remuneração até conclusão dos feitos; posteriormente 
transigiu em parte, autorizando a cobrança de metade dos di
nheiros no início das demandas (455). Uma primeira medida 
radical virá anos decorridos, reinando já D. Afonso IV, pe
la ordenação de 25 de Fevereiro de 1327, que proscreve a e-
xistencia de advogados e procuradores "rregedentes" na Cor
te; a razão invocada encontrava-se uma vez mais nas "delon
gas" e "maliçias" a que a actividade daqueles dava azo, le
vando muitos a desinteressarem-se dos feitos pendentes; cu
riosamente salienta o monarca que toma esta medida sem em
bargo do facto de o aumento das escrituras que as "delongas" 
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originavam representar para si um aumento das rendas de por
taria e de chancelaria (456). 

Alguns anos mais tarde o mesmo D. Afonso IV voltará ao 
assunto: na primeira das dezoito leis e resoluções atribuí
veis a Fevereiro de 1332 (457) o monarca renova a proibição 
de existência de advogados e procuradores na Corte (458), 
determinando que as partes tragam os seus próprios procura
dores e que estes "nom possam filhar outros preytos ata que 
esses que trouxerem seiam desenbargados" (459). 

Ainda a preocupação de evitar delongas, agora concre
tamente nos feitos crimes, estará patente na carta de 28 de 
Flarço de 1338, dirigida aos Sobrejuízes e Ouvidores leigos 
da Corte, recordando que não raro as partes vêm de longe 
(460). 

A reforma de 23 de Novembro de 1352 voltará uma vez 
mais ao problema dos advogados e procuradores: começando 
por recordar anterior legislação (461) refere em seguida 
a sua não observância, pelo que, a abrir um extenso leque 
de determinações sobre processos cíveis e crimes, D. Afon
so IV renova a anterior medida sobre advogados e procurado
res "de numero", agora já não apenas na Corte mas em todas 
as audiências do Reino (462). Como escreve Rarcello CAETA
NO, "tornava—se a função de procurador aberta a qualquer 
um" (463). 

Por uma última vez legislará D. Afonso IV em matéria 
processual: acontece a 12 de Flarço de 1355. De novo está 
patente o propósito de obter uma justiça pronta, o que se 
pretende agora com uma acção disciplinadora dos recursos 
sobre feitos já desembargados (464), assunto que adiante 
nos ocupará. 

As preocupações reveladas pela legislação de D. Afon
so IV terão plena continuidade no tempo de seu filho e su
cessor, e particularmente o problema dos advogados, em di
versos momentos no centro das atenções do monarca. A 12 de 
Fevereiro de 1361 a "Hordenaçam que nom filhem peitas os 
officiaaees delrrey" renova, no final, a proibição da ac
tividade dos mesmos e em termos aparentemente radicais, ou 
pelo menos francamente mais restritivos que os das anterio
res ordenações: "que qualquer que acharem também na sua cor-
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te como em todo o seu regno que vogue nem procure fectos 
nehuuns salvo aquelles que per el ha mandado (...) que os 
matem porem e lhes filhem quanto ham" (465). 

fleses mais tarde, nas Cortes de Elvas, o assunto estará 
de novo em foco, No artigo 37 dos Capítulos Gerais os povos 
recordam as anteriores leis, queixando—se de que, por via 
delas, muitos perdiam os seus bens em demandas; consideram 
por outro lado que, em tais condições, será praticamente i— 
nútil "aprender sciencia", visto o seu exercício se tornar 
impossível; pedem que cada um seja livre de constituir os 
seus procuradores e de receber ajuda e conselho de letrados 
e entendidos. D. Pedro manda que se proceda como antes da 
ordenação referida e que os ofícios em causa sejam exerci
dos "sem malicia" (466). Também na resposta ao artigo 29 dos 
Capítulos do Clero o monarca revoga a anterior proibição, 
remetendo para os agravamentos gerais (467). Ainda nas mes
mas Cortes estará presente, a outro título, o problema da 
rapidez da Justiça, agora concretamente nas demandas em tor
no de direitos da Coroa; o soberano repõe em vigor o costu
me antigo pelo qual o juiz sumariamente conhecia o feito por 
duas ou tris testemunhas, livrando sentença sem "outra scrip-
tura"; ao afastar a prática, alegadamente corrente, de gran
de número de testemunhas e excesso de escritos, D. Pedro tem 
uma vez mais em vista o rápido desembargo dos feitos e o e-
vitar de prolongadas demandas (468). 

Todos estes problemas estarão de novo patentes no ano 
imediato: pela "Hordenaçam que nom aja procuradores nem vo
gados em todo Portugal", de 7 de Abril de 1362, D. Pedro 
reafirma as anteriores prescrições sobre advogados e procu
radores "de numero", quer na Corte, quer nos restantes lu
gares do Reino, flanda ainda a todos os magistrados que de
sembarguem os feitos sem delonga, sob pena de lhes fazer pa
gar as custas e as perdas e danos das partes (469). 

0 'ciclo» ê como que fechado nas Cortes de Lisboa de 
1371: em resposta ao artigo 3 dos Capítulos Gerais - onde os 
povos pediam que Sobrejuízes, Ouvidores e outros magistrados 
livrassem os feitos sem detença - D. Fernando afirma que tal 
é* a sua vontade e que os seus oficiais assim deverão agir de 
futuro, para que os feitos não sejam detidos por sua míngua 
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Uma preocupação por mais do que uma vez patente em D. 
Afonso IV e em D. Pedro I é a de assegurar a integridade 
pessoal dos oficiais régios, evitando nomeadamente que os 
juízes sejam "peitados" por aqueles que perante eles têm 
feitos. 

A primeira medida na matéria data de 1333. Por carta de 
21 de Agosto deste ano, D. Afonso IV, após uma circunstan
ciada exposição sobre o "múnus" real, e depois de referir 
a fama que impende sobre alguns dos seus oficiais de tomarem 
"serviços" e "prestanças grandes" daqueles nem cujos feitos 
ham de conselhar", determina que nenhum oficial de Justiça, 
seja da Corte, seja de qualquer outra instância, tome seja 
o que for de quem aguardar algum despacho, sob pena de per
da do ofício e de "estranhamento" pelo monarca, segundo a 
sua mercê (471). 

Dentro da mesma linha de preocupações se deverá enca
rar a ordenação de 1 de Julho de 1341 ("Como elrrey manda 
que os seus conselheiros sobrejuizes e todollos outros ofi-
çiaaes lhe dem em cada mes conto dos serviços"). No respec
tivo preâmbulo o monarca começa por lembrar que aos seus 
conselheiros, aos que têm lugar de Justiça e aos seus ofi
ciais é defeso filharem o que quer que seja no exercício 
das suas funçSes, e que tal foi aliás já expressamente proi
bido pelos seus antecessores. Alguns - presumivelmente u-
ma minoria - nao cumpriam a referida- proibição, ou pelo me
nos suspeitava-se disso. Para evitar que os oficiais possam 
ser injustamente infamados o Rei determina que todos, par
ticularmente os de Justiça ("juizes e ouvidores geeraaees e 
espeçiaaees"), no ultimo dia de cada mês lhe prestarão con
tas do que receberam ao longo do período em causa, inclusi
vamente de parentes e amigos; de igual modo deveriam dar 
conta do que as suas mulheres ou filhos recebessem. A orde
nação em causa toma ainda medidas contra quantos informarem 
algum oficial régio e o não puderem provar: quando tal acon
tecer o infamante terá a pena que teria o infamado se a ir
regularidade se provasse; se o infamante for pessoa honrada 
perderá a sua honra; se pessoa vil será açoitado pela vila 
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onde o monarca se encontrar (472). 
fias a mais radical das medidas neste campo virá no -tem

po de D. Pedro I: trata-se da já mencionada "Hordenaçam que 
nom filhem peitas os officiaaees delrrey" (473). Para alam 
de destituir um Desembargador acusado de tomar "peyto", Oes
tre GONÇALO DAS DECRETAIS (474), a lei pretende precaver ca
sos futuros: se algum oficial levar peitas ou serviços de 
quem perante ele tiver algum feito,será punido com a pena 
máxima e perderá os seus bens para a Coroa; em caso contrá
rio, perderá a mercê régia. 

Complementar deste esforço legislativo no sentido de u-
ma Justiça séria e pronta é o que pretende disciplinar os 
recursos sobre sentenças já proferidas, ou seja, os agravos 
e as apelações (475). A questão punha—se nos seguintes ter
mos: uma proliferação desordenada de recursos levava a su
cessivas reapreciações dos mesmos feitos, ou seja, dava azo 
a mais uma circunstância impeditiva da rapidez da acção ju
dicial. A acção dos monarcas neste campo pode pois entender-
—se segundo dois vectores: em primeiro lugar •hierarquizar* 
os feitos, excluindo da possibilidade de recurso alguns de 
menor importância; em segundo lugar limitar o número de re
cursos por feito julgado. 

0 primeiro destes objectivos surge—nos pela primeira 
vez na já mencionada ordenação de 12 de Plarço de 1355: além 
de se excluir o recurso em feitos de pequena dimensão, jul
gados pelos juízes dos terras (injúrias verbais, feitos de 
"pequena contija", primeiros furtos até 5 libras . . . ) , es-
tabelece-se o "recurso oficioso" (476) para as sentenças 
em feitos de maior gravidade (crimes de lesa-majestade, de 
morte ou de feridas, adultério, sacrilégio, incesto, sodo
mia, crimes contra oficiais de justiça . . . ) . Conforme já 
referimos (477), nos termos desta lei as apelações dos fei
tos crimes iriam para os Ouvidores da Corte e as dos feitos 
cíveis para os Sobrejuízes (477-A). 

Este conjunto de preocupações terá a sua continuidade 
no tempo de D. Pedro I. 

Logo na ordenação de 7 de Fevereiro de 1359, ao esta-
belecerem-se os trâmites dos agravos sobre as sentenças dos 
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Sabrejuízes se manda que os agravantes paguem previamente 
25 libras em dinheiro (478). 

Também em dois artigos dos Capítulos Gerais das Cortes 
de 1361 voltará a estar patente o mesmo objectivo de excluir 
as apelações em feitos de menor dimensão: assim, em respos
ta ao artigo 22 confirma-se a determinação de D. Afonso IV 
(a lei de 1355) mandando que os feitos das injúrias sejam 
julgados pelos juizes das comarcas e pelos vereadores, sem 
possibilidade de apelação (479); por seu turno, o artigo 28 
confirma a não apelabilidade das decisões do juiz encarrega
do de designar os mancebos que iriam morar por soldadas 
(480). 

* * * 

Ao serem versados os oficiais de cunho predominante
mente judicial (481) vimos já como a legislação de D. Afon
so IV ia no sentido da separação, ao nível das Magistratu
ras Superiores, das competências em mataria de causas cíveis 
e crimes e ainda de feitos que impliquem bens ou direitos do 
monarca; ou seja, uma orgânica que, apesar de algumas regres
sões - como a verificada no tempo de D. Pedro I - se mante
rá, de um modo geral, até as "Ordenações Afonsinas". 

As leis de D. Afonso IV representam, por outro lado, o 
ponto de partida da * autonomização * dos Tribunais Superiores 
em relação ao monarca e ao Desembargo propriamente dito. As 
cartas das sentenças proferidas em nome do Rei pelos oficiais 
das instâncias superiores de Justiça não são normalmente ob
jecto de registo nos livros da Chancelaria. Para além dis
to, uma parte dos juízes tende a sedentarizar num determina
do centro urbano, deixando de acompanhar a itinerância ré
gia; daí que cartas de sentença possam •contradizer' o iti
nerário do monarca sem que isso represente erro de data. 

É isso nítido antes de mais com os Sobrejuízes. Vimos 
como a legislação de D. Afonso IV aponta para o consolidar 
da audiência respectiva, com o encargo específico dos fei
tos eiveis. Ë comum ver-se aí a origem da Casa do Cível, 
embora as leis do monarca a não refiram expressamente (482). 
Explicitamente da "Casa do Cível" apenas teremos menções a 
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partir de 1362 (483); tal instância aparece a partir de en
tão dotada de chancelaria - superintendida por um Vedor, que 
por esses anos é ÁLVARO PAIS (484) - de selo (485) e de li
vros de registo próprios (486), estando ainda em vias de se-
dentarização, primeiro em Coimbra (em 1362—63) e depois em 
Santarém (a partir de 1364) (487). 

Como é sabido esta orgânica não se manterá, sofrendo 
diversas vicissitudes a partir de 1385. São conhecidas as me
didas decretadas nas Cortes de Coimbra desse ano: para além 
de aceder a petição do concelho de Lisboa no sentido de trans
ferir para lá a Casa do Cível, que "soia star em Santarém" 
(488), D. João I estabelece 3 audiências de dltima instância 
cível e crime, a sediar em Lisboa, Évora e Coimbra (489). 

É opinião corrente que nada disto teve vigência efecti
va: nesse sentido se pronunciaram Gama BARROS (490) e riarcello 
CAETANO (491). E o facto é que ao longo do reinado de D. João 
I a Casa do Cível conhecerá uma contínua itinerância entre 
Lisboa e Santarém, a terminar presumivelmente apenas no i-
nício da governação de D. Duarte, com a fixação em Lisboa 
(492), situação que o Cádigo Afonsino aliás consagrará (493). 

Pretender falar do funcionamento concrato da Justiça 
régia e dos seus resultados palpáveis será talvez formular 
questões de problemática resposta, dado o volume relativa
mente baixo que as cartas de sentença representam no conjun
do da documentação régia (494), isto salvo o momento pon
tual constituído pela fase das Inquirições e Confirmações 
de D. Afonso IV» 

Limitamo-nos por isso a duas notas finais, que aliás 
se assumirão como outras tantas sugestões sobre aspectos a 
merecer indagação futura. 

Como é patente, os finais do reinado de D. João I as
sistem a uma subida do volume das cartas de sentença. Fac
to pontual, ligado ocasionalmente a revisão de Inquirições 
da centúria anterior (495) ? Ou fruto de uma melhor con
servação dos originais das sentenças pelas instituições im
plicadas ? Neste caso o aumento em causa poderia ter con-



202 

"tinuidade nas décadas subsequentes, e uma investigação cui
dada permitiria averiguá-lo. 

Por outro lado, a análise detalhada das cartas de sen
tença poderá facultar aos historiadores do Direito um conhe
cimento dos trâmites processuais com base no funcionamento 
efectivo das instituições judiciárias, e não apenas estri
bado na legislação, que tem constituído o sustentáculo fun
damental dos estudos até agora feitos na matéria (496). 

3,2.3. A Fazenda 

"A fonte primeira das receitas ordiná
rias do Estado eram os rendimentos dos bens 
e direitos da Coroa. Vinham depois os impos
tos e tributos vários (,..)". (A. H. de Oli
veira P1ARQUES) (497). 

A bipartição patente no excerto em portada a presente 
alínea coloca-nos com clareza o problema da origem dos pro-
ventos régios nos séculos finais da Idade Nédia. Nunca se
rá demais salientar que os progressos da administração fi
nanceira são à partida progressos da administração senho
rial (498), denotando uma maior atenção das Realezas à ex
ploração do seu domínio, exploração essa que em última aná
lise lhes permita, na expressão dos juristas, "viver do 
seu" (499). Os "recursos tradicionais" do Estado (500), na 
sua heterogeneidade, assentam assim em larga medida na ex
ploração pelos monarcas dos seus direitos enquanto senho
res, fundiários, banais ou feudais. A fiscalidade propria
mente dita surge normalmente num segundo quando não num 
terceiro tempo (501), e de algum modo representará um es
forço dos soberanos no sentido de acrescer os tradicionais 
proventos de origem dominial/senhorial, notoriamente insu
ficientes para fazer face a despesas de montante crescen
te, derivadas da prépria condição régia e de tudo o que e-
la implica (502). 

Se para o período em apreço tivermos em conta o con
junto das cartas que incluímos na categoria Fazenda (afo-
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e quitações) (503) e a evolução dos seus valores totais e 
percentuais (504) alguns factos se apresentam desde logo co
mo dignos de realce e em boa medida ilustrando o que acaba
mos de dizer. Assim, os quatro tipos de carta considerados 
documentam antes de mais a presença de uma forma de recurso 
mais tradicional, ligada à exploração do domínio, consubs
tanciada nas cartas de aforamento ; temos depois um conjunto 
de proventos em vias de afirmação, ligados as diferentes im
posições tributárias: são as cartas que englobámos na epí
grafe fiscalidade; patenteia-se-nos finalmente, nas cartas 
de provimento e (sobretudo de) remuneração de ofícios, a im
portância, entre os encargos régios, da retribuição de al
guns dos funcionários do monarca (505). 

Ora a evolução da importância dos tipos de carta con
siderados contribui claramente para nos fornecer um quadro 
da evolução da importância relativa das diversas fontes de 
rendimento da Coroa. Os elevadas montantes atingidos pelas 
cartas de Fazenda nos anos 20 e 30 do século XIV devem-se 
fundamentalmente ao peso das cartas de aforamento, por ra
zões que já referimos (506). Os meados do século são de de
clínio quantitativo do conjunto das cartas de Fazenda. Se 
os aforamentos acompanham tal movimento, já o contrário se 
observa com a fiscalidade (507): as cartas em causa ence
tam então uma fase ascendente. Inicialmente, nas décadas 
de 1350 e de 1360 e ainda na maior parte da de 1370, são 
imposições do tipo da peita, da finta,da talha ou da por
tagem as referidas nas cartas em causa. A viragem para a dé
cada de 80 constituirá, como é sabido e já Salientámos, urn 

momento-chave na constituição de uma fiscalidade permanen
te: prova disso será a concentração nestes anos da arrema
tação de diversos direitos régias, com particular realce 
para as sisas (508). Finalmente, para a estabilização das 
cartas de Fazenda na casa dos 20$ a partir dos finais do 
século contribui o peso regular dos diplomas de provimento 
e remuneração de ofícios (509). Como dissemos, trata-se 
fundamentalmente de ofícios da Casa dos Contos, que por 
esses anos, e como é sabida, dera igualmente passos impor
tantes no rumo da institucionalização (510), 
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3»2.4. A Graça Régia 

Tivemos já oportunidade de salientar como, nas fases i-
niciais da recuperação das prerrogativas régias nas diferen
tes monarquias, avulta a governação fundada no privilégio, 
no "direito desigual", em fase obviamente anterior a restau
ração da capacidade legislativa dos monarcas (511); conforme 
então dissemos, fazendo—nos eco de palavras de Georges TE5-
SIER, as cartas de Graça terão então um claro predomínio no 
conjunto da documentação régia (512). 

Atenhamo-nos às cartas que integrámos neste núcleo 
(513), relembrando contudo uma prevenção que já fizemos 
(514), respeitante ao facto de a Graça poder exercer-se nou
tros domínios para além dos considerados: sem falar já da 
Graça em matéria de Justiça (515), faremos uma vez mais res
saltar que o privilégio pode afectar tipos de carta em prin
cípio correspondentes a uma actividade governativa menos 
singular e mais institucionalizada, com muito particular in
cidência no domínio da Fazenda. Centremo-nos contudo, e pa
ra já, expressamente no conjunto de cartas que indicámos, 
com relevo para as doações e privilégios de diversa ordem 
(516). A evolução dos respectivos valares totais e percen
tuais (517) desde logo nos mostra a quase permanência dos 
montantes elevados. Excepção a este panorama são, no sécu
lo XIV, as décadas de 1330 e 1340, facto explicável, como 
pontualmente realçámos, pela contemporaneidade em relação 
as medidas inquiridoras de D. Afonso IV, circunstância que 
terá pesado particularmente no montante das doações régias 
(518). 

0 "maximum'! percentual do núcleo é, de forma também 
compreensível, atingido na década da mudança dinástica e 
nas que imediatamente a precedem, facto agora detectável 
já não apenas no domínio das doações mas igualmente no dos 
privilégios, e em particular nos genéricos (519). 

Os anos finais do período considerado assistem a um 
abaixamento contínuo dos valores parcentuais. Oportuna "dé
marche « poderá no futuro consistir na averiguação da con
tinuidade - ou nao - de tal movimento, embora "a priori* 
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se nos possa afigurar que a conjuntura dos anos 30, 40 e 50 
do século XV poderá ser propicia-tória de uma nova fase as
cendente, 

3.2.5. A Administração Geral 

0 ponto de partida para o estabelecimento da tipologia 
da documentação régia foi, como se disse (520), a constata
ção de uma separação de fundo entre, por um lado as cartas 
expedidas no exercício de uma actividade administrativa ou 
judicial regular, por outro aquelas em que se pode traduzir 
um poder discricionário do soberana ou inclusivamente uma 
•escusa* de aplicação do Direito vigente, constituindo es
tas o já analisado domínio de Graça. Dissemos também que é 
no seio das primeiras que algumas diferenciações se fazem 
já sentir ao longo do período estudado, e a mais óbvia se
rá sem dúvida a constituída pelas cartas de Fazenda, isto 
para alem de diversas especializações no campo da Justiça 
Superior (feitos cíveis, feitos crimes, feitos de el-Rei 
.'. . ) * 

0 domínio que agora temos em análise e que designare
mos de Administração Geral do Reino comportará um grau de 
institucionalização porventura inferior ao dos que até a-
qui analisámos, configurando-se um como que 'resto* da do
cumentação régia, não adstrito aos núcleos de Graça, de Jus
tiça ou de Fazenda, mas dotado de um mínimo de regularida
de nas formas de acção régia enquadradas. 

Tendo em conta o conjunto das cartas aqui incluídas 
(521), um facto que imediatamente se nos patenteia é o de 
que dois dos tipos considerados carecem ou de regularidade 
- caso das prescrições sobre Justiça - ou de montantes 
percentuais predominantemente elevados - caso dos capítu
los de Cortes. Se no seu todo o núcleo de Administração 
Geral a partir dos meados do século XIV se apresenta com 
valares de certa dimensão (522) é tal circunstância funda
mentalmente um resultado dos montantes ostentados pelas 
cartas de defesa e sobretudo de regulamentação de juris-
cicoes. D e valores percentuais sempre em ascensão até à 
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segunda metade do século, a tendência deste conjunto de car
tas vai então no sentido da estabilização, e apenas a década 
de 1380 - época de pletora do domínio da Graça, como vimos 
- assiste a um recuo algo acentuado, mas insuficiente para 
contradizer o movimento geral. 



3.3. O funcionalismo 

Tivemos já oportunidade de referir (523) que uma das 
vias de renovação da História Política consistiu no desdo
bramento em História das "Sociedades Políticas". Já não se 
tratará apenas de definir os órgãos do Poder nos seus con
tornos jurídicos ou no seu funcionamento concreto: trata-
-se de procurar ir mais longe, abordando os homens que as
seguram esse mesmo funcionamento, e daí a fundamental im
portância da elaboração de catálogos prosopográficos. Con
forme foi já salientado (524), no traçado das notícias bio
gráficas há que fugir ao "anedótico" e procurar responder 
a um conjunto minimamente sistematizado de interrogações, 
inclusivamente susceptíveis de quantificação. 

Que averiguar portanto acerda de cada oficial ? 
Seguindo o que poderia ser considerado um 'esquema i-

deal', começaríamos por procurar saber das origens locais 
do funcionalismo. Haverá porventura regiões num dado momen
to preponderantes no 'fornecimento' ao Rei dos seus ofi
ciais ? E como explicar a passagem de um a outro predomí
nio ? Qual o peso dos estrangeiros neste ou naquele momen
to (525) ? 

Teríamos seguidamente os meios familiares. A detec
ção de filiações e casamentos facultará a possibilidade de 
averiguar da eventual existência de linhagens ou dinastias 
no seio do funcionalismo, bem como do tipo de solidarieda
des existente (526). 

As origens sociais seriam aspecto a ter seguidamente 
em conta. Qual o peso, num determinado momento, de nobres 
ou eclesiásticos ? E que estratos da nobreza ? E que di
zer da presença de burgueses e letrados ? A partir de quan
do e de que modo se detecta ? E de qualquer modo terão 
real importância 'política' ou serão apenas susceptíveis 
de aproveitamento mercê da sua competência 'técnica' ? Qual 
a importância de elementos provenientes das minorias etni-
co-religiosas, nomeadamente os Judeus (527) ? 

A referência aos clérigos e aos letrados leva-nos a u-
a outra interrogação, que tem a ver com a formação e habi-m 
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litaçoes dos oficiais régios, e a colocar claramente o pro
blema do peso da formação universitária e particularmente a 
posse de graus em Direito Civel ou Canónico, 

Que dizer finalmente das carreiras ? Como se acede ao 
serviço régio ? De onde vêm os oficiais ? Haverá propria
mente um "cursus honorum" típico ? E em termos de duração ? 
As carreiras serão totalmente dependentes do monarca reinan
te ou poderão os oficiais •sobreviver» a mudanças de reina
do ? Em que consistirão as remunerações ? Serão compensa
tórias ? A um oficial aposentado por idade ou por falta de 
saúde poderá ser conferida alguma rendosa sinecura ? Pode
rá a sua experiência ser aproveitada noutras funções, como 
por exemplo no Conselho régio (528) ? 

Sendo certa a impossibilidade de dar cabal resposta a 
todas as interrogações formuladas relativamente aos membros 
do Desembargo régio do período considerado, agruparemos os 
elementos reunidos segundo dois vectores, versando respec
tivamente as origens sociais e as carreiras. 

3•3,1. Origens sociais 

Pretenderemos de seguida responder ao problema do "a 
quo" dos desembargadores, de saber em que meios se recru
tam os oficiais, para mais adiante (529) nos interrogarmos 
sobre se eles constituem ou virão a constituir um corpo so-
ciai com um mínimo de coerência interna. 

3,3,1.1, Os clé n g o s 

Poderá parecer especioso, mas uma primeira questão a 
ter em conta na abordagem do elemento eclesiástico tem a 
ver com o "quomodo" da identificação respectiva: como sa
bemos efectivamente que um determinado oficial régio é um 
membro do Clero ? 

A resposta não é constante ao longo de todo o perío
do ora em apreço. Até praticamente ao final do reinado de 
D. Fernando é frequente os desembargadores eclesiásticos 
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serem qualificados no escatocolo das cartas que redactam de 
"seu(s) Qde el-Rei^l clérigo(s)". A questão põe-se de per si 
qual o real alcance do termo em tal contexto ? Designará 
invariavelmente eclesiásticos ? E em caso afirmativo que 
tipo de eclesiásticos ? Forçosamente clérigos seculares de 
ordens maiores ? Relativamente à primeira questão cremos 
poder responder afirmativamente. Ë* um facto que a palavra 
pode comportar o alcance de pessoa douta e letrada, em opo
sição a "leigo", "como sinónimo de pessoa sem cultura" 
(530). Não nos parece contudo que este sentido possa apli-
car-se ao caso vertente (531), porquanto os "clérigos" ré
gios do período em causa vêem tal qualificativo complemen
tado por outras referências que indubitavelmente os dão co
ma eclesiásticos, seja uma dignidade de cónego, prior ou a-
bade - e nestes dois últimos casos de uma localidade e não 
de uma instituição monástica (532) - seja uma ascensão fu
tura a condição episcopal (533), seja por último uma gradua
ção em Direito Canónico (534). 

Eclesiásticos, os clérigos de el-Rei afiguram—se-nos 
por outro lado seculares, uma vez que nunca as individuali
dades em causa são referidas em relação com qualquer ordem 
religiosa ou mosteiro em concreto, o que normalmente acon
tece com os desembargadores indubitavelmente monges (535). 

m m M 

0 período ao longo do qual detectamos a existência dos 
clérigos de el-Rei - que como dissemos vai dos tempos fi
nais de D. Dinis até praticamente à mudança dinástica - re
presenta uma fase de sensíveis modificações no peso dos e-
clesiásticos no conjunto dos oficiais régios. 

0 Desembargo tardo-dionisino apresentava uma componen
te eclesiástica forte, o mesmo se passando nos primeiros 
tempos do seu filho e sucessor: o Clero representa efecti
vamente quase um terço dos oficiais entre 1320 e 1330, de
tendo além do mais um posto-chave como é o de Chanceler/Ve
dor da Chancelaria (536). 

Has tal situação não se irá manter nas décadas subse
quentes. Se tivermos em conta a evolução do número de clé-
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rigos e o seu peso entre os desembargadores (537) verifica
mos um declínio constante até aos meados da década de 50, 
inclusivamente com uma ausência quase total nos anos subse
quentes as Cortes de Elvas e à profunda remodelação então 
operada por D. Pedro I nos seus quadros (538). 0 reinado de 
D. Fernando corresponde a uma relativa recuperação de tal 
declínio, como se pode ver pelos aumentos totais e percen
tuais das décadas de 1360 (finais) e de 1370. Recuperação 
relativa, dissemo-lo e repetimo-lo, porquanto se trata de 
individualidades ou de passagem pouco duradoura pelo ofi
cialato régio, ou de posição pouco marcante. E os anos fi
nais do reinado assistirão a novo •eclipse» dos eclesiásti
cos: entre 1380 e 1383 apenas um se nos depara (539). Uma 
passível explicação poderá estar no casamento do monarca, 
pouco •diplomático* e pouco 'canónico' por razoes sobeja
mente conhecidas. Terá a Rainha contribuído não só para a-
fastar individualmente este ou aquele elemento - caso de Ál
varo Pais - mas também os próprios eclesiásticos ? Outra 
possível explicação para tal facto poderá residir na con
juntura então vivida pela Igreja, mascada pelo Grande Cis
ma do Ocidente. Será que a posição da Coroa portuguesa, 
que em certa fase chegou a ser a do reconhecimento de Cle
mente VII, poderá ter •divorciado' o Clero ou parte signi
ficativa dele do serviço régio ? Por outro lado, em 1382, 
numa fase de indecisão, D. Fernando convoca alguns letra
dos para se pronunciarem sobre o assunto. Dois deles são e-
clesiásticos e por sinal votados a brilhante futuro no De
sembargo de D. João I: trata-se do DR. JOftO DAS REGRAS, 
clérigo de ordens menores posteriormente conjugado, e do 
Deão de Coimbra, RUI LOURENÇO (540). 0 parecer de algumas 
das individualidades então ouvidas, e muito particularmen
te de João das Regras, foi contrário a hipótese ventilada; 
D. Fernando não o terá seguido (541), embora seja proble
mático o efectivo retorno da Coroa à obediência a Clemen
te VII (542). 

Por problemática que seja a resposta, o certo ê que a 
mudança dinástica e a definitiva entrada do Reino na órbi
ta romana vão representar um novo fôlego para os clérigos. 
0 facto não se torna por demais patente pela observação dos 
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valores percentuais (543), mas há a acrescentar que, contra
riamente aos clérigos fernandinos, maioritariamente de pou
ca longevidade no serviço do monarca, os que encontramos na 
Corte de D. João I nos anos 80 e 90 apresentam carreiras mi
nimamente duradouras. Novo fôlego, portanto e sem dúvida, 
mas também indubitavelmente último -Fôlego. Efectivamente, 
alguns dos clérigos do Desembargo joanino irão a breve tre
cho ascender a sedes episcopais: acontece com o DR. PIARTIH 
AFONSO em 1386 (544), com J0Â*Q AFONSO DA AZARBUJA em 1387 
(545) e mais tarde, em 1406, com o fugaz J0Â"0 AFONSO ARANHA 
(546). Em suma, quando por esta razão ou por presumíveis 
morte ou veterania (547) se retiram os clérigos da 'geração' 
do Interregno ou dos anos subsequentes não existe outra que 
a substitua: as segunda e terceira 'gerações1 dos desembar
gadores joaninos são praticamente 'laicas', havendo, ao lon
go de um período de cerca de 30 anos, a considerar apenas a 
efémera passagem de dois nomes, os do DR. VASCO PERES e de 
D. FERNANDO DA GUERRA (548). Decididamente os tempos tinham 
mudado, embora seja logicamente de colocar a questão da con
tinuidade desta situação nas ulteriores décadas do século 
XV (549). 

3.3.1«2. Os letrados 

"Ces suppôts d'université avaient tous é-
té tonsurés et étaient juridiquement des clercs. 
A la fin de leurs études certains l'oubliaient, 
se mariaient et vivaient en simples laies ..." 
(Bernard GUENËE) (550) 

Tal como fizemos em relação aos clérigos, um primeiro 
aspecto que teremos em conta na abordagem dos letrados será 
o da sua identificação. Observado o respectivo elenco (551), 
um facto nos saltará imediatamente a vista: trata-se do con
traste de fundo na designação entre os letrados do período 
prolongável até aos finais da década de 1360 e os subsequen
tes. Efectivamente, os primeiros são normalmente designados 
como "mestres", especificando-se após o nome próprio se em 
Direito Civil (Judas']] Leis) se - eventualmente - em Canóni
co (Cdas^ Sécrétais) {552). Estamos pois face a continuida-
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de de uma situação vinda de séculos anteriores (553), pela 
qual o letrado é referido pele ramo jurídico mas sem que se 
especifique o grau possuído, e fazendo-se preceder o nome 
próprio da referência à posse de uma habilitação para a do
cência. Tal facto, além de impedir o conhecimento do grau, 
impede também o do patronímico e/ou apelido e consequente
mente - e salvo casos pontuais (554) - o da respectiva fa
mília. 

Esta situação irá modificar-se na época de D. Fernando, 
altura em que os desembargadores letrados passam a ser iden
tificados pelo nome completo (555), seguido da referência 
ao grau académico (bacharel, licenciado, doutor) ou à sim
ples frequência de algum Estudo Geral (escolar), especifi-
cando-se também o ramo jurídico (Leis ou Degredos, eventual
mente os dois Direitos). 

Os desembargadores desta segunda fase efectivamente 
qualificados de detentores de um grau ou escolaridade algu
mas considerações prévias merecem. 

Em primeiro lugar, as datas que surgem na qualificação 
de um oficial como letrado podem não coincidir em absoluto 
com as da carreira, nomeadamente a do início: determinado 
indivíduo pode estar já há anos em funções no Desembargo e 
ser apenas então designado como portador de um grau, por 
certo recentemente adquirido - casos de FERNANDO AFONSO DA 
SILVEIRA (556) e DIOGO AFONSO (557) - ou como escolar - ca
so de VASCO GIL DE PEDROSO (558). 

Esta questão dos escolares levanta-nos obviamente um 
segundo problema: até que ponto será legítimo considerar le
trado alguém que apenas ostente tal qualificativo ? 

Distinguimos duas situações. 
Em primeiro lugar o caso de funcionários régios - nor

malmente de Justiça - que, com uma carreira minimamente do
cumentada, surjam ocasionalmente designados como escolares 
em cartas que redactem, mas sem que essa referência conste 
do escatocolo propriamente dito, antes da assinatura, em 
Latim; exemplos encontramo-los em AFONSO GERALDES, BARTOLO-
HEU P1ARTINS (II), JOffO FERNANDES e J0A*0 ROIZ (559). Nestes 
casos optámos por não considerar tais episódicas referên
cias. 
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Uma outra situação será a de desembargadores prolonga
damente designados como escolares nos próprios escatocolos 
das cartas que redactam. Nalguns casos tais escolares virão 
a graduar-se mais tarde (casos de RUI FERNANDES (560) e do 
já referido Vasco Gil de Pedroso (561)); noutros não ultra
passarão essa situação de - bem duradoura - escolaridade 
(caso de JOffO AFONSO DE SANTARÉHJ(562) . Nestas circuns
tâncias optámos por considerar tais desembargadores entre 
os letrados a partir do momento em que ostentam tal quali
ficação: para além de ela não oferecer dúvidas, traduz no 
fim de contas a posse de uma habilitação mínima, uma fami
liaridade com assuntos jurídicos susceptível de público re
conhecimento, como seja o facto de aparecer na documentação 
que tais oficiais apresenta como redactores. 

JK * M 

Que dizer da evolução do peso do elemento letrado no 
seio dos desembargadores régios ? 

A análise do quadro respectivo (563) permite-nos des
de logo concluir que a situação é ate certo ponto inversa 
da dos eclesiásticos (564): representando um montante bai
xo entre os oficiais dos últimos tempos de D. Dinis e pri
meiros de D. Afonso IV, o respectivo número e montante não 
parará de crescer até ao final da década de 1350. 

A segunda metade do reinado de D. Pedro I e os primei
ros anos de D. Fernando serão fases de relativa paragem 
neste processo. Os legistas dos primeiros anos d» "0 Jus
ticeiro" eram de um modo geral sobreviventes do tempo de 
seu pai, alguns dos quais sem sombra de dúvida bem vetera
nos. A remodelação operada em 1361, para além de afastar 
uma figura na circunstância controversa - mestre GONÇALO 
DAS DECRETAIS (565) - representa precisamente o termo de 
funções dos mencionados sobreviventos dos quadros afonsi
nos. Os seus substitutos - vindos normalmente das magis
traturas Superiores (566) - são individualidades despro
vidas de qualquer qualificação académica. 0 resultado se
rá o abaixamento radical dos letrados, com uma total au
sência entre 1362 e 1366, cortada apenas, a partir deste 
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último ano, pela fugaz reintegração de Plestre Gonçalo. 
Piais numerosos, os letrados fernandinos não serão toda

via individualidades por demais marcantes, não representan
do, em última análise, uma verdadeira superação da * crise» 
iniciada no reinado anterior: ou porque na sua maior parte 
sao oficiais não do Desembargo régio propriamente dito mas 
das Ragistraturas Superiores, ou porque ostentam uma carrei
ra pouco duradoura ou sem grandes traços na documentação 
(567). E os finais do reinado assistirão ainda a um novo a-
baixamento: à morte de D. Fernando os legistas são apenas 
dois, o Vedor da Fazenda GONÇALO GONÇALVES (I) e o Vedor da 
Chancelaria da Casa do Cível J0A*0 GONÇALVES (II) (568). 

De há muito que foi salientado o "boom" representado 
nesta matéria pela mudança dinástica, até pelo papel de 
"centro intelectual da revolução" representado pelo Estudo 
Geral de Lisboa (569). Os graduados em Direito Civil ou 
Canónico terão efectivamente posição de relevo entre os de
sembargadores do Plestre de Avis, destacando-se em termos de 
longevidade e/ou de volume de intervenção nomes como os de 
ÁLVARO PERES, JOffO AFONSO DA AZAP1BUJA, J0A*0 AFONSO DE SAN-
TAREm e RUI LOURENÇO (570), isto para além dos que se dis
tinguem como conselheiros do novo soberano, como é o caso 
para além dos dois "João Afonso", dos Drs. JOflO DAS REGRAS, 
P1ARTIP) AFONSO (571) e Gil do Sem/ 

Contrariamente ao que se passa com os clérigos, o no
vo fôlego representado para os letrados pela ascensão do 
Plestre de Avis terá plena sequência nas 'gerações' subse
quentes dos respectivos oficiais, havendo a destacar na 
segunda os nomes dos Drs. DIOGO P1ARTINS, GIL F1ARTINS e GO
RES P1ARTINS (572) e dos licenciadas FERNÃO GONÇALVES e VAS
CO GIL DE PEDROSO (573) e na terceira os dos Drs. FERNANDO 
AFONSO DA SILVEIRA e RUI FERNANDES (574). A simples indi
cação dos nomes dos letrados em evidência no Desembargo a 
partir dos primeiras anos do século XV mostra-nos ainda uma 
outra modificação: o maior peso dos habilitadas com o grau 
de doutor, em contraste com as décadas precedentes, de maior 
realce para bacharéis e licenciados (575). Sendo de crer na 
continuidade ao longo do século XV desta pujança dos legis
tas, importaria obviamente averiguar se relativamente ao 



2 1 5 

g r a u a c a d é m i c o s u p e r i o r a mesma s e m a n i f e s t a , 

%% ít ^Ç 

Esta abordagem não ficaria completa sem que, ainda que 
de passagem, fizéssemos referência a uma questão que de há 
muito preocupa os historiadores, nomeadamente os que se de
dicaram ao estudo da França dos dltimos Capetos: os legis
tas possuem uma real influência política ou são simples 
•técnicos' de administração que os monarcas aproveitam pela 
sua competência (576) ? Uma via possível de resposta será 
considerar as actividades concretas das individualidades em 
causa. Nomeadamente, poder-se-á, na esteira de Jean FAVIER, 
distinguir legistas e legistas, em função do seu acesso ou 
não ao Conselho régio; separar-se-ão assim os legistas "po
líticos", com presença normal no Conselho, aqueles que ape
nas ocasionalmente aí participam e finalmente os simples 
"legistas de administração" (577). 

Que dizer a este propósito dos graduados em Direito do 
período que nos ocupa ? Dos 44 legistas que se nos deparam 
apenas 6 tiveram efectivo acesso ao Conselho: são eles 
D. FERNANDO DA GUERRA, JOffO AFONSO DA AZAP1BUJA, JOftO AFONSO 
DE SANTARÉH, Plestre JOffO DAS LEIS e os Drs. JOffO DAS REGRAS 
e HARTin AFONSO QCHARNECAl (578). A simples enunciação dos 
nomes desde logo nos mostra que em 4 destes 6 casos se tra
ta de desembargadores do Flestre de Avis durante os primeiros 
anos da sua governação e, mais do que isso, personalidades 
de destaque nesse tempo,duas das quais futuros bispos.Esta con 
centração dos letrados/conselheiros no período imediatamen
te subsequente a 1383-85 uma vez mais nos comprova o momen
to alto que esta efeméride representa para os graduados em 
Direito. 

3.3.1.3. E os nobres ? 

A presente alínea encontra-se intitulada na interro
gativa, desde logo por se tratar de matéria altamente nebu
losa, carentes que estamos de estudos de base sobre a no-
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breza do período considerado, e particularmente o século 
XIV; para além deste facto, trata-se de domínio que clara
mente ultrapassa o objecto directo das nossas investigações. 
Aqui deixamos algumas notas sumárias, que de. modo algum pre
tenderão 'resolver o problema» colocado pelo título, antes 
se assumindo como primeira abordagem, inevitavelmente com 
incertezas e lacunas. 

A ideia -Fundamental é de que só ocasionalmente se de
tectam nobres na actividade do Desembargo. Efectivamente, a 
grande maioria dos oficiais respectivos é designada apenas 
pelo nome e pelo patronímico, ou eventualmente, no caso dos 
letrados da primeira fase (579), como "Piastres". Qualifica
tivos de outro tipo destacaremos dois, um frequente já nos 
alvores do século XIV - "vassalo de el-Rei" - outro mais o-
casional - "cavaleiro". 

Relativamente a este último, encontramo-lo aplicado em 
relação a 12 dos «nossos' desembargadores; em 9 destes ca
sos a individualidade em causa ostenta já anos de serviço 
quando assim começa a ser designada: acontece com AFONSO D0-
niNGUES (II), ÁLVARO GONÇALVES DA P1AIA, FERNANDO AFONSO DA 
SILVEIRA, GONÇALO LOURENÇO DE G0P1IDE, JOffO AFONSO DE ALEN
QUER, J0Â"0 ESTEVES (I), LOURENÇO ANES FOGAÇA, LOURENÇO GON
ÇALVES e PÊRO GONÇALVES (580). 0 próprio serviço e eventual
mente qualquer facto mais marcante (v.g. Ceuta) (581) algo 
terão a ver com esta relativa nobilitação. 

Já a designação "vassalo de el-Rei" nos levanta proble
mas muito mais consideráveis, para não dizer insolúveis. 0 
que significa efectivamente a expressão ao longo do período 
que nos ocupa ? A vassalidade régia será composta exclusi
vamente de "indivíduos de primeira nobreza" - os que recebem 
contias - pontualmente acrescidos no século XV de burgueses 
e legistas (582) ? Pese embora toda a dificuldade da ques
tão atrevemo-nos a colocar algumas reservas: na realidade o 
termo constitui a normal qualificação escatocolar dos ofi
ciais régios, precedendo, como vimos, a indicação dos cargos 
ou a menção da pertença ao Desembargo (583). Tal carácter 
tão corrente da designação cremos que inibe de concluir pe
la sua referência a uma alta nobreza. Por outro lado, e a 
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ser assim, como compreender que um determinado desembargador 
durante anos e anos referido como vassalo passe depois a ser 
cumulativamente designado como cavaleiro ? Cremos que a vas— 
salidade como designação usual dos membros do Desembargo se 
reportará quando muito a uma eventual vocação nobilitante do 
serviço do monarca, e não a uma condição social já ostentada. 

Isto nao quer dizer que se não detectem alguns nomes 
mais 'sonantes* entre os oficiais do Desembargo. Simplesmen
te, quando tal acontece trata—se normalmente de circunstân
cias fortuitas, implicando personalidades de outras instân
cias da Corte (v.g. o Conselho régio) e que por qualquer ra
zão circunstancial surgem como titulares de algum ofício ou 
como redactores de cartas. £ isso patente ao longo do perío
do considerado com alguns efémeros titulares da Chancelaria: 
D. FERNANDO DA GUERRA, D. FR. NUNO ROIZ DE ANDRADE e VASCO 
PIARTINS DE SOUSA (584); dos três apenas o primeiro subscre
ve cartas, e são somente duas. Passageira é também a activi
dade, enquanto redactores, de LOPO FERNANDES PACHECO e de 
seu filho DIOGO LOPES (585) ou do meirinho-Plor de D. Dinis, 
LOURENÇO EANES REDONDO (586). 

Se os estratos superiores da nobreza nos não aparecem 
assim grandemente representados o mesmo se diga em termos de 
antiguidade: outras famílias cujos representantes nos surgem 
com maior frequência na actividade do Desembargo parecem não 
ir alam da primeira metade do século XIV ou ocasionalmente 
dos finais do século XIII. Acontece com os ALVERNAZ (587), 
com os CANELO (588), com os COTA (589) e com os GOHIDE 
(590). Todos eles - significativamente - têm maior expressão 
do que os que considerámos primeiramente (591). 

Nobres portanto pouco representados, e predominantemen
te por membros de linhagens recentes. 

E isto leva-nos a uma outra questão: será que os desem
bargadores do período considerado virão a constituir um gru
po com um mínimo de homogeneidade e com uma solidariedade 
conferida pelo serviço régio ? Poderá essa solidariedade 
levar a uma política de •endogamia', que acabe por restrin
gir o acesso ao Desembargo aos elementos 'internos' ? Poder-
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-se-á falar em hereditariedade da condição de desembargador ? 
Numa palavra, os funcionários do Desembargo poderão consti
tuir uma "nobreza de serviço" (592) ? 

Num esboço de resposta - que obviamente nunca poderá 
ser muito categórica — começaremos por salientar que, não sen 
do numerosos os casos em que se torne possível reconstituir 
laços de parentesco entre membros do Desembargo, eles come
çam a avultar a partir fundamentalmente dos finais do sécu
lo XIV. 

0 exemplo mais antigo é o que se prende com a descen
dência de dois desembargadores de D. Afonso IV: Plestre J0Â*0 
DAS LEIS e o Chanceler PÊRO DO SEP1 (593). Uma presumível 
filha do primeira, Branca Anes, foi casada com um neto do 
segundo, o Dr. Gil do Sem, membro do Conselho de D. João I; 
daí derivará uma verdadeira 'dinastia' de membros do Desem
bargo e do Conselho daquele monarca e dos seus sucessores, 
nomeadamente os Chanceleres Drs. Plartim e João do Sem, e 
ainda António do Sem, que servirá D. Duarte e D. Afonso V 
(594). 

Do período da mudança dinástica há que salientar que o 
mestre de Avis terá como primeiro Chanceler um genro de Ál
varo Pais, o DR. JOftO DAS REGRAS (595). 

Das é sobretudo com as segunda e terceira 'gerações* 
dos desembargadores de Do João I que um maior número de re
lações de parentesco é passível de reconstituição: ê o caso 
dos irmãos Drs. DIOGO e GIL HARTINS (596); é o caso do Vedor 
da Fazenda PÊRO GONÇALVES HALAFAIA, que sabemos ser filho do 
Escrivão da Chancelaria GONÇALO PERES (I) (597); é o caso da 
sucessão do Escrivão da Puridade GONÇALO LOURENÇO DE GORIDE 
na pessoa de seu filho JOftO GONÇALVES (III) (598). Em dois 
outros casos não e líquida a existência de parentesco, mas 
detecta-se a presença de várias individualidades de idênti
co apelido na mesma instância administrativa ou judicial: e 
o caso dos CAHELO na Casa dos Contos (599) ou dos ALVERNAZ 
na Casa do Cível (600). 

Finalmente, e um facto que alguns desembargadores de 
D. João I verão os seus descendentes continuar a servir com 
os ulteriores monarcas. Acontacs ura vez mais CC;TÍ O S G0P1I-
DE: dois filhos de João Gonçalves (I), o Dr. Lopo Gonçalves 
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e João de Albuquerque, serão respectivamente Juiz dos feitos 
e Conselheiro de D. Afonso V (601). Acontece também com os 
ALVARENGA: um filho do DR. GODES HARTINS, o Dr. Rui Gomes de 
Alvarenga, será também desembargador e conselheiro de D. A-
fonso V, chegando inclusivamente a Chanceler-Plor nos prin
cípios da década de 1460 (602). Interessaria obviamente ave
riguar da - altamente provável, cremo-lo - continuidade des
te fenómeno ao longo do século XV. 

Cremos poder de algum modo concluir que o período con
siderado assiste a configuração do Desembargo régio, mais do 
que como uma simples instância de Poder, como um 'meio»: as 
últimas décadas consideradas afiguram-se-nos efectivamente 
época de crescentemente passível detecção de laços de paren
tesco, como que indicando um progrediente recrutamento dos 
oficiais no seio de um conjunto de famílias, cujo montante 
exacto é obviamente ainda desconhecida. 

Os primeiros tempos da governação de D. João I manifes
tam ainda um outro facto que adiante abordaremos (603), mas 
que referimos desde já, pelo facto de reforçar a nossa ante
rior afirmação: trata-se da distribuição geográfica dos ac
tos de doação e privilégio aos oficiais, com uma sensível 
concentração na Estremadura e uma particular atracção por 
Lisboa e Santarém, ou seja, as localidades mais visitadas pe
lo Rei na sua itinerância. 

Um meio que se forma, um recrutamento que se estreita, 
um assentamento territorial dos privilégios junto das «se
des» do Poder ... 

Conclusões tímidas ? Ou ousadas ? 

3.3.2. As carrearas 

3.3.2.1. Duração das carrei ras 

Com a introdução da presente alínea pretendemos detec
tar a existência de períodos de maior ou menor estabilidade 
no Desembargo em função da maior ou menor duração da carrei
ra dos oficiais respectivos. Procurámos nomeadamente respon-
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der a esta questão: períodos de estabilidade corresponderão 
a alongamentos de carreira, e vice-vexsa ? 

Haveria evidentemente que contabilizar os anos de fun
ções dos desembargadores. E aqui surgia um primeira proble
ma metodológico: onde considerar o início e o fim das car
reiras ? Uma pergunta que pode parecer descabida e suscep
tível de receber resposta imediata: não havendo cartas de 
provimento ou exoneração dos oficiais teríamos que balizar 
as funções pela mais antiga e pela mais recente referencias, 
Simplesmente, que referências ? As dos escatocoies das car
tas que esses oficiais subscrevam ? Sim, se a sua activi
dade se limitar a isso. E se os detectarmos noutras activi
dades, nomeadamente como testemunhas de ordenações ou quais
quer outros instrumentos régios, e tal se verificar antes 
da primeira ou depois da derradeira subscrições ? 

Distinguimos aqui três tipos de situação: 

- A primeira diz respeito aos «grandes» cargos do 
Desembargo régio: Chanceler, Vedor da Chancela
ria, Escrivão da Puridade, Corregedor da Corte, 
Vedores da Fazenda, Ouvidores dos feitos de el— 
-Rei/e da Portaria, Juiz dos feitos de el-Rei, 
etc. Nestes casos balizámos efectivamente as car
reiras respectivas pela primeira e última refe
rências aos respectivos titulares como tais, de 
qualquer tipo que elas sejam (604). Não faltam 
aliás, sobretudo entre Chanceleres e Escrivães 
da Puridade, oficiais que nunca subscrevem car
ta alguma. 

- Uma segunda situação será a dos Desembargadores 
"tout court", ou seja, aqueles que, conforme as 
épocas, são referidos como "seus fjde el-Rei 2 
vassalos" ou "seus vassalos e do seu Desembar
go" (505). Balizámos as respectivas carreiras a-
penas no quadro cronológico das cartas que subs
crevam, mesmo quando referências outras haja cue 
os deem também como "do seu Desembargo"- isto 
porquanto tais referências, fora do escatocolo 
: s s cartas, nem sempre primam pela fidedignida-



221 

de, nao -Faltando indivíduos desse modo designa
dos em instrumentos régios, sem que outras men
ções suas tenhamos tido ou venhamos a ter. 

- De modo semelhante procedemos no terceiro e úl
timo caso: trata—se agora dos magistrados Supe
riores (Sobrejuízes, Ouvidores . . . ) . Aqui con
siderámos somente aqueles que — uma vez que se
ja - subscrevam cartas régias, normalmente de 
sentença. Dentro destes tivemos em conta apenas 
os anos entre os quais se verifique a sua inter
venção enquanto subscritores. 

Um segundo problema existe, relativo a contagem dos a-
nos de carreira. Balizada esta nos termos que acabámos de 
deixar expressos, como proceder se dentro dos limites con
siderados se detecta uma solução de continuidade na acção 
de um desembargador ? Se tal solução de continuidade não 
ultrapassa 10 anos (606) não damos qualquer importância ao 
facto e contabilizamos a totalidade dos mesmos.Para cima des 
se limite há que agir com precaução, até porque se poderá 
incorrer no perigo de 'recolar* homónimos que tenham servi
do em períodos distintos, ainda que próximos (607). Quando 
verificámos a existência de tais hiatos procedemos de um 
dos seguintes modos: 

- Se se trata de oficial de Justiça ou de titular 
de cargo que esporadicamente surja na activida
de do Desembargo subtraímos os anos em causa, 
considerando apenas aqueles em que se verifica 
a sua actividade como redactor:(608). 

- Perante membros do Desembargo propriamente di
to optámos por considerar o momento em causa. 
Se se trata de uma fase estável contabilizamos 
os anos em questão. Fazemos o contrário se se 
trata de fase de agitação ou de eventuais remo
delações nos quadros do oficialato régio, como 
aconteceu em 1325-26, em 1361, em 1383-85 e nos 
alvores da década de 1420 (60°). 
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Que tipo de escalões utilizar para a contabilização do 
anos de carreira dos desembargadores ? Hesitámos entre os d 
5 e os de 10 anos, e acabamos por optar por uma solução que 
de algum modo os conciliasse* Assim» para a longa duração 
tomamos como base os escalões de 10 anos, embora não deixam 
do de chamar a atenção para os resultados obtidos com base 
nos de 5 (610). Para marcar a evolução servimo—nos invaria
velmente de escalões decenais. 

Como interpretar os valores obtidas ? 
A simples observação dos resultados globais comprova

nos o acentuado peso das carreiras de curta duração: mais 
de 70$ dos desembargadores exercem funções por períodos que 
nao vao alam dos 10 anos, com claro predomínio do sub—esca
lão 1/5 anos (cerca de 60% do total). Quanto as carreiras 
de duração superior a 20 anos, para além da modesta percen
tagem que representam (cerca de 7.5$), reportamse em boa 
medida a individualidades que, mais do que simples peças da 
♦máquina burocrática', são figuras marcantes da "sociedade 
politica" do tempo* É nomeadamente o caso de diversos de
sembargadores joaninos, como os Drs. DIOGO P1ARTINS e GIL 
HARTINS, o Escrivão da Paridade GONÇALO LOURENÇO, o Vedor 
da Fazenda JO/ÏO AFONSO DE ALENQUER, o Corregedor da Corte 
JOffO PIENDES e o Chanceler LOURENÇO ANES FOGAÇA (611). 

Pias mais importante do que perspectivar a duração das 
carreiras em termos meramente estruturais será por certo 
encarar a respectiva evolução (612). 0 ponto de partida, a 
década de 1320, ressentirseá por certo das dissensões que 
marcaram o final da governação dionisina e o início da de 
D. Afonso IV. Incidências possíveis: um acentuado predomí
nio de desembargadores no escalão 1/10 anos, cerca de meta
de dos quais pertence a categoria dos Esporádicos (613). 
Tal peso vai continuamente diminuindo nos tempos subsequen
tes, num processo caracterizado também pela subida dos res
tantes escalões. 

Os últimos 12 anos da governação fernandina represen
tam uma nova fase de encurtamento de carreiras. Se tivermos 
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em conta os funcionários que serviam à data da morte do mo
narca verificamos que o montante dos que exercem funções por 
periodos até 10 anos (62,5$), inferior ao global da década, 
é contudo superior ao dos anos 70. Também aqui a mudança di
nástica representará alguma modificação, concretamente no 
sentido de um novo alongamento das carreiras: nas décadas de 
80 e 90 baixa o escalão 1/10 anos e tende a subir a maior 
parte dos restantes. Caminhamos para o apogeu deste alonga
mento, contituído pela década 1401-10: é então que tal esca
lão obtém o seu valor mínimo (20$) e os restantes, sem ex
cepção, os respectivos valores máximos. Ê este portanto o 
ponto culminante da estabilidade joanina. 

As ulteriores décadas serão a inversão deste processo. 
Até final do reinado sobe novamente o escalão 1/10 anos e 
tendem a baixar os restantes. Ë portanto, e como dissemos, 
o fim da anterior estabilidade das carreiras, numa fase em 
que o Infante D. Duarte se encontra associado a governação, 
tendo os seus próprios desembargadores e conselheiros, si
tuação esta que por certo não seria a mais propícia a um i-
deal funcionamento da Casa Real. 

3.3.2.2. Tipos de carreira 

Pretendemos agora responder a uma interrogação de fun
do: como se configura a carreira dos oficiais do Desembar
go ? Nao sendo na maior parte dos casos viável saber deon-
de vêm, procuraremos ao menos saber como, por onde e para 
onde vão. 

No intuito de dar resposta a tal conjunto de interroga
ções procedemos a um tentame de arrumação das carreiras dos 
desembargadores segundo os vectores fundamentais do seu pro
cessamento. Chegámos assim a sete tipos, a que agregámos um 
oitavo ("Diversos"), englobando as carreiras mais singula
res, e um nono ("Esporádicos"), incluindo os oficiais de quem 
possuímos notícias episódicas (614). 

i=êS=Í " Desembargo propriamente dito. Trata-se do con-
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junto de funcionários detectáveis por prazo minimamente di
latado, mas sobre quem nao conhecemos qualquer circunstância 
antecedente da sua passagem pelo Desembargo régio ou subse
quente a ela. Corresponde portanto aquelas individualidades 
que por um determinado período passaram por um dos principais 
cargos (Chanceler, Escrivão da Puridade, Corregedor da Cor
te, Vedores da Fazenda, Desembargadores "tout court", Juiz 
dos feitos de elRei, Escrivão da Chancelaria . . . ) , mas sem 
que nada saibamos de anterior ou posterior ao respectivo e— 
xercício. Até a década de 1340 aqui incluímos também os ti
tulares dos ofícios de Justiça, como sejam os Sobrejuízes, 
os Ouvidores da Corte ou os Ouvidores dos feitos de elRei/ 
/e da Portaria, isto a menos que num determinado desembarga

dor se detecte as oscilações entre estas várias designações: 
em tais circunstâncias remetemos a carreira respectiva para 
o XÍ2°_3» flas se assim não acontece é no Tigo 1 que os en
quadramos, pois apenas para os tempos subsequentes à década 
de 1330 considerámos autonomamente as flagistraturas Superio
res (Tigo_2), por razões que já referimos (615) e a que se
guidamente voltaremos. 

Tipo 2  nagistraturas Superiores. Consideramos este 
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tipo como completamente distinto do anterior a partir dos 
anos 40 do século XIV, altura em que, mercê de um conjunto 
de reformas judiciárias da responsabilidade de D. Afonso 
IV, os Sobrejuízes e Ouvidores passam a ser fundamentalmen
te redactores das diversas espécies de cartas de sentença, 
de que normalmente não existe registo na Chancelaria régia; 
isto quando, por outro lado, se encontra superada a conjun
tura que levara às medidas inquiridoras, nas quais haviam 
pontificado os Ouvidores dos feitos de elRei/e da Porta
ria, que tendem a desaparecer. Em suma, oficiais doravante 
à parte, redactores de cartas a parte, quer pela temática, 
quer pelo local de (não) registo, 

IÏE2 3  Desembargo com oscilações. Tal como o ante
rior tratase de um tipo de carreira datado, mas neste ca
so com uma duração curta e um "terminus ante quo". Refere
se fundamentalmente as décadas de 1320 e 1330 e a oficiais 
designados de forma » anárquica' como "Ouvidores dos feitos 



225 

de elRei", "Ouvidores dos feitos de elRei e da Portaria", 
"Ouvidores do Crime", simplesmente "Ouvidores", "Sobrejuí
zes" ou apenas "seus de [elRei] vassalos"'; a «anarquia» da 
alternância de tais designações não permite além do mais di
zer que se trata de fases sucessivas de um "cursus honorum". 
c um tipo de carreira centrado, como dissemos, fundamental
mente nos anos finais de D» Dinis e nos primeiros cerca de 
15 de D. Afonso IV. Após isto começam a sentirse os efei
tos das reformas deste último monarca, as quais levaram a 
•autonomização

1 das Hagistraturas Superiores (ti£o_2). A ca
tegoria em análise tende assim a esbater—se, extinguindo—se 
nos anos 50, 

Tigo_4  DesembargoConselho. Existente ao longo de to
do o período considerado, diz este tipo respeito aqueles o
ficiais que ao longo da carreira passaram pelas duas instân
cias apontadas em epigrafe, seja em sucessão (616), seja em 
acumulação (617). 

IÍE2_
5  Desembargo com vários cargos. Tratase de ofi

£ 3 S S « E s 2 5 S B S 3 , n u i . ! — — — _ T . ■-ir « in-- i inimfi 

ciais que ao longo das respectivas carreiras passaram por 
mais do que uma dignidade no seio do Desembargo Régio. Nor
malmente as individualidades em causa passam pela situação 
de Desembargadores "tout court"  ou eventualmente pelas ma
gistraturas Superiores nos anos 20 e 30 do século XIV  pa
ra ascenderem depois a um dos cargos superiores, seja o de 
Chanceler/Vedor da Chancelaria (618), seja o de Vedor da Fa
zenda (619). Os "vários cargos" não são portanto, em suces
são, os de Chanceler, Corregedor da Corte ou Vedor da Fa
zenda. 

Ii|£2_Jj ~ Magistraturas Superiores/Desembargo. Conforme 
a epígrafe indica tratase de oficiais que iniciam a sua car
reira como Plagistrados e transitam ulteriormente para o De
sembargo propriamente dito. Como ê óbvio em função do que a
trás dissemos (tigo^J), este tipo tem igualmente um "termi
nus a quo", concretamente os anos 40 do século XIV, altura 
em que, como dissemos, se 'autonomizam' as magistraturas Su
periores, que doravante serão o » grande' antecedente dos de
sembargadores nos casos em que tal tipo de circunstância é 
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susceptível de detecção (620). 

Tigo 7 - Hagistraturas Superiores/Desembargo com vários 
cargos» Variante da anterior, esta categoria refere—se aque
les desembargadores que, transitados para o Desembargo Ré
gio, passarão por mais de um cargo, em termos semelhantes 
aos definidos para o tipo 5. Relativamente aos antecedentes 
temos a considerar que ÁLVARO PAIS foi Vedor da Chancelaria 
do Casa do Cível (621), FERNANDO AFONSO DA SILVEIRA Desembar
gador dos feitos de el-Rei (622), J0A*0 GONÇALVES (I) Sobre-
juiz (623) e RUI FERNANDES Ouvidor na Corte (624). Quanto 
aos "vários cargos" depois exercidos, temos que também aqui 
a maioria ascende da situação de Desembargadores "tout court" 
a um dos cargos superiores, como o de Chanceler/Vedor da 
Chancelaria - caso dos mencionados Álvaro Pais e Fernando A-
fonso da Silveira - ou o de Vedor da Fazenda; também Rui Fer
nandes ascendeu por último ao cargo de Chanceler, mas depois 
de ter sido Juiz dos feitos de el-Rei. Em tudo isto uma vez 
mais se destaca pela sua singularidade o caso de ÁLVARO GON
ÇALVES, que depois de ter sido Ouvidor dos feitos de el-Rei 
passou sucessivamente pela Corregedoria da Corte, pela Vedo-
ria da Fazenda e pela Chancelaria, ao longo de mais de 30 
anos de carreira (625). 

sáêss! "" D^ v e r s o s» Conforme deixámos já expresso, englo
bamos no presente tipo todos os casos demasiado singulares, 
nao englobáveis em categoria alguma das que anteriormente ex
pusemos. E onde a singularidade ? Pode residir em diversos 
pontos. De onde vêm os desembargadores ? - foi uma interro
gação que pusemos já. Podem vir por exemplo da Casa dos Con
tos: acontece com J0Â*0 AFONSO DE ALENQUER e com HARTIR DA 
FIAIA (626). Ras a Casa dos Contos pode ser também ponto de 
chegada de um ex-desembargador - caso de GONÇALO CALDEIRA 
(627) - ou a instância onde dois outros servem permanente
mente - casos de BART0L0F1EU GOHES e de JULlA*0 PERES (628). 
Alguns oficiais foram anteriormente escrivães da Câmara ré
gia - casos de ÁLVARO GONÇALVES DA RAIA, GONÇALO CALDEIRA e 
LANÇAROTE ESTEVES (629). Num outro caso temos um desembarga
dor que vem de cargos locais - concelhios - e a eles regres-
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sara: trata-se de JOÂ"0 AFONSO ARANHA (630). Por outro lado, 
nos ti£os_l a 7 verificámos que apenas se sabe de onde vem 
ou para onde vai um desembargador, mas normalmente não as 
duas coisas: acontece isto apenas com AFONSO D0F1INGUES (II) 
e LOURENÇO GONÇALVES, oriundos das magistraturas Superiores 
e destinados ao Conselho régio (631). Noutros casos a rela
ção Desembargo/Casa/Conselho surge-nos em moldes singulares, 
diferentes entre si e diferentes de qualquer dos tipos já 
considerados: acontece com ESTÊVÀ*0 DA GUARDA, FERNÃO ALVA
RES e LOPO FERNANDES PACHECO (632). Em suma, um conjunto de 
carreiras com características perfeitamente definidas mas 
insusceptíveis de enquadramento em qualquer das anteriores 
categorias, dado o escasso número de representantes que os
tentam. 

Esporádicos. Uma prevenção queremos à partida fazer a-
cerca dos "Esporádicos": mais do que de um escalão temporal 
trata-se de uma categoria conceptual. Sem dúvida que 70 dos 
81 oficiais assim considerados exercem funções por um perío
do que nao ultrapassa um ano, e que em boa parte dos casos 
sobre eles temos apenas uma ou duas notícias, rias para além 
destes há aqueles que, servindo embora por mais do que um 
ano, assim considerámos também, normalmente por se tratar de 
oficiais titulares de cargos que sá ocasionalmente intervêm 
na redacção de cartas, caso dos Contadores quando o fazem 
individualmente, ou de todo um conjunto de •domésticos» que 
ja considerámos (633). Bastante mais numerosos do que qual
quer dos restantes tipos, a análise do peso respectivo in
teressará contudo numa perspectiva diacrónica, em confron
to com as categorias em causa. 

m m m 

A evolução dos diferentes tipos de carreira ao longo 
do período estudado (634) de algum modo nos permite afirmar 
que o 'barómetro* da situação se encontra muito mais nos es-
porádicos do que nas categorias 'normais» (os tipos 1, 2 
- quando existe - 3 - enquanto existe - e, até certo ponto, 
6 - também quando existe). Efectivamente, todas as fases de 
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instabilidade, susceptíveis inclusivamente de propiciar re
modelações de fundo, sãp acompanhadas de um aumento do núme
ro de esporádicos; acontece nas décadas de 1320 e 1330, nos 
tempos finais da governação fernandina (635) e nos últimos 
anos de vida de D. João I, com a associação do Infante ao 
Poder. Deste panorama apenas se exceptuam as modificações de 
1361 (636), e isto por uma razão simples: os oficiais subs
tituídos eram de um modo geral individualidades com anos de 
carreira e alguns vinham do tempo de D. Afonso IV; o "Justi
ceiro" coloca em seu lugar pessoas votadas por seu turno a 
um percurso minimamente duradouro; de algum modo, portanto, 
um render de gerações» 

Os valores mais baixos atingidos pelos "esporádicos" 
corresponderão a fases de mais ou menos longa estabilidade. 
Ë o caso da década de 1350, nomeadamente os seus anos finais, 
que são os primeiros da governação de D. Pedro. Ë o caso tam
bém dos alvores do século XV, confirmando-se aí o que já 
observámos ao tratar a duração das carreiras (637). 

3.3.2.3. 0 Poder compensa ? 0 Poder corrompe ? 

"Les gages des conseillers sont médiocres, 
mais le roi n'est chiche ni de rentes ni de 
terres" (Jean FAVIER) (638) 

"Une II...J* source de profit doit être men
tionnée: les dons en terres ou les pensions 
accordés par le roi. Dans l'ensemble, nos gens 
de justice n'ont guère été favorisés a cet é-
gard. Les donations réellement importantes é-
taient accordées a des membres de la cour roya
le et de la maison du roi." (Joseph R. STRAYER) 
(639) 

Na tentativa de resposta ideal a primeira das interro
gações formuladas em epígrafe teríamos obviamente que partir 
do estudo das remunerações «regulares» dos oficiais do De
sembargo. Haveria assim que averiguar os respectivos montan
tes e saber da regularidade - ou não - das actualizações e 
consequentemente da sua resistência - ou não - as desvalori
zações monetárias. Posto isto passar-se-ia então a outras 
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fontes de rendimento, desde a possibilidade de arrecadar par
te das somas que aos oficiais régios caiba cobrar no exercí
cio das suas funções, até certos * expedientes', não raro to
lerados por realezas elas próprias endividadas - por vezes 
aos próprios servidores - e consequentemente em dificuldade 
de satisfazer os encargos salariais: ê o caso das acumulações 
ou mesmo das vendas de ofícios (640), Não será contudo viável 
esclarecer devidamente todos estes aspectos, isto porquanto 
nos faltam informes sobre os proventos 'regulares' dos desem
bargadores: não dispomos de cartas de provimento ou remunera
ção de ofícios que se lhes refiram (641) e as quitações só 
ocasionalmente o fazem (642). 

Apenas uma fonte nos dá elementos sobre o montante das 
retribuições dos desembargadores: trata—se do já repetidas 
vezes citado "Quaderno dos que ora el Rei há—de trager por 
moradores" (1405-06) (643). Fonte isolada, não nos permitin
do comparações com outras congéneres anteriores ou posterio
res, falhos, por outro lado, que estamos de estudos sobre ní
veis de vida nestes alvores do século XV, que poderemos dela 
extrair ? 

Pensamos que o seu valor é essencialmente duplo. 
Em primeiro lugar, se tivermos em conta os titulares 

dos cargos que nos interessam directamente — e que são os 
"Oficiaees da rolaçom" (Chanceler, Corregedor e Ouvidores 
da Corte, Desembargadores "tout court", Juiz dos feitos de 
el—Rei e Ouvidor da Rainha) e alguns dos "Oficiaes da casa 
dei Rei" (o Escrivão da Puridade e os Vedores da Fazenda) 
(644) - poderemos desde logo obter uma hierarquização me
diante a "moradia" que a cada um compete: conforme já refe
rimos ao versar os diferentes cargos (645), no topo dessa 
hierarquia encontra-se o Escrivão da Puridade, com 15*600 
libras (646); segue-se-lhe o Chanceler-Ror com 9.000 (647); 
o Corregedor da Corte (648), os Vedores da Fazenda (649), 
os Desembargadores "tout court" (650) e o Juiz dos feitos 
de el-Rei (651) perceberiam 7.000 cada; finalmente aos Ou
vidores da Corte (652) e da Rainha (653) caberiam 5.500 li
bras. A hierarquização assim obtida afigura-se—nos perfei
tamente lógica em função do peso dos diferentes cargos. A-
penas a destacada posição do Escrivão da Puridade em rela— 
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çao aos restantes pode, em abstracto, surpreender, surpresa 
que contudo se esbate se tivermos em conta o peso das fun
ções ao tempo exercidas por Gonçalo Lourenço (654). De sa
lientar que as "moradias" parecem estar orçadas em termos 
rigorosamente institucionais, isto é, em função do oficio 
desempenhado, sem que pareçam entrar em linha de conta fac
tores mais estreitamente ligados ao titular, como sejam os 
anos de serviço; assim se compreenderá que um veterano em 
termos de carreira como o Chanceler Álvaro Gonçalves este
ja, pelo montante recebido, perfeitamente 'integrado' com 
oficiais de bem mais recente ingresso no Desembargo, como 
4 o caso da maior parte dos restantes (655). 

A segunda indagação quanto a nós passível de ser fei
ta a esta fonte consistirá em pôr as "moradias" dos desem
bargadores em paralelo com as dos restantes dignitários da 
Corte. 0 que assim se pode verificar é que os oficiais do 
Desembargo têm como que um "status" medianamente elevado: 
efectivamente, para além do Escrivão da Puridade apenas mais 
7 das dezenas de individualidades discriminadas - os 4 do 
Conselho e os 3 primeiros "Dos vinte grandes que hi ham 
dandar continuadamente" (656) - auferem "moradias" superio
res a 10.000 libras; por outro lado, a grande maioria dos 
restantes (escudeiros, privados e criados do Rei e da Rai
nha ...) ostenta quantitativos inferiores a 5.000. Seriam 
tais "moradias" actualizadas com uma frequência mínima, sus
ceptível de prevenir as desvalorizações ? É" de crer que 
tal nao acontecesse. Não dispamos de grandes elementos de 
resposta, mas o facto ê que em 1414, no rol das "Horadias 
da Caza Real", abrangendo cavaleiros e escudeiros (657), o 
já referido Escrivão da Puridade Gonçalo Lourenço nos surge 
com as mesmíssimas 15.600 libras. 

m m m 

Face à insuficiência destes dados sobre as remunera
ções «ordinárias' dos desembargadores, haverá que recorrer 
a análise de outras fontes de rendimento, designadamente as 
doações e privilégios outorgados pelo monarca (658). Para o 
período estudado dispomos de um total de 147, e sobre eles 
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seguidamente nos debruçaremos. Reportar—nos—emos a qua-bro 
"items": quis, quid, quando &, ubi. 

Entrando na primeira questão - quem é privilegiado ? -
verificamos que a análise do conjunto da documentação em cau
sa nos comprova em absoluto o asserção de J. R. STRAYER trans
crita em abertura à presente alínea: os contemplados com doa
ções ou privilégios são normalmente membros do Desembargo pro
priamente dito, sejam eles Chanceleres ou congéneres (659), 
Escrivães da Puridade (660), um Corregedor da Corte (661), 
Vedores da Fazenda (662), um Escrivão da Chancelaria (663) e 
sobretudo Desembargadores "tout court" (664); de destacar ain
da alguns desembargadores com vários cargos (665), dois desem
bargadores de circunstância (666) e um Contador (667). A au
sência dos oficiais de Justiça é pois total. 

Passando ao segundo "item" - qual o objecto da outorga ? 
- procedemos a distribuição dos diferentes tipos pelo seguin
te quadro; 
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TIPO DE DOAÇA"0 OU PRIVILÉGIO VALORES TOTAIS 
E PERCENTUAIS 

DOAÇÕES DE PROPRIEDADES RURAIS 32 
21,76% 

DOAÇÕES, COF1PORTANDO EXERCÍCIO DE 
JURISDIÇÕES 

30 
20,40% 

COnPdSITOS OU INDISCRiniNADOS 20 
13,60% 

D0AÇ0E5 DE DIREITOS RÉGIOS 18 
12,24% 

COUTADAS 16 
10,88% 

DOAÇÕES DE PROPRIEDADES URBANAS 13 
8,84% 

ISENÇÕES FISCAIS 6 
4,08% 

DOAÇÕES DE PADROADOS 4 
2,72% 

DIVERSOS 8 
5,44% 

T O T A I S 147 
99,96% 

Acentuado é desde logo o peso - cerca de 50% - das car
tas que atrás classificámos como doações de bens e direitos 
(668), e dentro delas o montante da propriedade rural. Se 
conjugarmos estas últimas cartas com as doações que implicam 
exercício de poderes jurisdicionais e ainda com outros pri
vilégios, nomeadamente as doações de padroados, compreende
remos melhor a asserção que atrás fizemos (669) de que o ser
viço régio será susceptível, se não de » nobilitar', pelo me
nos de conferir a posse de todo um conjunto de bens, direitos 
ou poderes capazes de fazer lembrar alguns dos mais caracte
rísticos sinais definidores do "status" da aristocracia lai
ca. 

0 Poder opontará portanto para uma certa 'nobilitação». 
Das ... durante ou após o seu exercício ? Por outras pala-
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vras, o desembargador é normalmente privilegiado quando em 
•Funções ou quando já as abandonou ou disso se encontra em 
vias ? 

Observando o conjunto dos 147 privilégios, verificamos 
que apenas 44 (29,93$) são outorgados quando o oficial em 
causa já deixou o Desembargo ou para isso se prepara (670). 
E este número seria bem mais reduzido se não considerásse
mos - como fizemos — aqueles que, já não desembargadores, 
ainda sao ou irão ser aproveitados pelo monarca noutras fun
ções, nomeadamente no seu Conselho ou, nomeadamente, na Ca
sa dos Contos. A distribuição quantitativa dos privilégios 
pelos diferentes oficiais é contudo muito desigual, e assim 
se tivermos em conta os beneficiados que já foram ou estão 
em vias de ser "apousentados" verificamos que isso se passa 
com 15 dos 35 desembargadores em causa (671). Cremos que a 
conclusão se impõe: um mínimo de anos de serviço é condição 
praticamente "sine qua non" para a outorga de privilégios. 
Quando tal acontece (672) a perspectiva de aposentação pode 
ser facto de peso na outorga. De qualquer modo, e tendo em 
atenção o baixo montante dos privilegiados, poderemos nes
ta perspectiva afirmar que só* ocasionalmente o Poder compen
sa. 

E* altura de pela primeira vez termos em atenção a se
gunda das interrogações formuladas em epígrafe. Temos nomea
damente em ideia o conjunto de medidas de D. Afonso IV e de 
D. Pedro I tendentes a coarctar os abusos dos oficiais, no
meadamente no domínio da administração da Justiça: são as 
ordenações condicionando a actividade dos procuradores e advo 
gados, são as providências no sentido de evitar o alongamen
to das demandas ou o peitamento dos oficiais por alguma das 
partes pleiteantes (673). E é esta questão que, sem "a prio
ri" o parecer, nos leva ao segundo ponto do quando dos pri
vilégios: o da maior ou menor densidade da sua distribuição 
ao longo do período considerado. 0 quadro patente mostra-nos 
que as décadas que conheceram a referida actividade •morige-
radora» dos nossos soberanos foram bem parcas no privilegiar 
dos oficiais; as cartas em causa são relativamente escassas 
antes dos finais da década de 1350, e apenas a partir de en-
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tao, com D. Pedro I, os actos de doação ou privilégio come
çam a ostentar alguma regularidade. 

ANOS 
NÚP1ER0 DE P R I V I L É G I O S 

E 

PERCENTAGER RESPECTIVA 

NÚT1ER0 DE O F I C I A I S 

PRIVILEGIADOS 

1 3 2 0 - 3 0 8 
5 ,4495 ( 6 7 4 ) 4 ( 6 8 4 ) 

1 3 3 1 - 4 0 2 
1 ,36?S ( 6 7 5 ) 2 ( 6 8 5 ) 

1 3 4 1 - 5 0 - -

1 3 5 1 - 6 0 3 
2 ,0495 ( 6 7 6 ) 3 ( 6 8 6 ) 

1 3 6 1 - 7 0 1 6 
1 0 , 8 8 9 5 ( 6 7 7 ) 9 ( 6 8 7 ) 

1 3 7 1 - 8 0 20 
1 3 , 6 0 9 5 ( 6 7 8 ) 1 0 ( 6 8 8 ) 

1 3 8 1 - 9 0 30 
2 0 , 4 0 9 5 ( 6 7 9 ) 1 2 ( 6 8 9 ) 

1 3 9 1 - 1 4 0 0 48 
32 ,6595 ( 6 8 0 ) 9 ( 6 9 0 ) 

1 4 0 1 - 1 0 1 1 
7 , 4 8 % ( 6 8 1 ) 4 ( 6 9 1 ) 

1 4 1 1 - 2 0 6 
4 ,0895 ( 6 8 2 ) 2 ( 6 9 2 ) 

1 4 2 1 - 3 3 3 
2 ,0495 ( 6 8 3 ) 3 ( 6 9 3 ) 

T 0 T A I 5 1 4 7 
99 ,9795 

DISTRIBUIÇÃO CRONOLÓGICA DOS PRIVILÉGIOS 
OUTORGADOS AOS DESEflBARGADORES 

0 momento em que essa regularidade assume contornos de 
facto leva-nos a colocar esta interrogação: será que o Poder 
compensa para não corromper ? E efectivamente, a prática da; 
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doações e privilégios iniciada por D. Pedro I terá clara con
tinuidade nas décadas subsequentes para - compreensivelmente 
- atingir o seu "maximum" nas décadas de 1380 e 1390, mercê 
das doações do Flestre de Avis a alguns dos membros da «pri
meira geração» dos seus desembargadores. Simplesmente esta 
prática privilégiante não terá a devida sequência em tempos 
futuros: de ura modo geral, e como o quadro comprova, os de
sembargadores das 'segunda e terceira gerações' joaninas são 
pouco privilegiados. Alguns dos seus predecessores vivem con
tudo até tarde, e estão em condições de auferir os rendimen
tos, estribados no facto de normalmente as doações serem per
pétuas e hereditárias (694). A conclusão apresenta-se como 
óbvia: se o acto de privilegiar os oficiais do Desembargo se 
torna algo de relativamente normal a partir dos finais da dé
cada de 1350 ele contudo nunca se converterá em regular e 
institucionalizado. Passadas que forem as sequelas da mudan
ça dinástica as doações e privilégios entrarão numa fase des
cendente, cuja sequência - ou não - pelo século XV adiante 
seria de interesse averiguar. 

0 que de qualquer modo fica é que, em última análise, 
o acto de privilegiar os desembargadores se mantém como algo 
dependente da vontade discricionária do soberano, o que é 
comprovado não só pelo quadro que temos estado a analisar 
mas também pelo facto de haver diversos funcionários bem lon
gevos e com relevantes serviços prestados e que nunca recebe
ram benesse alguma. 

0 ultimo "item" a que pretendemos dar resposta prende-
-se com o onde das doações e privilégios. E porquê ? 0 fac
to é que chegámos a aventar a hipótese de que a localização 
geográfica dos bens outorgados aos desembargadores pudesse 
•trair' as suas origens locais, ideia que contudo abandoná
mos. Quer-nos antes parecer que tal localização tem acima de 
tudo a ver com as zonas do Reino onde o monarca preferente
mente estaciona e nas quais presumivelmente quererá enraizar 
os seus servidores. 
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L O C A L I Z A Ç Ã O VALORES TOTAIS 

E PERCENTUAIS 

ESTREHADURA 73 
4 9 , 6 5 $ ( 6 9 5 ) 

BEIRA 17 
1 1 , 5 6 % ( 6 9 6 ) 

ALÉd-DOURO 16 
1 0 , 8 8 % ( 6 9 7 ) 

ALENTEJO 1 1 
7 ,48% ( 6 9 8 ) 

ALGARVE 10 
6 ,80% ( 6 9 9 ) 

COflPÚSITOS, INDISCRin iNADOS, SEP1 BASE 
TERRITORIAL OU DE LOCALIZAÇÃO PROBLEHA-
TICA 

20 
1 3 , 6 0 % ( 7 0 0 ) 

T O T A I S 147 
9 9 , 9 7 % 

LOCALIZAÇÃO DAS DOAÇÕES E PRIVILÉGIOS OUTORGADOS 
A nEPlBROS DO DESEP1BARG0 

Sera isto que permitirá compreender a grande concentra
ção das doações e dos privilégios na comarca da Estremadura, 
com particular realce, dentro dela, para Lisboa e a respec
tiva região. Sintomático é, por outro lado, que para além da 
•capital» seja Santarém a salientar-se como cenário de doa-
coes, o que alias confirma as observações recentemente fei-

C E N T R O S U R B A N O S 
N0F1ER0 DE DOAÇÕES 

OU PRIVILÉGIOS 

LISBOA E REGIÃO 33 ( 7 0 1 ) 

SANTARETl E REGIÃO 18 ( 7 0 2 ) 

ËV0RA 3 ( 7 0 3 ) 

PORTO E REGIÃO 3 ( 7 0 4 ) 

LOCALIZAÇÃO DAS DOAÇÕES E PRIVILÉGIOS 
POR CENTROS URBANOS 
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tas por José PIATTOSQ, ao detectar como possuidores de bens 
- nomeadamente casas — na localidade, e num processo em a— 
centuação no século XV, todo um conjunto de vassalos régios, 
desempenhando cargos subalternos (705). 

Acontece que Lisboa e Santarém são, ao longo de todo o 
período-estudado, os centros urbanos onde os monarcas mais 
tempo se detám, facto comprovada pelos itinerários (706). 
Os nossos reis, ao menos durante parte das décadas em apre
ço, ao privilegiarem os seus desembargadores como que o -fi
zeram criando ou consolidando-lhes raízes numa zona que re
cebe preferenciais atenções administrativas; o que talvez 
nao seja estranho à progressiva configuração dos membros do 
Desembargo como corpo dotado de personalidade própria, uni
do antes de mais pelo serviço régio, mas não sé: a circuns
tância de muitos deles possuírem bens ou direitos numa zona 
de características definidas bem pode ser mais um cimento u-
nificador. 



N O T A S A "3. CARGOS. DEPARTAMENTOS E PESSOAL 

DO DESEMBARGO RgGIO" 

(1) Seguimos a versão integrada na "Colecção de S* Lou
renço" do A.N.T.T., publicada por Jorge FARO, Receitas e des
pesas da Fazenda Real de 1384 a 1481 (subsídios documentais). 
Lisboa, 1965, pp. 27 ss, Existe uma outra versão, provavel
mente constando outrora da "Colecção Pombalina" da B.N.L., 
publicada nos Monumenta Henricina (IV, Coimbra, 1962, pp. 
226-34), a partir da transcrição de J. SOARES DA SYLVA; apre
senta algumas discrepâncias nos quantitativos das "moradias" 
e na arrumação - menos lógica - das individualidades. 

(2) Liv. I, tit. II (Ordenaçoens do Senhor Rey D. Af> 
fonso V. I, Coimbra, 1792, p. 15). Este passo das "Ordena
ções" reproduz parte do título IX da II Partida de Afonso X. 

(3) Jean-François LEMARIGNIER, La France médiévale -
institutions et sociétés . Paris, 1975, p. 323. 

(4) Joseph R. STRAYER, On the Medieval Origins of the 
Modern State. Princeton - New Jersey, 1970, pp, 74-5. 

(5) Ordenaçoens .... I, éd. cit., pp. 15 ss. 

(6) Não é apenas no citado título das "Ordenações A-
fonsinas" que encontramos prescrições respeitantes ao Chan-
celer-Mor; elas estão igualmente presentes em títulos res
peitantes a outros desembargadores ou magistrados, avultan
do sempre a função do Chanceler como conferente das cartas 
por eles livradas e das ementas respectivas; é o caso, no 
liv. I dos tits. IIII ("Dos Desembargadores do Paaço"), X 
("Do Escripvaõ da Chancellaria") e XIII ("Dos Procuradores") 
(ed. cit., pp. 26-37, 74-7 e 84-95), e no liv. Ill do tit. 
CX ("Como se devem executar as Sentenças do Corregedor da 
Corte, e Ouvidores, e SobreJuizes ...") (ed. cit., pp. 398-
-400); veja-se o organigrama apresentado por António Manuel 
HESPANHA, História das Instituições, Épocas Medieval e Mo-
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derna, Coimbra, 19B2, p. 355. 

(7) Carta régia de 7/1/1343 - A.N.T.T., Chancelaria de 
D. Afonso V. liv. XXXV, fol. 38. 

(B) B.N.L., Ordenações de el-Rei D. Duarte, foi. 261 
V.2. 

(9) Artigo 44 dos Capítulos Gerais (Cortes Portugue
sas. Reinado de D. Afonso IV (1325-1357). ed. A. H. de Oli
veira HARQUES et ai.. Lisboa, 1982, p. 43). 

(10) A.N.T.T., Chancelaria de D. Pedro I. liv. I, fols. 
51 v.2/52. Publicada nos nossos "Subsídios para o estudo da 
Administração Central no reinado de D. Pedro I", in Revista 
de História do Centro de História da Universidade do Porto 
(I.N.I.C.), vol. I (1978), pp. 82-4. 

(11) Armando Luís de Carvalho H0F1EP1, "Subsídios para o 
estudo da Administração Central ...", cit., p. 41. Para uma 
melhor perspectivaçao das atribuições do Chanceler segundo 
esta lei veja-se o organigrama de António PI. HESPANHA, Op. 
cit., p. 355. 

(12) B.N.L., Ordenações de el-Rei D. Duarte, fols. 426/ 
/427 v.2. 

(13) Por trás desta perífrase poderá estar "avant la 
lettre" o Regedor e Governador da Casa da Justiça da Corte, 
cargo regulamentado pelo tit. I do liv. I das "Ordenações 
Afonsinas" (Ordenaçoens .... I, ed. cit., pp. 8-15). 

(14) Esta ordenação foi incorporada, sem data e com u-
ma ou outra modificação, no liv. I, tit. Ill ("Dos Desembar
gadores do Paaço") das "Ordenações Afonsinas" (Ordenaçoens 
• ; » « I» ed. cit., pp. 30—4). 

(15) V. vol. II, biografia 75. 

(16) A.N.T.T., Chancelaria de D. Dinis, liv. III, fol. 
15 0. 
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(17) "OrdenaçSes Afonsinas", liv. I, tits. X e XVII 
(Ordenaçoens . . .., I, ed. cit., pp. 74-7 e 107-8). 

(18) Isto para além de funcionários claramente subalter 
nos do Chanceler-Hor, que são os seus "logoteentes" (v. vol. 
II, Apêndice A ) . 

(19) História da Administrado Publica em Portugal nos 
séculos XIT a XV2, III, Lisboa, 1946, pp. 229-30. 

^2°) História do Direito Português, vol. I - Fontes -
Direito Publico (1140-1495), Lisboa, 1981, p. 309. Em nota 
riarcello CAETANO av/enta a hipótese de esta designação pre
tender evitar a permanência da doação dos "prestamos que são 
da Chancelaria" e outras rendas, doadas em 1284 ao então ti
tular vitalício do cargo. 

(21) "Em torno de Álvaro Pais", in Estudos Oedievais. 
3/4 (1983/84), pp. 93-130. 

(22) Caso de LOURENÇO ANES FOGAÇA ató 1383 (v. vol. II, 
biografia 1,70); de qualquer modo as referências como Vedor 
da Chancelaria são claramente predominantes e de peso esma
gador nos escatocolos das cartas que redacta, surgindo como 
Chanceler sobretudo i Q testemunhar leis ou compromissos as
sumidos pelo monarca, ou ainda no texto de Fernão LOPES. 

(23) Para o período em geral veja-se: Jean-François LE-
dARIQNIER, Op. cit.. DD T2T A. m RI nru . r 

, p. <-J-t-., pp. j.dj-4; PI. BL0CH, La France sous les 
m -—, ti ±__ii2_» r a n s , ±y71, p. 38. Especificamente pa

ra a época de Filipe o Belo: Joseph R. STRAYER, The Reign o^ 
Philip the Fair, Princeton - New Jersey, 1980, maxime p p. 
70-2 e Jean FAVIER, Philippe le Bal, Paris, 1978, p. 28. 

(24) Luis G. de VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las 
Instituciones FspRf?nlas^De los oríoenes al fjnaj H , T. r,nH 
ûedia_, nadrid, 1977, p. 498; Francisco SEVILLAN0 COLOfl, 
Apuntes para el estúdio de la Cancilleria de Pedro IV el Ce-remonioso" in ûnn-*-».-? ̂  J m • 

Y Y , l n ° ' anuário de Historia del Der.rhn F . p ^ t # 
XX (1950), pp. 137 ss. ""~" 
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(25) E o legislador de 1361 estava consciente desse fac
to, porquanto na já referida primeira ordenação do desembar
go se escreve textualmente "o seu chancelier ou aquel que 
tiver o seello" (A.N.T.T., Chancelaria de D. Pedro I, liv. 
I, fols, 51 v.2/52; publicada nos nossos "Subsídios para o 
Estuda da Administração Central", cit., p. 83). 

(26) A.H.C.n.L., Livro II dos Reis D. Dinis, D. Afonso 
IV. D. Pedro I. doe. 20; transcrito parcialmente nos Documen
tos do Arquivo Histórico da Câmara Flunicipal de Lisboa. Li
vros de Reis, I, Lisboa, 1957, pp. 102-3; cópia no Livro dos 
Pregos do mesmo arquivo, doe. 41, fols. 36 v.2/37. 

(27) A.N.T.T., Chancelaria de D. Afonso IV. liv. IV, 
foi. 33. 

(28) Tratar-se-á porventura de uma lei de D. Afonso IV, 
sem data — "Esta he a tousaçom quanto devem levar das cartas 
delRey" (B.N.L., Ordenações de el-Rei D. Duarte, fols. 190 
v.2/198). 

(29) A.N.T.T., Suplemento de Cortes, m. I, doe. 6. 

(30) Id., Cortes do Reino. I - 1331-1434. pp. 391-2. 

(31) Id», ibid., pp. 378-9; estes dois artigos são cita
dos por Gama BARROS, Op. cit., Ill, cit., pp. 229-30. Sobre 
estas Cortes veja-se Luciano Coelho CRISTINO, As Cortes de 
Leiria de 1372. Leiria, 1973. 

(32) Corpvs Codicvm Latinorvm et Portvcalensivm .... 
I, Porto, 1891-1912, pp. 146-7. 

(33) A.N.T.T., Chancelaria de D. Afonso V. liv. XXXV, 
fol. 38. Adiante voltaremos ao problema da sedentarização 
da Chancelaria régia (v. infra. 3.2.1.). 

(34) V. vol. II, Apêndice F. 

(35) A mais alta percentagem de subscrições cabe neste 
período aos Vedores da Fazenda e seus substitutos e aos Con
tadores, com 26,8$. 
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(36) A partir da década indicada a carta de traslado é 
também subscrita com frequência pelos Desembargadores "tout 
court", pelos Vedores da Fazenda, pelos Juízes dos feitos de 
el-Rei e pelos Guardas das Escrituras. Os primeiros chegam 
a ultrapassar o Chanceler quanto a número de cartas subscri
tas (v.g. 13B1-90, 1391-1400); nas décadas de 1320 a 1360 
os traslados haviam competido predominantemente a Sobrejuí-
zes e Ouvidores, mas os valores totais e percentuais haviam 
sido então predominantemente baixos (v. supra. 2.3.22.). 

(37) Liv. I, tit. II, § 14 (Ordenaçoens .... I, ed. 
cit., p. 21). 

(38) As cartas que classificámos de provimento e remu
neração de ofícios são respeitantes a Casa dos Contos, e a 
sua subscrição compete fundamentalmente aos Vedores da Fa
zenda ou seus substitutos (v. supra. 2.3.13.). 

(39) V. vol. II, Apêndice A. 

(40) Id., biografia 196. 

(41) Id., biografia 208. 

(42) Id., biografia 170. 

(43) Id., biografia 86. 

(44) Id., biografia 216. 

(45) Lembremos a sua presença em Inglaterra de 1384 a 
1386, ao serviço do flestre de Avis. 

(46) Isto evidentemente para além da 'burocracia* liga
da a aposição do selo, no fim de contas, cremo-lo, a carac
terística fulcral do cargo no período estudado. 

(47) V. vol. II, biografia 29. 

(47-A) Id., biografia 67. 

(48) Id., biografia 140. 
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(49) Das nestes casos de outras características se re
veste predominantemente a actividade. 

(50) V. vol. II, biografia 15B. 

(51) Id., biografia 65. 

(52) Id», Apêndice A. 

(53) Francisco Domingues, João de Pedroso, Pliguel Vi
vas, Vasco Gonçalves, Estêvão Gomes e Gomes Plartins. 

(54) V. vol. II, biografia 19B. 

(55) J.-F. LEHARIGNIER, Op. cit., p. 323. 

(56) L. G. de VALDEAVELLANO, Op. e loc. cit. 

(57) V. vol. II, biografias 16S e 149. 

(56) Id., biografia 224. 

(59) Id., biografia 123. 

(60) Id., biografia 152. 

(61) Id., biografia 64. 

(62) Id., biografia 233. 

(63) Id., biografia 33. 

(64) Id., biografia 231. 

(65) V. excerto em portada a presente alínea (nota 
(3)). 

(66) "De tous les grands officiers, seul le chancelier 
survécut de façon durable à la révolution des structures 
(...) et comme le chancelier était fatalement le plus ex
périmenté et le plus écouté des conseillers, il devint la 
clé de voûte de l'Etat" (L'Occident aux XIV.e et XV.e siè
cles. Les Etats. Paris, 1971, p. 191). 
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(67) Jorge FARO, Op. cit., pp. 36-7. 

(68) Op. cit., pp. 194-5. 

(69) Gama BARROS, Op. cit., t. III, cit., p. 232; Conde 
de TOVAR, "0 Escrivão da Puridade", in Estudos Histéricos. 
Ill, Lisboa, 1961, pp. 19-20 e 97-101. Para os anos finais 
de D. Dinis um autêntico Escrivão da Puridade "avant la let
tre" será ESTÊVÃO DA GUARDA (v. vol. II, biografia 61): o 
seu nome surge efectivamente no escatocolo de diversas car
tas de subscrição régia a seguir ao ano, no lugar onde se 
esperaria a transcrição da assinatura régia ou qualquer si
nal que identificasse o subscritor. 

(70) "Hordenaçam que elrrey fez como se ham de desem
bargar as petiçõoes" - A.N.T.T., Chancelaria de D. Pedro I. 
liv. I, fols. 63 v.s/64; publicada nos nossos "Subsídios pa
ra o estudo da Administração Central", cit., pp. 84-6. 

(71) V. vol. II, biografia 120. 

(72) "PURIDADE - Segredo íntimo de alguma pessoa, prin
cipalmente real" (Fr. Joaquim de Santa Rosa de VITERBO, Elu
cidário das palavras, termos e frases que em Portugal anti
gamente se usaram e ho.je regularmente se ignoram (...). ed. 
Hário FIÚZA, vol. 2.2, Porto-Lisboa, 1964, p. 501. 

(73) Francisco Hanoel Trigozo de Aragão D0RAT0, "riemó-
ria sobre os Escrivães da Puridade dos Reis de Portugal e 
do que a este officio pertence", in Hemorias da Academia 
Real das Sciencias de Lisboa, t. XII, parte I, Lisboa, 1837, 
p. 160. 

(74) Ocasionalmente podemos encontrar Escrivães da Pu
ridade entre as testemunhas de escrituras régias. 

(75) Publicado pelo Conde de TOVAR, 0p. cit., pp. 158-
-61. 0 documento aponta para uma orgânica localizável entre 
1405 e 1410, ou seja, entre o mais recente início de funções 
dos oficiais nele nomeados (GONÇALO CALDEIRA, em 1405 - v. 
vol. II, biografia 99) e o mais precoce termo das mesmas 
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(Dinis Eanes, Vedor da Casa de el-Rei, pela ultima vez de
signado como tal a 18/1/1410 - A.N.T.T., Chancelaria de D, 
João I. liv. V, foi. 86 v.s). 

(76) V. vol. II, biografia 111. 

(77) mencionado no já referido "Quaderno" dos moradores 
(cf. J. FARO, Op. cit., p. 37). Tratar-se-á de ÁLVARO GON
ÇALVES DA HAIA, mais tarde Vedor da Fazenda no Porto (v. 
vol. II, biografia 32). 

(78) V. vol. II, biografias 30 e 127. 

(79) Id., biografia 148. 

(80) Cf. os tipos respectivos no vol. II, Apêndice F. 
1371-80 e 1381-90. 

(81) V. vol. II, biografia 22. 

(82) Para uma perspectiva institucional veja-se L. G. 
de VALDEAVELLANO, Op. cit., p. 498 e sobretudo David TORRES 
S A N Z» La Administracion Central Castellana en la Baja Edad 
nédia. Valladolid, 1982, pp. 93-6. Sobre os titulares deste 
cargo em diversos momentos cf „ : Salvador de flOXÚ, "La socie-
dad politica castellana en la época de Alfonso XI", in Cua-
dernos de Historia anexos de la Revista 'Hispânia*, vol. 
VI - Estúdios sobre la sociedad Hispânica en la Edad Pledia. 
riadrid, 1975, pp. 187-326, maxime 254 ss.; e os seguintes 
trabalhos de Lope PASCUAL HARTINEZ: "Las cancillerias de la 
Corte Castellana durante el reinado de Enrique II", in Actas 
de las I Jornadas de metodologia aplicada de las Ciências 
Históricas. V - Paleografia y Archivistica. Santiago de Com
postela, 1975, pp. 255-65, maxime 261-3; "Notas para un es
túdio de la Cancilleria Castellana en el siglo XIV. La Can-
cilleria de Pedro I (1350-1369)",in miscelânea Hedieval Plur-
ciana (1981) pp. 191-343, maxime 218-9 e "La Cancilleria 
de Juan I de Castilla", in ibid. (1980), pp. 181-235, maxi
me 195. 

(83) V. vol. II, biografia 148 e o nosso trabalho "Li
ma crise que sai d» «A Crise», ou o Desembargo régio na dé-
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cada de 1380" (entregue para publicação no vol. V da Revis
ta de História, do Centro de Historia da Universidade do 
Porto D.N.I.C.3). 

(84) V. vol. II, Apêndice A. 

(85) Id., biografia 20. 

(86) Id., biografia 146. 

(87) A mais antiga referência consta de carta régia 
de 20/IX do mesmo ano - A.N.T.T., Chancelaria de D. João I. 
liv. III, fols. 188 v.2/189; cit. pelo Conde de TOVAR, Op. 
cit., p. 120. Sobre esta individualidade v. Humberto Baque-
ro nORENO, A batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e signifi
cado histérico. Lourenço Harques, 1973, pp. 962-6. 

(88) Gama BARROS, Op. cit., t. Ill, cit., p. 244. 

(89) João Pedro RIBEIRO, cit. por Rarcello CAETANO, A 
Administração flunicipal de Lisboa durante a 1.s Dinastia 
(1179-1383)2. Lisboa, 1981, p. 68. 

(90) Gama BARROS, Op. cit., t. III, cit., p. 245. 

(91) Os regimentos de 1332 e 1340 foram publicados por 
Plarcello CAETANO, A Administração flunicipal cit., pp. 
151-7 e 158-74. 

(92) V. vol. II, Apêndice A. 

(93) Liv. I, tit. V, maxime §§ 1-19 (Ordenacoens .... 
I, éd. cit., pp. 37-45). 

(94) V. vol. II, biografia 177. 0 cargo não é indica
do, o que ê de regra nesta lei. 

(95) V. vol. II, biografia 71. 

(96) Id., biografia fin. 

(97) A.N.T.T., Chancelaria de P. Pedro I. liv. I, fols. 
63 v.2/64; publicada nos nossos "Subsídios para o estudo da 
Administração Central", cit., p. 85. Nos termos desta orde-
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nação poderia pensar—se que a estes "três agentes caberia ain
da o julgamento dos agravos. Discorda deste ponto de vista o 
Dr. António Planuel HESPANHA, atribuindo tal competência aos 
Desembargadores AFONSO DOmiNGUES (v. vol. II, biografia 3) 
e J0A*0 GONÇALVES (id., biografia 144). concluindo ser tal so
lução "a que respeita melhor a um tempo a letra da 'ordena-
çao e uma matriz permanente da administração central (e que 
as Ordenações Afonsinas vêm confirmar)" (História das Insti
tuições .... cit., p. 340, nota L"683j*). Se relativamente ao 
Código Afonsino nada há a objectar, já quanto à letra da or
denação algumas interrogações nos parecem de colocar. De 
qualquer modo, e como escreve este nosso antigo Professor, 
"esta interpretação do regimento não é isenta de dúvidas" 
(op. e loc. cit.). 

(98) Carta regia de 18/IX/1377 - A.N.T.T., Chancelaria 
de D. Fernando, liv. IV, foi. 22. Sobre D. JUDAS QkBEN PIENIR] 
v. vol. II, biografia 161 e a bibliografia aí citada. 

(99) A.N.T.T., Suplemento de Cortes, m. I, doe. 10; 
cit. por G. BARROS, Op. cit., t. Ill, cit., p. 245. 

(100) A.N.T.T., Chancelaria de D. João I. liv. II, fol. 
104 v.S. 

(101) Id., Suplemento de Cortes, m. I, doc. 26; note-se 
que por esta altura a Casa do Cível tende novamente a fixar-
-se em Santarém, mas dotada agora de Corregedor próprio (cf. 
carta régia de 26/IX/1411 - A.N.T.T., Chancelaria de D. João 
I, liv. III, fols. 131/131 v.S). 

(102) "Ordenações Afonsinas", liv. IV, tit. XXIIII (0r-
denaçoens .... IV, éd. cit., pp. 111-4). 

(103) V. vol. II, Apêndice F. 

(104) Saliente-se que o Corregedor da Corte, quando re
dactor de cartas, o faz normalmente isolado; só excepcional
mente encontramos co-redacções. 

(105) V. vol. II, biografia 153; conforme aí salienta
mos, para além da publicitação de ordenações, João Hendes 
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subscreve igualmente diversas cartas que pelo seu alcance 
sao também actos legislativos. 

(106) V. vol. II, biografia 29. 

(107) Id., biografia BI. 

(108) Id., Apêndice A. 

(109) Id., biografia 31. 

(110) Plarcello CAETANO, A Administração Hunicipal .... 
cit., p. 68, nota (118). 

(ill) Foi antes Ouvidor dos feitos de el-Rei. 

(112) Começou por ser Ouvidor da Rainha. 

(113) V. vol. II, biografia 177; foi previamente Sobre-
juiz e Ouvidor dos feitos de el-Rei. 

(114) V. vol. II, biografia 47. 

(115) Lourenço Gonçalves, João Plendes; saliente-se tam
bém a forma peculiar como Gil Eanes atravessa 1383-85 (v. 
biografia respectiva). 

(116) Álvaro Gonçalves. 

(117) Lourenço Gonçalves. 

(118) Jorge FARO, 0p. cit., pp. 36-7. 

(119) V. vol. II, biografia 191. 

(120) Id., biografia 142. 

(121) Id., biografia 201. 

(122) Id., Apêndice D. 

(123) 0p. cit., t. Ill, cit., pp. 241-2. 

(124) História do Direito Português, policop., Lisboa, 
1980, p. 207. 
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(125) "Finanças públicas e estrutura do Estado", in Di
cionário de História de Portugal, dir. por Joel SERRÃO, 11/ 
/E-riA, reimpr. , Lisboa-Porto, 1971, p. 255; reed, in Ensaios, 
II - Sobre História de Portugal2. Lisboa, 1978, p. 51. 

(126) Constavam do vol. I da 1.a ed. da obra, publica
do em 1885. 

(127) Tit. Ill - Ordenaçoens .... I, ed. cit., pp. 23-5. 

(128) J.-F. LEHARIGNIER, Op. cit., pp. 378-80; R. FAUTIER, 
"Les Capétiens directs", in Histoire Universelle, dir. por 
R. GROUSSET e E. G. LÉONARD, II - De l'Islam à la Réforme. 
Paris, 1957, pp. 704 ss. 

(129) Luis G. de VALDEAVELLANO, Op. cit., p. 594; Javier 
ZABALO ZABALEGUI, La Administracion dei Reino de Navarra en 
el siglo XIV. Pamplona, 1973, pp. 121-47. 

(130) Luis G. de VALDEAVELLANO, Op. cit., p. 594; David 
TORRES 5ANZ, Op. cit., pp. 213 ss. 

(131) G. BARROS, Op. cit., t. III, cit., p. 240. 

(132) Id., ibid., p. 241. 

(133) Id., ibid., pp. 202-3; A. H. de Oliveira P1ARQUES, 
"Fazenda Pública - Na Idade nédia", in Dicionário de Histó
ria de Portugal. II, cit., p. 199; Rui d'Abreu TORRES, "0-
vençais" e "Porteiro Ror", id., III/PIE-SIN, pp. 268 e 425, 
respectivamente. 

(134) B. GUENÉE, Op. cit., pp. 189 ss. 

(135) V. vol. II, biografia 54. 

(136) "Na cobrança dos direitos fiscais superintendia 
a princípio o porteiro-mor (portarius maior), ao qual su
cederam nas mesmas funções os ouvidores da portaria. Vie
ram enfim os Vedores da fazenda, dos quais já há exemplo 
em 1372 e que, segundo se conclui das Ordenações Afonsinas, 
tinham a administração superior do património real e da Fa-
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zenda pública, à qual se associavam atribuiçSes contencio
sas da esfera fiscal" (Paulo HERÊA, "Organização social e 
administração publica", in História de Portugal, ed. monu
mental dir. por Damião PERES, t. II, Barcelos, 1929, pp. 
479-80). 

(137) "Trás 'ouvidores dos feitos de el-rei» ou » da por
taria» (...) tinham a seu cargo despachar tudo o que disses
se respeito a fazenda real, e questSes suscitadas pelas pro
priedades da Coroa ou pela cobrança das receitas régias, bem 
como com os funcionários do fisco e pessoas sob a protecção 
real como judeus e mouros. A este tribunal se chamava au
diência da portaria (...) A roda de 1370 os ouvidores da por
taria passam a chamar-se Vedores da Fazenda, tendo a seu car
go nao só o julgamento das questões surgidas na administra
ção dos bens da Coroa ou com as pessoas por ela protegidas, 
como a própria superintendência nessa administração." (Har-
cello CAETANO, Liçães de História do Direido Português. Coim
bra, 1962, pp. 154-6; História do Direito Português, cit., 
pp. 309-10). 

(138) "(...) três ouvidores dos feitos de el-rei ou 'da 
portaria» têm a seu cargo tudo quanto respeita a fazenda ré
gia, ao fisco e seus agentes e aos grupos étnicos de mouros 
e de judeus que estão sob a directa protecção do rei. Estes 
ouvidores julgam, em audiência da portaria, os feitos que 
lhes são submetidos. (...) Os ouvidores da portaria, encar
regados de tudo quanto respeita a fazenda real transformam-
~ S e n o s adores da fazenda e conservam a mesma competência" 
(Franz Paul de Almeida LANGHANS, "Organização administrati
va central", in Dicionário de História de Portugal, cit., 
III/F1E-SIN, p. 212). "(Os Vedores da Fazenda) sucessores' 
dos ouvidores da portaria (...), eram, na ordem financeira, 
os funcionários de mais alta categoria, aqueles, portanto,a 
quem cumpria a administração superior do património real 
e da Fazenda Pública" (Rui d'Abreu TORRES, "Vedores da Fa
zenda", in ibid., IV/SIS-ZUR, p. 261). 

(139) "Como elRey partio suas audiências e sobrejuizes 
e ouvidores de sua Casa e da sa Corte e procuradores e es-
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cripvaaes" (B.N.L., Ordenações de el-Rei D. Duarte, fols. 
343/344 v.2). As referências que G. BARROS e PI. CAETANO lhe 
fazem nao se reportam ao manuscrito mas à transcrição dele 
feita por João Pedro RIBEIRO (Dissertações Chronologicas e 
Criticas sobre a Historia e a Jurisprudência Ecclesiastica 
e Civil de Portugal2, t. IV, parte II, dissertação XVII, 
Lisboa, 1867, pp. 25-7), que alem de incompleta apresenta 
- surpreendentemente - alguns lapsos. 

(140) A título de exemplo, diremos apenas que G. BARROS 
(Op. cit., t. Ill, cit., p. 242) e P. FIEREA (v. nota (136)) 
mencionam 1372 como data em que já existem Vedores da Fazen
da, sem uma ideia mais aproximada do ano do seu aparecimen
to, que é" na realidade 1369. 

(141) (...) à medida que ia aumentando o número de ne
gócios a cargo do monarca, ia sendo mais claro que este não 
poderia ter a seu cargo o despacho pessoal de todas as ques
tões de graça. Assim como se manifestou também a vantagem 
de assignar certos funcionários permanentes para o despacho 
de matérias de idêntica natureza. Isto levou a que se tenha 
desenhado a tendência para criar órgãos especializados no 
despacho de certas petições de graça e para, em certos ca
sos, lhes conferir uma certa autonomia de despacho. £ o que 
se passa, desde logo com os Vedores da Fazenda, surgidos co
mo cargo autónomo por volta de 1370, e encarregados de supe
rintender na administração da fazenda real" (António Hanuel 
HESPANHA, História das Instituições, cit., p. 339). 

(142) V. nota (139). 

(142-*A) V. vol. II, biografia 27. 

(143) Id., biografia 55. 

(144) Sobre a identificação desta individualidade v. vol. 
II, biografias de AFONSO EANES (I) (n.2 6) e AFONSO D0F1IN-
GUES SALGADO (n.2 55). 

(145) Esta ordenação distinguirá assim as causas liga
das ao monarca enquanto pessoa das ligadas aos direitos da 
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Coroa. De qualquer modo a sua tradução prática nem sempre 
se revela famosa e muitas das individualidades nela mencio
nadas nunca ou apenas efemeramente exerceram os cargos 
para que o texto as nomeia, isto para além das oscilações 
detectáveis ao longo dos anos. Dir-se-ia que se por um la
do o legislador do tempo já tinha a noção das funções a e-
xercer pelos diversos magistrados, por outro a realidade 
ainda nao era de molde a permitir a sua cristalização em 
cargos verdadeiramente fixos e com titulares permanentes. 

(146) Cortes Portuguesas, cit., pp. 117-8. Esta lei foi 
recolhida nas "Ordenações Afonsinas", liv. Ill, tit. CI, 
§ 3 « 9 (Ordenacoens .... III, ed. cit., pp. 374-7; cit. por 
G. BARROS, Op. cit., t. Ill, cit., pp. 241-2). 

(147) Cortes Portuguesas, cit., pp. 35-6. Note-se que 
nas Cortes de Elvas de 1361 os povos se agravarão, no ar
tigo 5 dos Capítulos Gerais, pelo não cumprimento desta me
dida, o que acontecia quer porque as cartas dos sacadores e 
porteiros traziam por vezes "defesa" aos juízes e Correge
dores de "conhecerem" os assuntos em questão, quer porque 
muitos porteiros e sacadores não revelavam aptidões para o 
exercício do cargo; na sua resposta D. Pedro I remete pre
cisamente para o citado artigo das Cortes de 1331 (publi
cado in Alguns documentos para servirem de Provas a Parte 
2.§ das Hemorias para a Historia, e Theoria das Cortes Ge-
raes gue em Portugal se celebrarão pelos Três Estados do 
Reino_, ed. Visconde de SANTARËH, Lisboa, 1924, pp. 6-7; 
cit., por G. BARROS, Op. cit., t. Ill, cit., p. 242; sobre 
estas Cortes v. Adérito Gomes FERREIRA, As Cortes de Elvas 
d e 1361> dissertação de licenciatura apresentada a Facul
dade de Letras da Universidade de Coimbra, dactil., Coim
bra, 1964). Contudo nesta altura o cargo estará de certo 
modo em vias de extinção; adiante se verá a razão porque 
dizemos "de certo modo" (v. infra, nota (178)). 

(148) V. vol. II, biografia 5. 

(149) Id., biografia 12. 

(150) Id., biografia 13. 
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(151) Id., biografia 27. 

(152) Id., biografia 53. 

(153) Id., biografia 55. 

(154) Id., biografia 139. 

(155) Id., biografia 155. 

(156) Id., biografia 227. 

(157) Id., biografia 232. 

(158) Id., biografia 236. 

(159) Id., biografia 219. 

(160) Contudo as oscilações entre denominações diversas 
nao se limi"bam à já apontada entre Ouvidores dos feitos de 
el-Rei e Ouvidores dos feitos de el-Rei e da Portaria. Por 
vezes os funcionários ern causa surgem também, embora mais es-
poradicamente, no exercício de funções que a partir da déca
da de 1340 consideramos especificamente entre as Hagistratu-
ras Superiores: Ouvidores, Ouvidores do Crime, Sobrejuízes. 
Isso mesmo pode detectar-se nas biografias dos oficiais que 
englobamos no Tipo 3 de Carreira (Desembargo com oscilações; 
v. vol. II, Apêndice D ) . 

(161) V. vol. II, biografia 51. 

(162) Id., biografia 60. 

(163) Id., biografia 62. 

(164) Id., biografia 171. 

(165) Id., biografia 177. 

(166) Id., biografia 189. 

(167) Id., biografia 203. 

(168) Id., biografia 208. 
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(169) Id.", biografia 210. 

(170) Id., biografia 228. 

(171) Sobre esta assunto vejam-se as Plemorias para a His
toria das Inquirições dos primeiros reinados de Portugal. 
colligidas pelos discipulos da Aula de Diplomática. Lisboa, 
1815; Plemorias para a Historia das Confirmações Regias neste 
Reino com as respectivas Provas, colligidas pelos discipulos 
da Aula de Diplomática. Lisboa, 1816; G. BARROS, Op. cit., 
t. II, Lisboa, 1945, pp. 457 ss»; e ainda os artigos de Tor-
quato de Sousa SOARES, "Confirmações" e de A. H. de Olivei
ra P1ARQUES, "Inquirições" in Dicionário de História de Por
tugal, cit., vol. I, p. 667 e vol. II, pp. 552-4, respecti
vamente . 

(172) Nomeado inquiridor das honras e coutos da comarca 
por carta régia de 6/IV/1335 ( A . PI. A. P.-G . , Pergaminhos da 
Colegiada, n.S 103 Dfcraslado em carta de sentença de 26/ 
/VIU do mesmo ano3) (v. vol. II, biografia 171) : a Beira 
e Trás-os-Plontes serão inquiridos por GERALDO ESTEVES, fu
turo Sobrejuiz, nomeado a 10/1/1335 (Plemorias para a Histo
ria das Inquirições .... cit., doc. XLII, pp. 119-22) (y. 
biografia 79). sendo a sua acção continuada para a Beira 
em 1339 por João Domingues (G. BARROS, Op. cit., t. II, cit., 
pp. 459-60). 

(173) Aqui sem referência a "Portaria"; não faltam re
ferências na documentação (v. Plemorias para a Historia das 
Confirmações .... cit., docs. II ss., pp. 2 ss.), e fre
quentemente esses ouvidores 'prévios* não são os mesmos que 
acabarão por livrar a sentença. 

(174) V. vol. II, Apêndice F. Para que esta similitude 
de áreas de intervenção pudesse ressaltar separámos as duas 
designações; apenas no caso da década de 1331-40 se verifi
ca que as cartas de aforamento são preferentemente subscri
tas pelos funcionários denominados da forma mais sucinta. 

(175) V. as biografias respectivas no vol. II. 
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(176) Ê" evidente que toda e qualquer apreciação relati
va aos 15 anos -finais do reinado de D. Afonso IV se ressen
te da desaparecimento dos livras da Chancelaria régia e ele 
respeitantes, 

(177) A última consta de uma carta deste ano, subscrita 
por João Eanes Flelão e Domingos Pais (v. as biografias res
pectivas no vol. II). 

(l7B) Dai a afirmação que fizemos atrás, reportando—nos 
a uma referência de 1361, de que o cargo está ao tempo "de 
certo moda" em vias de extinção (v. nota (147))• 

(179) V. vol. II, biografia 29. 

(180) Id., biografia 71. 

(181) Id., biografia 113. 

(182) Id., biografia 114. 

(183) Id., biografia 132. 

(184) Id., biografia 235. 

(185) Isto evidentemente já não considerando os referi
dos 15 anos (1342-57) de *silêncio* da documentação régia. 

(186) Armando Luís de Carvalho HOmECl, "Subsídios para o 
estudo da Administração Central ...", cit., pp. 66 ss. 

(187) V. vol. II, biografia 199. 

(188) A.N.T.T., Chancelaria de D. Pedro I. liv. I, fols. 
63 v.e/64; publicada nos nossos "Subsídios para o estudo da 
Administração Central ...", cit., pp. 84 ss. As atribuições 
que este regimento confere a Pêro Afonso aproximam-no do fu
turo cargo de Juiz dos feitos de el-Rei, que adiante anali
saremos, e cumulativamente do de Procurador dos feitos de 
el-Rei, regulamentado pelas "Ordenações Afonsinas", liv. I, 
tit. VIII (Ordenacoens .... I, ed. cit., pp. 71-4); será Pê
ro Afonso Vedor da Fazenda de D. Fernando (1369-79). 
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(189) V. vol. II, Apêndice F. 

(190) V. vol. II, biografia 3. 

(191) Id., biografia 144. 

(192) Id., biografia 137. 

(193) A.N.T.T., Chancelaria de D. João I. liv. II, fol, 
19. 

(194) A.H.C.m.L., Livro II de el-Rei D. João I. doc. 50, 
fol. 63; transcrito parcialmente nos Documentos do Arguivo 
Histórico da Câmara Hunicipal de Lisboa, cit., II, Lisboa, 
1958, p. 58; cópia no Livro dos Pregos do mesmo arquivo, doe. 
135, foi. 141. 

(195) A.N.T.T., Chancelaria de D. João I. liv. III, fols. 
146 v.S/147. 

(196) Id., Odiana. liv. V, fols. 73/73 v.2. 

(197) Id., Além Douro, liv. I, foi. 114 v.9. 

(198) V. vol. II, biografia 144. 

(199) A.N.T.T., Chancelaria de D. João I. liv. V, foi. 
146 v.2. 

(200) V. vol. II, biografia 216. 

(201) A.N.T.T., Chancelaria de D. João II. liv. XXV, 
foi. 102 v.2. 

(202) V. vol. II, Apêndice F. 

(203) Fiaria José Pimenta FERRO, Os Judeus em Portugal 
no século XIV . Lisboa, 1979, pp. 166-79; veja-se também G. 
BARROS, Op. cit., t. IX, Lisboa, 1950, pp. 397 ss. 

(204) E a intervenção dos primeiros só não será porven
tura mais nítida porquanto das respectivas sentenças não há 
agora registo na Chancelaria régia, tendo o historiador que 
as pesquisar nomeadamente nos acervos das Corporações Reli-
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giosas. 

(205) V. vol. II, biografia 206» 

(206) As referências em causa sá ocasionalmente foram 
consideradas nas biografias. 

(207) V. vol. II, biografia 137. 

(208) A.H.C.n.L., Livro dos Pregos, doe. 98, foi. 109 
v.S (traslado em carta de 15/11/1381). 

(209) A.N.T.T., Chancelaria de D. Fernando, liv. II, 
fols. 51/52. 

(210) Id., Estremadura, liv. XI, foi. 195 v.2. 

(211) Id., N.A., Livro de próprios dos Reis e Rainhas 
de Portugal, fols. 108/109. 

(212) V. vol. II, Apêndice A. 

(213) Id., biografia 84. 

(214) Id., biografia 10S. 

(215) Id., biografia 128. 

(216) Id., biografia 143. 

(217) Id., biografia 180. 

(218) Id., biografia 95. 

(219) Id., biografia 32. 

(220) 0p. cit., t. Ill, p. 243. 

(221) V. vol. II, Apêndice A. 

(222) Id., biografias 127 e 30, respectivamente. 

(223) Id., biografia 127. Obviamente não entramos em por
menores sobre esta questão, que escapa aos objectivos do nos
so trabalho. 
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(224) Os titulares em 1405-06, João Afonso de Alenquer 
e Álvaro Gonçalves de Freitas, dispõem de "moradias" de 
7.000 libras, apenas suplantados pelo Escrivão da Purida
de e pelo Chanceler (cf. J. FARO, 0p. cit., pp. 36-7). 

(225) Liv. I, tit. IIII (Ordenaçoens .... I, ed. cit., 
pp. 26-37). 

(225-A) V. infra. 3.1.7. 

(226) 0 primeiro funcionário a ser assim designado é" 
FERNffO F1ARTINS (v. vol. II, biografia 71). no escatocolo 
da carta de 27/VII/137B, de que é redactor (A.N.T.T., Chan
celaria de D. Fernando, liv. II, fols. 34/34 v.2) (v. su
pra. 1.2.1. ) . 

(227) Cf. para França, Georges TESSIER, Diplomatique 
Royale Française. Paris, 1962, pp. 150-68; para os Reinos 
Peninsulares Lo G. de VALDEAVELLANO, 0p. cit., passim e D. 
TORRES SANZ, 0p. cit., pp. 97-103; e para Portugal nos sé
culos XII-XIII, Avelino de Jesus da COSTA, La Chancellerie 
Royale Portugaise Jusqu'au Plilieu du XIII.e Siècle, separa
ta da "Revista Portuguesa de História" (t. XV), Coimbra, 
1975, pp. 152-7. 

(227-A) V. vol. II, biografias de GONÇALO GONÇALVES (II) 
e GONÇALO LOURENÇO (n.Ss 108 e 111, respectivamente). 

(228) V. vol. II, Apêndice F. 

(229) Id., biografias 137. 144 e 199. 

(230) Id., biografia 129. 

(231) Id., biografia 131. 

(232) Id., biografia 170. 

(233) Id., biografia 158. 

(234) Terá como titular em 1386-87 ÁLVARO GONÇALVES P1A-
CHAD0 (v. vol. II, biografia 31). vagando depois novamente 
ate 1391 (v. vol. II, Apêndice A ) . 
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(235) V. vol. II, biografia 143. 

(236) Id., biografia 190. 

(237) Chamámos pela primeira vez a atenção para este pro
blema no nosso trabalho "Uma crise que sai d1 «A Crise* ...", 
cit. 

(238) J. FARO, Op. cit., pp. 36-7. 

(239) V. vol. II, biografia 67. 

(240) Id., biografia 226. 

(241) Liv. I, tit. VI (Ordenacoens .... I, ed. cit., pp. 
57-60). 0 texto do Código Afonsino aponta para uma orgânica 
mais evoluída que a do período que nos ocupa, nomeadamente a 
existência no tribunal da Corte do Regedor e Governador, pelo 
que nao versaremos aqui diversos aspectos de tal circunstân
cia decorrentes. 

(242) Excluir-se-iam as sisas, da competência dos Vedo
res da Fazenda. 

(243) 0 seu primeiro titular ê o bacharel ÁLVARO PERES 
(v. vol. II, biografia 34). 

(244) V. supra. 3.1.4. 

(245) V. vol. II, Apêndice F. 

(245-A) V. nota (243), 

(246) A.N.T.T., Chancelaria de D. Jogo I. livro V, foi. 
65 v.9. 

(247) V. vol. II, biografia 44. 

(248) A.N.T.T., Estremadura, liv. XI, fols. 269/270. 

(249) V. vol. II, biografia 96. 

(250) A.N.T.T., Chancelaria de D. Jogo I. ii v. Vf f o l # 
72. 
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(251) V. vol. II, biografia 35» 

(252) Id., biografia 216. 

(253) Nao considerámos como tal a efémera qualificação 
de Álvaro Peres como procurador régio, dignidade que nalgu
mas ocasiões acumula com a de membro do Desembargo. 

(254) Op. cit., p. 202. 

(255) riarcello CAETANO, História do Direito Português, 
cit., pp. 484-5. 

(256) Em G. BARROS (Op. cit., t. Ill, cit., p. 276, no
ta L"2j) pode encontrar-se a relação completa dos livros e 
títulos das "Ordenações" que referem a Casa do Cível. 

(257) Liv. I, tit. I (Ordenaçoens ...» I, ed. cit., pp. 
B-9). 

(25B) Id., Ill, ed. cit., pp. 22-5. 

(259) Id., ibid., pp. 398-400. 

(260) Id., V, pp. 224-31; esta ordenação fora já ante
riormente recolhida no Livro das Leis e Posturas (ed. cit., 
pp. 478-83) e o texto afonsino apresenta algumas discrepân
cias; sobre o assunto v. 6. BARROS (Op. cit., t. Ill, cit., 
p. 267, nota C 2 D » que se inclina para a maior autenticida
de da versão do Livro das Leis e Posturas. 

(261) A origem dos Sobrejuízes remontará a época de D. 
Sancho II, concretamente aos princípios da década de 1230. 
Sobre o assunto v. G. BARROS, 0p. cit., t. Ill, cit., p. 
264 e n. CAETANO, História do Direito Português, cit., p. 
309. 

(262) B.N.L., Ordenações de el-Rei D. Duarte, fols. 174 
v.2/176. 

a e s -(263) 0p. c i t . , t . I l l , c i t . , p . 266; na nota Cs]] 
t a página podem e n c o n t r a r - s e as da tas ap resen tadas pe las d i 
f e r e n t e s versões des ta l e g i s l a ç ã o . 
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(264) Efectivamente, no artigo 14 dos Capítulos Gerais 
os povos referem uma ordenação processual anteriormente fei
ta (cf. Cortes Portuguesas, cit,, pp, 31—2), o que Plarcello 
CAETANO interpreta, embora em termos de hipótese, como re
ferência ao conjunto de leis de que vimos tratando. 

(265) Era de 1375, o que dá ano de 1337; no texto de PI. 
CAETANO, por evidente gralha, lê-se "1332". 

(266) História do Direito Português, cit., pp. 379-80. 

(267) Livro das Leis e Posturas, ed. cit., pp. 226-41 
(já os organizadores desta edição se inclinaram para 1332, 
até pela existência de uma anotação marginal a folha do có
dice, que diz textualmente "Deve ser m Era de mil trezentos 
e setenta annos"; op. cit., p. 241, nota C2843). A relação 
das outras cópias desta versão pode encontrar-se em João 
Pedro RIBEIRO, Additamentos e Retoques a Synopse Chronologi-
ca, Lisboa, 1829, pp. 53-4. 

(268) Conhecem-se diversas cartas que o dão nesta loca
lidade pelo menos a partir de 10 de Fevereiro (A.N.T.T., 
Chancelaria de D. Afonso IV. liv. III, foi. 31). 

(269) E por isso presumivelmente posterior ao conjunto 
de leis atrás referido (cf. G. BARROS, Op. cit., t. Ill, 
cit., p. 268). 

(270) V. vol. II, biografia 219. 

(271) Id., biografia 60. 

(272) Esta referência está manifestamente errada: além 
de geograficamente deslocada em relação a todas as outras 
regiões a esta audiência atribuídas, é depois repetida ao 
enunciar-se a área geográfica da competência do segundo gru
po de Sobrejuízes, como adiante veremos; deve na realidade 
tratar-se de Entre-Tejo-e-0diana. 

(273) Freguesia do concelho de Plação. 

(274) V. vol. II, biografia 24. 



262 

(275) Id., biografia 203. 

(276) B.N.L., Ordenações de el-Rei D. Duarte, fols. 343/ 
/344 v.2. 

(277) Um apanhado dessa legislação nas suas diferentes 
fases pode encontrar-se em Plarcello CAETANO, História do Pi-

/ ' 
reito Português, cit., pp. 370 ss.; este historiador seguiu 
contudo, e fundamentalmente, o Livro das Leis e Posturas, 
que não ê 'exaustivo' em relação às leis de D. Afonso IV 
nesta matéria. 

(278) V. nota (260). 

(279) Veja-se o nosso trabalho "Em torno de Álvaro Pais" 
(in Estudos nedievais. 3/4 (1983/84), pp. 93-130) e no vol. 
II a biografia.deste funcionário (n.S 33). 

(2B0) "Ordenações Afonsinas", liv. I, tit. VI, pr. e § 
1 , 2 (Ordenaçoens .... I, ed. cit., pp. 60-1). 

(281) "Era muito vulgar chamar aos juízes que assistiam 
os senhores no exercício dos poderes jurisdicionais ouvidores, 
porque lhes cumpria ouvir as partes, apurar as provas e refe
rir depois o caso para decisão ao senhor, fias quando as quês-
toes eram de menos importância, o senhor confiava-lhes a pró
pria decisão, salvo ainda o direito de recurso" (Plarcello 
CAETANO, Histeria do Direito Português, cit., p. 309). 

(282) G. BARROS, Op. cit., t. Ill, cit., p. 264. 

(283) B.N.L., Ordenações de el-Rei D. Duarte, fols. 174 
v.2/176. 

(284) V. nota (267). 

(285) V. supra. 3.1.4. 

(286) V. vol. II, biografia 138. 

(287) Id., biografia 87. 

(288) Id., biografia 63. 
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(289) Id., biografia 12. 

(290) Id., biografia 215. 

(291) Id., biografia 37. 

(292) B.N.L., Ordenações de el-Rei D. Duarte, fols. 343/ 
/344 v.s. 

(293) V. nota (260). 

(294) G. BARROS, Op. cit., t. Ill, cit., p. 269. Vejam-
-se também os nossos "Subsídios para o estudo da Administra
ção Central . ..", cit., pp. 74-6. 

(295) V. vol. II, biografia 177. 

(296) Id., biografias 71 e 83. 

(297) Conforme já salientámos, esta ordenação apenas no
me:" 
os seus através de outras fontes. 
iia pessoas, sem lhes atribuir os cargos que sabemos serem 

(298) V. vol. II, biografia 140. 

(299) Id., biografia 174. 

(300) "Hordenaçam que elrrey fez como se ham de desembar
gar as petyçõoes" - A.N.T.T., Chancelaria de D. Pedro I. liv. 
I, fols. 63 v.2/64; publicada nos nossos "Subsídios para o 
estudo da Administração Central . . . ", cit., pp. 84-6. 

(301) Sobre o assunto veja-se o nosso trabalho "Em torno 
de Álvaro Pais", cit., maxime pp. 97-102. 

(302) Op. e t. cit., p. 269, nota (2). 

(303) V. vol. II, biografia 94. 

(304) V. vol. II, biografia 114. 

(305) A.H.C.n.L., Livro II de el-Rei D. Fernando, doc. 
17 (traslado de 29 do mesmo mês); transcrito parcialmente nos 
Documentos do Arquivo Histérico I, c i t., p p. 349-50; có-
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pia na B.A.C.L., Leis Diversas, fols. 219 v.2/234; recolhi
da ainda, com algumas "declarações" posteriores, nas "Orde
nações Afonsinas", liv. II, tit. LXIIII (Ordenaçoens .... 
III, ed. cit., pp. 218-32). 

(306) Cortes Portuguesas, cit., pp. 31 e 38, respectiva
mente. 

(307) Alguns documentos para servirem de Provas .... ed, 
Visconde de SANTARÉH, cit., pp. 7-8. 

(308) Art.2 31 dos Capítulos Gerais - A.N.T.T., Suple
mento de Cortes, m. I, doe. 6. 

(309) Id., ibid. 

(310) V. vol. II, biografia 21. 

(311) Id., biografia 47. 

(312) Id., biografia 130. 

(313) Id., biografia 225. 

(314) Id., biografia 28. 

(315) Liv. I, tit. VIII - "Do Ouvidor das terras da Rai
nha" (Ordenaçoens .... I, ed. cit., pp. 68-71). 

(316) V. vol. II, biografia 19. 

(317) Id., biografia 81. 

(318) Id., biografia 125. 

(319) Id., biografia 211. 

(320) Id., biografia 66, 

(321) Id., biografia 33; veja-se também o nosso citado 
trabalho "Em torno de Álvaro Pais". 

(322) V. vol. II, biografia 145. 

(323) V.g. JOffO LOURENÇO (II) em 1369 e VASCO ESTEVES 
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(III) em 1391; v. vol. II, biografias 151 e 224, respectiva
mente, 

(324) Id., biografia 163. 

(325) Id., biografia 64. 

(326) Nas cartas subscritas pelo Dr. Lançarote nenhum 
tipo de impõe declaradamente, sendo as sentenças o único a 
repetir-se. 

(327) Liv. I, tit. IIII (Ordenaçoens «».. I, ed. cit., 
pp. 26-37). 

(328) Nos termos dos §§ 20.2/29,2 do citado título (loc. 
cit., pp. 35—7) aos Desembargadores do Paço competiriam,en
tre outras,as seguintes cartas: as referentes a petições de 
graça ou direitas que não fossem do haver do Rei, suas Fazen
da ou rendas, nem a feitos crimes ou a obras ou contas dos 
concelhos; cartas de confirmação das eleições dos juízes e 
das alcaidarias dos Plouros ou dos rabis dos Judeus; cartas 
de nomeação de juízes especiais em feitos cíveis que não per
tencessem a Fazenda régia; cartas de privilégios que não ti
vessem a ver com direitos ou rendas régias; cartas de legi
timação; e cartas de perdão. Ë evidente que tal variedade de 
cartas de modo algum se encontra representada nos escassamen
te documentados "Desembargadores dos feitos de el-Rei". 

(329) V. vol. II, Apêndice F. 

(330) Id., Apêndice D. 

(331) Id., ibid., Tipos de Carreira 6 e 7. 

(332) J. FARO, Op. cit., pp. 36-7. 

(333) V. vol. II, biografia 35. 

(334) Id., biografia 85. 

(335) A Casa dos Contos. Coimbra, 1951, p. 7. 

(336) Id., ibid., pp. 3-31 e 457. Veja-se ainda a sínte-
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se de flaria Antonieta Soares de AZEVEDO, "CONTOS, Casa dos", 
in Dicionário de História de Portugal. I, cit., pp. 68B-9 e 
Os três mais antigos regimentos dos Contos (1389, 1419 e 
1434). Lisboa, 1959. 

(337) Aliás as "Ordenações Afonsinas", no título respei
tante aos Vedores da Fazenda, dao-nos algumas indicações so
bre a articulação entre estes funcionários e os Contadores 
(liv. I, tit. Ill, pr. e § 1.9 - Ordenaçoens .... I, ed. 
cit., p. 23). 

(338) A última carta de D. Afonso IV subscrita pelos Con
tadores em geral data de l/VII/1344 - A.N.T.T., Estremadura. 
liv. XI, fols. 266 v.s/267. 

(33B-A) Carta régia de 15/11 - A.H.C.fl.L., Livro I de Cor 
tejs, doe. 8, foi. 64; transcrito parcialmente nos Documentos 
do Arquivo Histórico .... I, cit., p. 180; cópia no Livro dos 
Pregos do mesmo arquivo, doe. 155, foi. 147. 

(339) Carta régia de 4/III - A.H.C.H.L., Livro III de el-
-Rei D. Jogo I. doe. 34, fols. 44/44 v.2; transcrito parcial
mente nos Documentos do Arquivo Histórico .... II, cit., p. 
128. 

(340) V. nota (338-A). 

(341) V. vol. II, Apêndice F. 

(342) Id., biografia 16. 

(343) Id., biografia 40. 

(344) Id., biografia 80. 

(345) Id., biografia 105. 

(346) Id., biografia 119. 

(347) Id., biografia 126. 

(348) Id., biografia 127. 
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(349) Id., biografia 141; João Esteves e Afonso Louren
ço sao os dois redactores de uma carta do ano em causa. 

(350) V. vol. II, biografia 162. 

(351) Id., biografia 164. 

(352) Id,, biografia 131. Lázaro Gil, Gonçalo Esteves e 
Lourenço Vicente sao os três redactores de uma carta do ano 
em causa, 

(353) Id., biografia 10B. 

(354) V. RAU, A Casa dos Contos, cit., pp. 10-11. 

(355) V. vol. II, Apêndice F. 

(356) Ordenacoens .... I, ed. cit., pp. 74-7. 

(357) 0 mais antigo titular que conhecemos é AFONSO EA
NES (II) (1342) (v. vol. II, biografia 7). 

(358) V. nota anterior. 

(359) V. vol. II, biografia 115. 

(360) Id., biografia 116. 

(361) A.N.T.T., Chancelaria de D. Duarte, liv. fols. 86/ 
/86 v.9 (traslado em carta de 1/II/1368, confirmada a B/IV/ 
/1434). 

(362) Cf. a biografia respectiva e ainda o nosso trabalh 
"Uma crise que sai d' «A Crise», ou o Desembargo régio na dé* 
cada de 1380" (entregue para publicação no vol. V da Revista 
de História do Centro de História da Universidade do Porto 
Cl.N.I.C.3). 

(363) V. supra, 3.1.4. 

(364) V. vol. II, biografia 54. 

(365) Liv. I, tit. LX (Ordenacoens 
346-7). 

_;_, I, ed. cit., pp. 
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(366) Id., liv. I, tit. LXX, in fine (Ordenaçoens .... 
I, éd. cit., pp. 472-3). Para este facto chamou a atenção G. 
BARROS (Op. cit., t. III, cit., pp. 239-40). 

Um dos titulares será LOPO FERNANDES PACHECO em 
v. vol. II, biografia 167). 

Id., biografia 173. 

Id., biografia 32. 

Id., biografia 99. 

Id., biografia 78. 

Id., biografia 200. 

Id., biografia 23. 

Id., biografia 70. 

Id., biografia 89. 

Id,, biografia 134. 

Id., biografia 157. 

Id., biografia 166. 

Id., biografia 240. 

Id., biografia 161. 

Fernão LOPES chega aliás a mencionar D. Judas como 
Fazenda (Crónica de D. João I. parte I, cap. XVI, 
pp. 32-3). 

V. vol. II, biografia 217. 

Id., biografia 124. 

Sobre o cargo, um dos mais antigos da Cúria Régia 
portuguesa - radica no "maiordomus curiae" - v. G. BARROS, 
0p. cit., t. Ill, cit., pp. 214-6 e "Ordenações Afonsinas", 

( 3 6 7 ) 
1 3 2 8 - 2 9 ( 

( 368) 

( 3 6 9 ) 

( 3 7 0 ) 

( 3 7 1 ) 

( 3 7 2 ) 

( 3 7 3 ) 

( 3 7 4 ) 

( 3 7 5 ) 

( 3 7 6 ) 

( 3 7 7 ) 

( 3 7 8 ) 

( 3 7 9 ) 

( 3 8 0 ) 

( 3 8 1 ) 
V e d o r da 
e d . c i t . , 

( 3 8 2 ) 

( 3 8 3 ) 

( 3 8 4 ) 
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liv. I, tit. LVII (Qrdenagoens . .., I, cit., pp. 335-7). 

(385) V. vol. II, biografia 19; o carácter ocasional da 
sua intervenção - apesar de em número razoável de cartas -
esta bem expresso na concentração temporal das mesmas e na 
sua unidade tipológica. 

(386) V. vol. II, biografia 1. 

(387) Id., biografias 36 e 195. 

(388) Id., biografia 122. 

(389) Id., biografia 220. 

(390) Id., biografia 194. 

(391) "Recherches sur la Chancellerie Royale au temps de 
Philippe VI", in Bibliothèque de l'École des Chartes", t. 
CXXII (1964), p. 91. 

(392) Diplomatique royale française, Paris, 1962, p. 169. 

(393) Saliente-se de qualquer modo que não foi nosso ob
jectivo proceder a um estudo diplomático profundo. 

(394) V. nota (391). 

(395) As duas ordenações de D. Pedro I atribuíveis a 1361 
apenas prevêem como circunstância fora do normal a ausência 
no Rei na caça, nomeadamente quando por períodos superiores 
a quatro dias (A.N.T.T., Chancelaria de D. Pedro I. liv. I, 
fols. 51 v.2/52 e 63 v.2/64; publicadas nos nossos "Subsídios 
para o estudo da Administração Central ... ", cit., pp. 82-4 
e 84-6). 

(396) Publicado no Corpvs Codicvm .... I, cit., pp. 146-
-7. 

(397) A.N.T.T., Chancelaria de D. Afonso V. liv. XXXV, 
fol. 38. 

(398) V. supra. 3.1.1. e vol. II, Apêndice F. 
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(399) João José Alves DIAS, Itinerário de D. Afonso III 
(1245-1279). separata dos "Arquivos do Centro Cultural Por
tuguês" (vol. XV), Paris, I960, maxime pp. 469-71. 

(400) maria Teresa Campos RODRIGUES, "0 Itinerária de 
D. Pedro I. 1357-1367", in Ocidente - Revista Portuguesa de 
Cultura, n.2 408, vol. LXXXI (Abril.1972), maxime p. 153. 

(401) Humberto Baquero HORENO, Itinerários de el-Rei D. 
Duarte (1433-1438). Lisboa, 1976, pp. 34-5. 

(402) V. vol. II, biografia 75. 

(403) Id., biografia 155. 

(404) Id., biografia 196. 

(405) Id., biografia 208. 

(406) Id., biografia 227. 

(407) Id., biografia 135. 

(408) Id., biografia 197. 

(409) Id., biografia 60. 

(410) Id., biografia 93. 

(411) Id., biografia 168. 

(412) Id., biografia 15. 

(413) Id., biografia 140. 

(414) Id., biografia 188. 

(415) Id., biografia 33. 

(416) Id., biografia 123. 

(417) Id., biografia 158. 
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(419) Id., biografia 67. 

(420) Id., biografia 233. 

(421) Id., biografia 65. 

(422) Id., biografia 152. 

(423) Id., biografia 224. 

(424) Id., biografia 86• 

(425) Id., biografia 170. 

(426) Isto sem referir as embaixadas que por várias ve
zes o levaram além-fronteiras, aspecto que de momento nos 
não interessa. 

(427) Op. cit., p. 163. 

(428) V. vol. II, biografia 99. 

(429) Id., biografia 111. 

(430) Id., biografia 163. 

(431) Nesta matéria o estudo que mais longe vai no tempo 
é o de Avelino de Jesus da COSTA, La Chancellerie Royale .... 
cit., pp. 164-6. 

(432) Cf. G. TESSIER, Op. cit., pp. 203-5 e 295-8; R.-H. 
BAUTIER, Op. cit., pp. 113-25; e os estudos de L. PASCUAL 
P1ARTINEZ, citados na nota (82). 

(433) V. supra. 3.1.2. 

(434) Porventura a mais antiga referência constará da or
denação dos direitos da Chancelaria - "Esta he a tousaçom 
quanto devem levar das cartas delRey" (s.d.) (B.N.L., Ordena-
ções de el-Rei D. Duarte, fols. 190 v.S/198; recolhida tam
bém no Livro das Leis e Posturas, ed. cit., pp. 244 ss.; cit. 
por G. BARROS, 0p. cit., t. Ill, cit., p. 235, nota (3)); ai 
se refere a dado passo que, tardando a carta de apresentação 
a igreja da Atouguia, o monarca lhe deu carta com o selo do 
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camafeu, quitando o direito de chancelaria. Recorde-se que 
o cargo de Escrivão da Puridade está pela primeira vez do
cumentado a partir dos meados da década de 1350 (v. supra. 
3.1.2.y. 

(435) Veja—se uma vez mais a "Hordenaçam que elrrey fez 
como se ham de desembargar as petiçooes" (A.N.T.T., Chance
laria de D. Pedro I. liv. I, fols. 63 v.2/64; publicada nos 
nossos "Subsídios para o estudo da Administração Central 
• ••", cit., pp. 84—6). 

(436) A.N.T.T., Cortes do Reino. I - 1331-1434. pp. 369-
-70; cit. por G. BARROS, Op. cit., t. Ill, cit., p. 234. 

(437) "Ordenações Afonsinas", liv. Ill, tit. XXXXIIII 
(Ordenaçoens .... Ill, ed. cit., pp. 152-3; o texto apresen
ta "Era de mil, e quatro centos e vinte anitos, vinte e cinco 
dias do mez d» Agasto", emendando—se no rodapé" a era para 
1425 - 1420 daria ano de 1382, o que é* impossível para D. 
João I - e o dia para 23). 

(438) Note-se que o título XXVI do liv. II do Cádigo A-
fonsino confirma - resumindo - esta ordenação, não lhe atri
buindo data; o texto respectivo apresenta aliás uma variante, 
ao mencionar o "seu verdadeiro seello das Quinas, ou do seu 
Camafeu" (Ordenaçoens .... II, ed. cit., p. 220); ê óbvio 
que maior confiança nos merece a versão do liv. III, porquan
to se trata de uma transcrição, ainda que incompleta. 

(439) V. vol. II, biografia 148 e as observações supra. 
O • JL • dl « 

(440) A.N.T.T., Chancelaria de D. João I. liv. V, foi. 
82; cit. por V. RAU, A Casa dos Contos, cit., p. 12. 

(441) V. vol. II, biografia 108. 

(442) V. supra. 3.1.8. 

(443) V. infra. 4.6. e vol. II, Quadros Anexos. 

(444) A.N.T.T., C.R., Santa Piaria de Arouca, gaveta 1, 
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m. II, doc. 39 e G.H.C.P., Livro A, fol. 16 v.2, respectiva
mente. 

(445) V. supra, 3.1.1. 

(446) Antes competiram predominantemente a Sobrejuízes e 
Ouvidores. 

(447) V. vol. II, Apêndice F. 

(448) Cf. Alfonso GARCÏA-GALLO, "La division de las compe 
tencias administrativas en Espana en la Edad Ploderna" , in Ac
tas del II Symposium de Historia de la Administracion, Hadrid 
1971, pp. 289-306, maxime 293-5 e 299-300. 

(449) Cf. Gustavo VILLAPALOS, Los recursos contra los ac
tos de Gobierno en la Baja Edad Hedia. Su evolucion históri
ca en el reino castellano (1252-1504). fladrid, 1976g, p. 30. 

(450) V. supra, 2.3., pr. 

(451) Sobre o assunto vejam-se as considerações introdu
tórias aos pontos supra, 2.1., 2.2.3. e 2.3. e a bibliogra
fia a£ citada. 

(452) V. supra. 3.1.7. 

(453) Id., 1.2.1. 

(454) Cf. Livro das Leis e Posturas, ed. cit., pp. 52-7; 
e pp. 169—75 encontra-se a mesma ordenação, com algumas va
riantes de texto e a data de 1313. Sobre esta reforma proces
sual veja-se Harcello CAETANO, História do Direito Português, 
cit., p. 379. 

(455) Estes factos são relatados numa carta de 17/VIII/ 
/1322, dirigida aos alvazis de Tavira - B.N.L., Ordenações 
de el-Rei D. Duarte, foi. 173 v.2. cópia também no Livro das 
Leis e Posturas, ed. cit., pp. 86-7. 

(456) A.N.T.T., Leis, m. I, n.2 96. 

(457) Sobre a data desta legislação v. supra. 3.1.7. e 
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as notas respectivas, (263) a (268). 

(458) 0 texto transcreve aliás parte do da carta de 
1327. 

(459) Livro das Leis e Posturas, ed. cit., pp. 226-7. 
Sobre estas leis v. Gama BARROS, Op. cit., Ill, cit., p. 266 
e Plarcello CAETANO, Histeria do Direito .... cit., pp. 379-
-80. 

(460) B.N.L., Ordenações de el-Rei D. Duarte, fols. 268/ 
/268 v.e. 

(461) A que atribui a pouco plausível data de 27/11/ 
/1337; sobre o assunto v. G. BARROS, Op. cit., Ill, cit., p.1 
266, nota (3). 

(462) Livro das Leis e Posturas, ed. cit., pp. 452-8. 

(463) História do Direito .... cit., pp. 380-1. 

(464) Livro das Leis e Posturas, ed. cit., pp. 478-83; 
recolhida cora adaptações nas "Ordenações Afonsinas", liv. 
V, tit. LVIIII (Ordenaçoens .... V, ed. cit., pp. 224-31); 
cit. por H. CAETANO, História do Direito .... cit., p. 381. 

(465) A.N.T.T., Chancelaria de P. Pedro I. liv. I, fol. 
49; publicada nos nossos citados "Subsídios para o estudo da 
Administração Central ...", cit., pp. 81-2. 

(466) Cf. Alguns documentos para servirem de Provas .... 
ed. Visconde de SANTARÉH, cit., pp. 25-6. D. Pedro exclui 
contudo de tais ofícios as pessoas referidas por seu pai no 
art.S 54 das Cortes de Santarém, artigo que, contudo, nada 
tem a ver com tal matéria (cf. Cortes Portuguesas, cit., pp. 
47-8); deve sim tratar-se do art.9 55, q u e confirma a proi
bição de "vogar" ou procurar perante os juízes dos concelhos 
aos cavaleiros, clérigos, religiosos ou quaisquer outros po
derosos, salvo se o fizerem por si ou pelos seus homens 
(ibid., p. 48). 

(467) Publicado por Fortunato de ALNEIDA, Histeria da I-
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greja em Portugal . IV, Porto, 1971, p. 151, 

(468) Publicado in Alguns documentos para servirem de 
Provas . ... ed. Visconde de SANTARËFI, cit., p. 41. 

(469) A.N.T.T., Chancelaria de D. Pedro I. liv. I, fols. 
71/71 v.2; publicada nos nossos "Subsídios para o estudo da 
Administração Central ..«,", cit., pp. 86-7. 

(470) Id., Suplemento de Cortes, m. I, doc. 6. 

(471) "Ordenações Afonsinas1', liv. V, tit. XXI (Ordena-
çoens .... V, éd. cit., pp. 118-21). 

(472) B.N.L., Ordenações de el-Rei D. Duarte, fols. 283 
v.2/285. 

(473) V. nota (465). 

(474) V. vol. II, biografia 100. 

(475) Sobre a distinção de fundo - "grosso modo" o agra
vo como recurso sobre sentença interlocutória, a apelação co
mo recurso sobre sentença definitiva - vejam-se as circuns
tanciadas considerações de flarcello CAETANO, História do Di
reito .... cit., pp. 400-10 e 585-91, e ainda António PU HES-
PANHA, História das Instituições, cit., pp. 301 e 337-41; pa
ra Castela veja-se a visão de conjunta de Gustavo VILLAPAL0S, 
Los recursos contra los actos de gobierno .... cit. 

(476) A expressão é* de Flarcello CAETANO, História do Di
reito .... cit., p. 381. 

(477) V. supra. 3.1.7. 

(477-A) V. nota (464). 

(478) "Ordenações Afonsinas", liv. Ill, tit. CVIIII, §§ 
1 e 2 (Ordenaçoens .... III, ed. cit., p. 394). 

(479) Alguns documentos para servirem de Provas ..., ed. 
Visconde de SANTARETl, cit., pp. 16-7. Já Flarcello CAETANO 
salientou que a reforma de 1355 foi confirmada nestas Cortes 
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(História do Direito .... cit., p. 381), mas sem indicar o 
artigo. 

(480) Alguns documentos para servirem de Provas .... ed. 
Visconde de SANTARÉF1, ed. cit., pp. 20-1. 

(481) V. supra. 3.1.7. 

(482) Foi aliás já salientada a discrepância que a lei 
de 12 de Plarço de 1355 (v. nota (464)) apresenta nas versões 
do Livro das Leis e Posturas e das "Ordenações Afonsinas"; 
na primeira fala-se em "sobreJuizes do noso civil"; na segun-
da em "Sobre-Juizes da Casa do Civil" (cf. G. BARROS, Op. 
cit., Ill, p. 267, nota Q2 J) . Este historiador inclina-se 
claramente para o texto do Livro das Leis e Posturas. Fize-
mo-nos já eco desta sua opinião, acrescentando que o legis
lador do século XV poderá ter atribuído a esta passagem da 
carta de D. Afonso IV um conteúdo mais próximo da sua pró
pria época (veja-se o nosso trabalho "Em torno de Álvaro 
Pais", in Estudos Hedievais. n.9 3/4 (1983/84), p. 99, nota 
Í301). 

(483) A mais antiga data de 8/VI deste ano (A.N.T.T., 
C , R #» S» Domingos de Santarém, m. V, doe. 16 [traslado em 
instrumento de 15/VII do mesmo ano^; publicado em apêndice 
ao nosso citado trabalho "Em torno de A*lvaro Pais", pp. 113-
- 6 ) . 

(484) V. vol. II, biografia 33; este ofício, esparsamen
te documentado ao longo da segunda metade do século XIV, se
rá o antecedente do futuro Regedor da Casa do Cível (veja-se 
o catálogo dos titulares em A. Braamcamp FREIRE, Brasães da 
Sala de Sintra. II, reimpr. da ed. de 1927, Lisboa, 1973, 
pp. 169 ss). Outros titulares serão J0Â*0 LOURENÇO (II) em 
1369, JOÃO GONÇALVES (II) em 1380-82 e VASCO ESTEVES (III) 
em 1391 (v. vol. II, biografias 151. 145 e 224). 

(485) Veja-se a referência a 26/V/1375, na "Lei das Ses
marias"; entre as testemunhas conta-se GIL EANES (v. vol. II, 
biografia 81), ao tempo Sobrejuiz da Casa do Cível, "e que 
tijnha entom o sseelo da dicta casa" (cf. José Hanuel GARCIA 
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"Adenda a parte documental" de Virgínia RAU, Sesmarias medie-
2 vais portuguesas . Lisboa, 1982, p. 274). 

(486) As referências são aqui mais tardias, A primeira 
consta de carta datada de 29/VIII/1391 (A.H.C.fl.L., Livro I 
de el-Rei D. João I. doe. 45, foi. 58; transcrita parcialmen
te nos Documentos do Arquivo Histórico da Câmara flunicipal 
de Lisboa. Livros de Reis, II, Lisboa, 1958, p. 53; cópia no 
Livro dos Pregos do mesmo arquivo, doe. 183, fols. 160/160 
V . 2 ) . 

(487) Vejam-se os quadros publicados no nosso citado ar
tigo "Em torno de Álvaro Pais", pp. 101 e 103. 

(488) Capítulos especiais de Lisboa, art.2 6 (publicado 
por Flarcello CAETANO, 0 Concelho de Lisboa na crise de 1383-
-1385. separata dos "Anais" da Academia Portuguesa da Histó
ria, Lisboa, 1953, p. 68). 

(489) Capítulos Gerais, art.2 3 (publicado por Plarcello 
CAETANO, "As Cortes de 1385", in Revista Portuguesa de Histó
ria, V (1951), pp. 76 ss.ji Note-se que o corpo do artigo fa
la textualmente em "a corte dos nossos desenbargos"; "Casa 
do Cível" é expressão que apenas surge no título do artigo. 

(490) Ainda que de forma interrogativa (op. cit., Ill, 
p. 271). 

(491) "As Cortes de 1385", cit..A ter real vigência,a 
determinação dos Capítulas Gerais representaria no fundo a 
'extinção' da Casa do Cível nos moldes em que funcionara nas 
décadas anteriores. 

(492) Sobre o assunto veja-se G. BARROS, Op. cit., Ill, 
pp. 271-6 e A. Braamcamp FREIRE, Up. cit., II, p. 168. 

(493) V. nota (256). 

(494) V. vol. II, Quadros Anexos, VI. Cf. as consequên
cias que tirámos, no que toca o estabelecimento da tipologia, 
nas linhas iniciais do ponto supra, 2.3.18. 
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(495) Caso concreto da Sé de Viseu. Veja-se no vol, II 
a biografia de FERNANDO AFONSO DA SILVEIRA (n.2 64). 

(496) V. por todos Harcello CAETANO, História do Direi
to . . . . cit., pp. 359-410 e 553-92. 

(497) "Fazenda Pública - Na Idade nédia", in Dicionário 
de Histeria de Portugal.II/E-HA. cit., p. 190. 

(49B) Cf. Jean-François LEP1ARIGNIER, La France Hédiéva-
le . . . . cit., p. 374. 

(499) Cf. Jean FAVIER, Finance et fiscalité au Bas Hoyen 
Age, Paris, 1971, p. 23. 

(500) B. GUENÉE, L'Occident aux XIV.e et XV.e siècles 
..«. cit., pp. 163—4. 

(501) Veja-se para Castela a periodização de Fliguel Angel 
LADERO QUESADA, "Instituciones fiscales y realidad social en 
el siglo XV castellano", in El siglo XV en Castilla. Fuentes 
de renta y politica fiscal. Barcelona. 1982, pp. 59-61. 

(502) "(,,.) les charges publiques dépassent de beaucoup 
le volume des revenus ordinaires, même lorsque ceux-ci sont 
les revenus d'un domaine royal (...). Si les finances des prin
ces n'avaient jamais répondu à des besoins autres que ceux 
des simples particuliers, rien ne les distinguerait des finan
ces privées" (J. FAVIER, Finance et fiscalité .... cit., p. 
71). 

(503) V. supra. 2.3.1., 2.3.7., 2.3.13. e 2.3.14. 

(504) V. vol. II, Quadros Anexos. VI. 

(505) Sobre este problema veja-se J. FAVIER, Finance et 
fiscalité .... cit., pp. 71 ss., maxime 72-6. 

(506) V. supra. 2.3.1. 

(507) Id., 2.3.7. 
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(508) Id., 2.3.7. e 3.1.4.; v. também vol. II, Apêndice 
JF, 6.5. e 7.5. e notas (61) e (78). 

(509) V. supra. 2.3.13. 

(510) Id., 3.1.8. 

(511) Id., 2.3., pr. 

(512) Averiguar até que ponto um fenómeno deste tipo se 
deu entre nós afigura-se-nos tarefa de primordial importân
cia, tendo nomeadamente em conta o século XIII e tratando aí 
de saber se as alterações políticas de 1245-48 algo represen
taram de novo. 

(513) V. supra. 2.3.2., 2.3.3., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.9., 
2.3.11., 2.3.12. e 2.3.16. 

(514) Id., 2.3., pr. 

(515) Id., 2.3.10. 

(516) Id., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.12. e 2.3.13. 

(517) V. vol. II, Quadros Anexos. VI. 

(518) V. supra. 2.3.5. e 2.3.6. 

(519) Id., 2.3.12. 

(520) Id., 2.3., pr. 

(521) Id., 2.3.4., 2.3.8., 2.3.15. e 2.3.17. 

(522) V. vol. II, Quadros Anexos. VI. 

(523) V. supra. 1.1. 

(524) Cf. Françoise AUTRAND, Naissance d'un grand coros 
de l'État. Les gens du Parlement de Paris - 1345-1454. Paris, 
1981, p. 13 (veja-se o excerto reproduzido em portada às bio
grafias dos •nossos1 desembargadores, no vol. II, p. 3). 

(525) No nosso "corpus" de desembargadores apenas dois es-
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-trangeiros se detectam: trata-se dos aragoneses ESTÊVÃO DA 
GUARDA e HIGUEL VIVAS (v. vol. II, biografias 61 e 196). 
ambos no início do período estudado. 

(526) Não é aspecto por demais documentado e apenas para 
o final do período começamos a encontrar na documentação com 
maior regularidade informes de carácter genealógico, fenóme
no que aliás se prolongará pelas décadas subsequentes do sé
culo XV: efectivamente, é viável a reconstituição de laços 
de parentesco (v.g. filiação) entre diversos nomes constan
tes do "corpus" dos biografados por Humberto Baquero flORENO 
(<="?• A^Batalha de Alfarrobeira, cit., pp. 671 ss.) e oficiais 
de D. João I. Voltaremos a este assunto (v. infra. 3.3.1.3.). 

(527) Para o período considerado apenas detectamos dois: 
os Rabis GUEDELHA e D. JUDAS C A B E N nENIRl (V. vol. II, bio
grafias 121 e 161). 

(528) Conforme já salientámos (veja-se o nosso trabalho 
"Da Diplomática Régia a História do Estado dos fins da Idade 
nédia - um rumo de investigação", in Revista de História Eco
nómica e Social. 8 Qjul.-Dez. 19Bl] , pp. 20-2) este conjunto 
de interrogações reporta-se em larga medida as abordagens de 
Raymond CAZELLES, La société politique et la crise de la 
royauté sous Philippe de Valois. Paris, 1958, pp. 267 ss., 
e de Hélène F1ICHAUD, La Grande Chancellerie et les écritures 
royales au XVI.e siècle (1515-1589). Paris, 1967, pp. 164 
ss.; acrescentaremos a já citada obra de Françoise AUTRAND, 
Naissance d'un grand corps de l'Ëtat .... cit. 

(529) V. infra. 3.3.2.3. 

(530) António Domingues de Sousa COSTA, "Clérigo", in 
Dicionário de História de Portugal. I/A-D, cit., p. 590. 

(531) 0 problema não chega aliás a ser levantado por A. 
D. de Sousa COSTA (cf. "Clérigo", cit., p. 590). 

(532) Casos de AFONSO EANES (I), FRANCISCO DOFlINGUES, 
FRANCISCO SldOES (II), LOURENÇO VICENTE (I), HARTIPI GIL (II) 
e riIGUEL VIVAS (v. vol. II, biografias 6. 75, 77, 180, 188 e 
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196). 

(533) Caso dos já referidos LOURENÇO VICENTE (I) e RIGUEL 
VIVAS (v. vol. II, biografias 180 e 196). 

(534) Casos de GONÇALO GONÇALVES (I), GONÇALO HIGUËIS e 
GONÇALO PERES (II) (v. vol. II, biografias 107. 114 e 117). 

(535) Caso dos confessores régios Fr. J0Â*0 (beneditino, 
monge de Santo Tirso) e Fr. VASCO (franciscano), do esmoler 
régio Fr. P1ARTINH0 (monge de Alcobaça) e do efémero Chance
ler D. Fr. NUNO ROIZ DE ANDRADE (mestre de Cristo) (v. vol. 
II, biografias 122. 220. 194 e 196). 

(536) Vejam-se no vol. II as biografias dos titulares 
respectivos, FRANCISCO D0P1INGUES, FIIGUEL VIVAS e VASCO GON
ÇALVES (n.Ss 75, 196 e 227). 

(537) V. vol. II, Apêndices Diversos. II e Quadros Ane
xos, III. 

(538) V. infra. 4.3. 

(539) Trata-se do Vedor da Fazenda GONÇALO GONÇALVES (I) 
(v. vol. II, biografia 107). 

(540) V. vol. II, biografias 158 e 218. 

(541) Cf. Fernão LOPES, Crónica de D. Fernando, cap. CLVI, 
ed. Salvador Dias ARNAUT, Porto, 1966, pp. 434-5. 

(542) Cf. Júlio César BAPTISTA, "Portugal e o Cisma do 0-
cidente", in Lusitânia Sacra. I (1956), pp. 136 ss. 

(543) V. vol. II, Quadros Anexos. III. 

(544) Id., biografia 184. 

(545) Id., biografia 129. 

(546) Id., biografia 128. 

(547) Acontece com ÁLVARO PERES e RUI LOURENÇO nos pri
meiros anos do século XV (v. vol. II, biografias 34 e 218). 
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(548) V. vol. II, biografias 233 e 65. 

(549) De salientar que não • contabilizámos • no número 
dos desembargadores eclesiásticos os clérigos de ordens me
nores ulteriormente conjugados, casos dos Drs. GIL P1ARTINS, 
JOffO DAS REGRAS e LANÇAROTE ESTEVES (v. vol. II, biografias 
86. 158 e 163). Sintomaticamente trata—se de legistas que 
no futuro preferem o exercício da habilitação universitária 
que obtiveram (veja-se o excerto de B. GUENËE em portada ao 
ponto infra, 3.3.1.2.). 

(550) L'Occident aux XIV.e et XV.e siècles, cit., p. 
279. 

(551) V, vol. II, Apêndices Diversos. B e sobretudo Qua
dros Anexos. II. 

(552) 0 único exemplo ê o de Oestre GONÇALO DAS DECRE
TAIS (v. vol. II, biografia 100). 

(553) Ruy d»Abreu TORRES, "Letrados ou Legistas", in Di
cionário de Histeria de Portugal. II/E-P1A, cit., pp. 710-1. 

(554) V.g. flestre J0Â"0 DAS LEIS (v. vol. II, biografia 
149). 

(555) Um dos primeiros e o Vedor da Fazenda LOURENÇO VI
CENTE (I), ulteriormente arcebispo de Braga (v. vol. II, 
biografia 180). 

(556) Desembargador em 1419, apenas a partir de 1423 ê 
designado como doutor em Leis (v. vol. II, biografia 64). 

(557) Ouvidor desde 1420, apenas a partir de 1423 será 
referido como Escolar (v. vol. II, biografia 44). 

(558) Desembargador a partir de 1400, apenas em 1402 
será designado como escolar em Leis, ostentando o grau de 
licenciado nos finais de 1405 (v. vol. II, biografia 226). 

(559) V. vol. II, biografias 14. 42, 142 e 156. 
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(560) Documentado como escolar em Leis entre 1416 e 1425, 
será doutor em 1428 (v. v/ol. II, biografia 216)» 

(561) V. nota (558). 

(562) Documentado como escolar em Leis entre 1384 e 1401 
(v. vol. II, biografia 131). 

(563) V. vol. II, Quadros Anexos. II. 

(564) Eclesiásticos eram aliás originariamente alguns dos 
graduados em Direito, embora no futuro possam ter 'esquecido' 
tal origem (v. notas (549) e (550)). 

(565) V. vol. II, biografia 100. 

(566) Casos de AFONSO DORINGUES (II) e J0Â*0 GONÇALVES (I) 
(v. vol. II, biografias 3 e 144). 

(567) A excepção neste panorama é o Vedor da Fazenda G0-
HES DARTINS (IV) (v. vol. II, biografia 95). 

(568) V. vol. II, biografias 107 e 145. 

(569) Cf. Flarcello CAETANO, 0 concelho de Lisboa na crise 
de 1383-1385. cit., pp. 29-30. 

(570) V. vol. II, biografias 34. 129. 131 e 218. 

(571) Id., biografias 158 e 184. Conforme já salientámos 
(v. supra. 3.3.1.2.) João Afonso da Azambuja e Flartim Afonso 
ascenderão mais tarde ao episcopado. 

(572) Id., biografias 50. 86 e 96. 

(573) Id., biografias 67 e 226. 

(574) Id., biografias 64 e 216. 

(575) Além dos mencionados salientem-se os Drs. LANÇARO
TE ESTEVES e VASCO PERES (v. vol. II, biografias 163 e 233). 

(576) "Dossiers" historiográficos da questão podem encon-
trar-se em: Franklin J. PEGUES, The Lawyers of the last Ca-
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petians. Princeton-New Jersey, 1962, pp. 1-35; Jean FAVIE ft, 
"Les légistes et le gouvernement de Philippe le Bel", in 
Journal des Savants. (Abr.-Jun.1969), pp. 92-108 e Philippe 
le Bel, Paris, 1978, pp. 33-41; e Françoise AUTRAND, Pouvoir 
et société en France (XIV.e-XV.e siècles). Paris, 1974, pp, 
71-8. 

(577) Cf. "Les légistes et le gouvernement de Philippe 
le Bel", cit., pp. 97-9. 

(578) V. vol. II, biografias 65. 129. 131. 149. 158 e 
184. 

(579) V. supra. 3.3.1.2. 

(580) V. vol. II, biografias 3. J32, 64, 111, 127, 140. 
170» íXZ e 206. Excepções neste panorama são FERNÂ*0 GONÇAL
VES C0G0P1INH0, LOURENÇO GORES DE PORTO DE P1ÚS e RUI FAFES, 
os dois primeiros designados como cavaleiros a data do iní
cio de funções, o terceiro já anteriormente (v. vol. II, 
biografias 68. 176 e 215). 

(581) Acontece com Gonçalo Lourenço e com João Afonso 
de Alenquer. 

(582) Cf. A. H. de Oliveira P1ARQUES, "Vassalagem", in 
Dicionário de História de Portugal. IV/SIS-ZUR, cit., p. 
259. 

(583) V. supra. 2.2.1. 

(584) V. vol. II, biografias 65. 198 e 231. 

(585) Id., biografias 167 e 4_9. 

(586) Id., biografia 173. 0 conhecimento da acção des
ta individualidade é prejudicado pelo facto de apenas a de
tectarmos no início do período em apreço. Trata-se de um 
filho segundo (cf. José P1ATT0S0, "A Guerra Civil de 1319-
-1324", in Estudos de Histeria de Portugal, vol. I - Séculos 
X-XV. Homenagem a A. H. de OLIVEIRA P1ARQUES. Lisboa, 1982, 
p. 171). 
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(587) V. no vol. II as biografias de AFONSO NARTINS, 
DIOGO AFONSO e PlARTin ALVERNAZ (n.9s 21, 45 e 186). 

(588) V. no vol. II as biografias de GONÇALO GONÇALVES 
e GONÇALO ROIZ CADELO (n.Ss 109_ e 119). 

(589) V. no vol. II as biografias de AFONSO e PÊRO EANES 
COTA (n.SS 11 e 203). 

(590) V. no vol. II as biografias de GONÇALO LOURENÇO e 
JOÃO GONÇALVES (n.2s 111 e 146). 

(591) Sobre estas famílias veja-se Felgueiras GAYO, No
biliário de famílias de Portugal, tt. II, XII e XV, Barce
los, 1938-39, pp. 21, 252 e 107, respectivamente; veja-se 
ainda Armoriai Lusitano. Genealogia e Heráldica. Lisboa, 
1961, pp, 37-8, 130-1, 181 e 256. 

(592) A expressão é de José HATTOSO, "Les nobles dans 
les villes portugaises du Ployen Age", in Les Espagnes mé
diévales - aspects économiques et sociaux. Plélanqes offerts 
à. Jean Gautier Dalché.n.a 46 dos Annales de la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines de Nice (1983), p. 138. 

(593) V. vol. II, biografias 149 e 208. 

(594) A. Braamcamp FREIRE, Brasões da sala de Sintra. 
II, ed. cit., pp. 372 ss. 

(595) V. vol. II, biografias 33 e 158. 

(596) Id., biografias 50 e 86. 

(597) Id., biografias 206 e 116. 

(598) Id., biografias 111 e 146. 

(599) V. nota (588). 

(600) V. nota (587). 

(601) Cf. Humberto Baquero H0REN0, A batalha de Alfarro
beira, cit., pp. 693 e 823 e A. Braamcamp FREIRE, BrasSes da 
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sala de Sintra. II, ed. ci-t. , p. 198. 

(602) V. vol. II, biografia 96 e Humberto Baquero P10RE-
N0, A batalha de Alfarrobeira, cit., pp. 710-2. 

(603) V. infra. 3.3.2.3. 

(604) Assim procedemos efectivamente com: AFONSO ESTE
VES (1325-45), ÁLVARO GONÇALVES (1368-83 e 1386-1406), ÁL
VARO PAIS (1362-72), J0A*0 DURÃES (1341-54), J0A*0 GIL (1384-
-87), niGUEL VIVAS (1325-38), PER0 AFONSO (I) (1361-79), 
PER0 GONÇALVES (1416-33), VASCO ESTEVES (III) (1419-21), Oes
tre VASCO DAS LEIS (1346-59) e VASCO HARTINS DE SOUSA (1357-
-60) (v. vol. II, biografias 12, 29, 3_3, 1.35, 143, 126, 199. 
206. 224. 228 e 231). 

(605) V. supra. 3.1.5. 

(606) Eventualmente menos, se se tratar de uma inequívo
ca interrupção de funções. 

(607) Nessa perspectiva optámos por exemplo por conside
rar individualidades distintas os clérigos FERNÂ*Q R0IZ (I) 
(1322) e FERNffO R0IZ (II) (1339-44) (v. vol. II, biografias 
72 e 73) e FRANCISCO SIP10ES (I) (1323) e FRANCISCO SintÎES 
(II) (1336-41) (id., biografias 76 e .77), mesmo quando os 
cargos ou a condição eclesiástica os poderiam » aproximar». 

(608) Assim procedemos com: AFONSO P1ARTINS (III) (1375 
e 1382), A*LVAR0 GONÇALVES DA RAIA (1407 e 1423-32), BART0L0-
HEU GOriES (1416-20 e 1431), BARTOLOflEU P1ARTINS (II) (1388-
-96 e 1412), GONÇALO EANES (1374-76 e 1387-92), GONÇALO GON
ÇALVES (II) (1414-20), GONÇALO R0IZ CAP1EL0 (1404-06) e JOflO 
AFONSO FUSEIR0 (1396 e 1412) (v. vol. II, biografias 19. 32, 
1P-» 12, 101, 108, 11£ e 130). 

(609) Assim fizemos com ÁLVARO GONÇALVES (1368-83 e 1386-
-1406), ESTÊVÃO DA GUARDA (1320-25 e 1338-41), GIL EANES 
(II) (1377-83 e 1391-1401), Plestre GONÇALO DAS DECRETAIS 
(1357-61 e 1366-68), LOURENÇO ESTEVES (1351-61 e 1367) e 
DR. PIARTIPl AFONSO CCHARNECAl (1384 e 139J) (v# v o l # ^ b ± Q_ 
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grafias 29. 61, 81, 100, 174 e 184), 

(610) V. v/ol. II, Apêndices Diversos, C, e Diagrama n.2 
2. 

(611) Id., biografias 50. .86, 111, 12J, 15J3 e ÍJO. Para 
além desta óbvia concentração em oficiais da época do Rei 
"De Boa Remaria", apenas alguns homens de D. Afonso IV. 

(612) V. vol. II, Quadros Anexos. IV, 

(613) V. infra. 3.3.2.2. e vol. II, Quadros Anexos. V. 

(614) V. vol. II, Apêndices Diversos. D. e Diagramas 
n. SS 3 e 4. 

(615) V. supra. 3.2.2. 

(616) Casos de D. FERNANDO DA GUERRA e GONÇALO PERES (I) 
(v. vol. II, biografias 65 e 116). 

(617) Casos de AFONSO ESTEVES, ESTÊVÂ*0 FILIPE, FERNÃO 
GONÇALVES C0G0RINH0, J0Â*0 AFONSO DA AZARBUJA, JOÃO AFONSO 
DE SANTARÉR, . JOÃO GONÇALVES DA TEIXEIRA, Restre JOÃO DAS 
LEIS, DR. JOÃO DAS REGRAS, LOURENÇO ESTEVES ("o Roço"), DR. 
RARTIR AFONSO C C H A R N E C A U e PÊRO GONÇALVES (v. vol. II, bio
grafias 12. 5j>, 68, 129, 131, 148, 149, 158, 175, 184.e 
206). 

(618) Casos de ESTEVÃO GORES, FERNÃO GONÇALVES, DR. GIL 
RARTINS, JOÃO ESTEVES, Restre LOPO DAS LEIS, PER0 DO SER e 
VASCO GONÇALVES (v. vol. II, biografias 60. 67, 86, 140, 
168. 208 e 227). 

(619) Casos de A*LVAR0 GONÇALVES DE FREITAS, JOÃO EANES 
(II) e PER0 AFONSO (I) (v. vol. II, biografias 30. 137 e 
199)• Os casos singulares dos 12 considerados serão: o de 
JOÃO LOURENÇO (III) (v. vol. II, biografia 152). Desembar
gador de D. João I (1414-24), durante algum tempo "logo-
teente" do Chanceler-Ror D. Fernando da Guerra; e o de JOÃO 
DE PEDROSO (v. vol. II, biografia 155). Vedor da Chancela
ria de D. Dinis e Ouvidor dos feitos e da Portaria de D. A-
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fonso IV. 

(620) Foram primeiramente Ouvidores ÁLVARO PERES, ÁLVA
RO ROIZ, DIOGO GONÇALVES, FERNÃO P1ARTINS, J0Â*0 DUREES e 
LOURENÇO ANES FOGAÇA (v. vol. II, biografias 34. 35, 48, Jl, 
135 e 170); foram Sobrejuízes da Casa do Cível AFONSO GERAL
DES e VASCO GIL DE PEDROSO (v. vol. II, biografias 14 e 226); 
foram as duas coisas DIOGO AFONSO, GIL EANES e Hestre VASCO 
DAS LEIS (v. vol. II, biografias 44. SI e 228): foi Vedor da 
Chancelaria da Casa do Cível VASCO ESTEVES (III) (v. vol. II, 
biografia 224). 

(621) V. vol. II, biografia 33. 

(622) Id., biografia 64. 

(623) Id., biografia 144. 

(624) Id., biografia 216. 

(625) Id., biografia 29. 

(626) Id., biografias 127 e 190. 

(627) Id., biografia 99. 

(628) Id., biografias 40 e 162. 

(629) Id., biografias 32. 99 e 163. 

(630) Id., biografia 123. 

(631) Id., biografias 3 e 177. 

(632) Id., biografias 61. 66 e 167. 

(633) V. supra. 3.1.8. e 3.1.10. 

(634) V. vol. II, Quadros Anexos. V. 

(635) A proporção detectável para os anos 70 terá plena 
continuidade até 1383: a percentagem de esporádicos é então 
de 25?6 (veja-se o nosso trabalho "Uma crise que sai d» A Cri
se», ou o Desembargo Régio na década de 1380" [no prelo; a 
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publicar no vol. V da Revista de História do Centro de His
tória da Universidade do Porto J) . 

(636) V. infra. 4.3. 

(637) V. supra. 3.3.2.1. 

(638) Philippe le Bel, cit., p. 53. 

(639) Les gens de Justice du Languedoc sous Philippe le 
Bel. Toulouse, 1970, p. 37. 

(640) Sobre o problema de fundo da retribuição dos ser
vidores régios veja-se: Bernard GUENÊE, L'Occident aux XIV.'e 
et XV. siècles, cit., pp. 276 ss., maxime 282-3; Peter S. 
LEWIS, La France a la fin du Ployen Age - La société politi
que, trad, franc, Paris, 1977, pp. 201-06; e Raymond CAZEL-
LES, La société politique et la crise de la royauté sous 
Philippe de Valois. Paris, 1958, pp. 367-76 e 389-99. Vejam-
-se ainda as considerações introdutórias ao ponto supra, 
2.3.13. e a bibliografia aí citada (notas Cl69]] e £l70]). 

(641) V. supra. 2.3.13. 

(642) Id., 2.3.14. 

(643) Publicado por Jorge FARO, Receitas e Despesas .... 
cit., pp. 31-47. 

(644) Id., ibid., pp. 36-7. 

(645) V. supra. 3.1. 

(646) E GONÇALO LOURENÇO £ D E GOniDE] (V. vol. II, bio
grafia 111). 

(647) E ÁLVARO GONÇALVES (v. vol. II, biografia 29). 

(648) E JOffO P1ENDES (v. vol. II, biografia 153). 

(649) São J0A*0 AFONSO C D E ALENQUER] e A*LVAR0 GONÇALVES 
COE FREITAS] (v. vol. II, biografias 127 e 30). 

(650) São FERNffO GONÇALVES, VASCO GIL DE PEDROSO e o DR. 
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LANÇAROTE ^ESTEVES!] (v# v o l # IX> biografias 67. 226 e 163). 

(651) "E o DR. GOHES riARTINS (v. vol. II, biografia 96). 

(652) São ÁLVARO RUIZ e GIL flARTINS (V. vol. II, biogra
fias 55 e 85). 

(653) Ë RODRIGO EANES (v. vol. II, biografia 211). 

(654) V. supra. 3.1.2., nomeadamente o doe. citado na 
nota (75). 

(655) Álvaro Gonçalves ê, entre os nomes mencionados, o 
único sobrevivente dos primeiros tempos de D. João I. Os res
tantes funcionários são já membros da 'segunda geração* dos 
desembargadores joaninos. 

(656) Op. cit., p. 31. 

(657) Publicado por J. FARO, Op. cit., pp. 51-4. 

(65B) V. vol. II, Quadros Anexos. VII. 

(659) Id., privilegiados n.Ss 6), 21), 26), 34) e 35). 

(660) Id., privilegiados n.2s 2), 3), 12), 15) e 23). 

(661) Id., privilegiado n.2 9). 

(662) Id., privilegiados n.Ss 5), 14), 20) e 31). 

(663) Id., privilegiado n.S 13). 

(664) Id., privilegiados n.Ss 1), a), 11), 16), 17), 18), 
19), 24), 25), 27), 29), 30), 32) e 33). 

(665) Id., privilegiados n.as 4) e 22). 

(666) Id., privilegiados n.2S 10) e 2B). 

(667) Id., privilegiado n.s 7). 

(668) V. supra. 2.3.5. 

(669) Id., 3.3.1.3. 
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(670) Id., Quadros Anexos. VII, privilégios n.Ss 2., 
3., 4., 9., 10., 14., 15., 25., 59., 60.,61.,65.,66.,67., 
77., 78., 82., 83., 84., 90., 91., 92., 93., 96., 106., 
107., 108., 109., 110., 111., 112., 129., 130., 131., 132., 
133., 134., 140., 141., 142., 143., 144., 145. e 146. 

(671) Id., privilegiados n.2S 1 ) , 2), 6), 8), 10), 13), 
16), 18), 19), 21), 22), 24), 29), 30) e 34). 

(672) E isso apenas se dá com 14,585$ dos biografados. 

(673) V. supra. 3.2.2. 

(674) V. vol. II, Quadros Anexos, VII, privilégios n.2s 
12., 13., 65., 66., 67., 68., 69. e 126. 

(675) Id., privilégios n.2s 125. e 137. 

(676) Id., privilégios n.ss 14., 127. e 139. 

(677) Id., privilégios n.2s i.f 15., 26., 63., 64., 85., 
87., 88., 89., 90., 91., 94., 95., 128., 129. e 140. 

(678) Id., privilégios n.2s 2., 3., 6., 7., 9., 10., 
86., 92., 93., 96., 97., 98., 99., 113., 114., 118., 119., 
141., 142. e 143. 

(679) Id., privilégios n.2 s 5., 16., 17., 18., 19., 20., 
21., 56., 57., 62., 70., 71., 100., 101., 102., 103., 104., 
105., 115., 116., 117., 120., 121., 122., 123., 130., 138., 
144., 145. e 146. 

(680) Id., privilégios n.2s 4., 22., 23., 24., 27., 28., 
29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 
41., 42., 43., 58., 59., 60., 61., 72., 73., 74., 75., 76., 
77., 78., 79., 80., 81., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 
112., 124., 131., 132., 133., 134., 135. e 136. 

(681) Id., privilégios n.Ss 8., 44., 45., 46., 47., 48., 
49., 50., 78., 82. e 83. 

(682) Id., privilégios n.2 s 51., 52., 53., 54., 55. e 
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147. 

(683) Id., privilégios n.2 s 11., 25. e 84. 

(684) Id., privilegiados n.?s 8), 16), 17) e 28). 

(685) Id., privilegiados n.2 s 27) e 32). 

(686) Id., privilegiados n.2 s a), 29) e 34). 

(687) Id., privilegiados n.2s l ) , B), 11), 15), 20), 
21), 22), 29) e 34). 

(688) Id., privilegiados n.2 s 1 ) , 4), 6 ) , 20), 21), 22), 
23), 25), 26) e 34). 

(689) Id., privilegiados n.2 s 3), 9), 13), 14), IS), 
23), 24), 25), 26), 30), 33) e 34). 

(690) Id., privilegiados n.2s 2), 9 ) , 12), 13), 18), 
19), 24), 26).e 30). 

(691) Id., privilegiados n.Ss 5), 12), 18) e 19). 

(692) Id., privilegiados n.2S 12) e 35). 

(693) Id., privilegiados n.2 s 7), 10) e 19). Obviamente 
nao ha aqui lugar a valores totais e percentuais, uma vez 
que diversos desembargadores são privilegiados ao longo de 
períodos que abrangem mais de uma década. 

(694) A grande maioria das cartas apresenta realmente 
cláusulas nesse sentido, traduzidas em expressões como: doa
ção "antre vivos valedoira", "pêra todo sempre" (privilégio 
n.2 49.); doação "pura e irrevogável" (privilégio n.2 83.); 
ressalva-se também o direito dos descendentes. Excepções a 
essa perpetuidade são por vezes expressamente os casos em 
que o privilegiado é um clérigo: veja-se um claro exemplo 
no privilégio n.2 75. 

(695) V. vol. II, Quadros Anexos. VII, privilégios n.2s 

1., 5., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 27., 28., 29., 30., 
31., 32., 33., 34., 39., 40., 42., 43., 46., 47., 49., 50., 
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52., 54., 55., 56., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66,, 67., 
68., 72., 73., 75., 77., 78., 79., 80., 83., 84., 85., 86., 
87., 88., 92., 93., 95., 98., 102., 103., 105., 111., 113., 
114., 115., 116., 118., 119., 121., 122., 123., 125., 130., 
132., 135. e 136. 

(696) Id., privilégios n.2s 6., 38., 41., 48., 69., 99., 
107., 108., 110., 112., 127., 128., 129., 133., 142., 143. e 
145. 

(697) Id», privilégios n.Ss 4., 8., 37., 44., 45., 74., 
89., 90., 101., 104., 134., 137., 140., 141., 143. e 146. 

(698) Id., privilégios n.2S 3., 25», 26., 35., 36., 59., 
94., 96., 100., 120. e 147. 

(699) Id., privilégios n.2s 7., 19., 20., 21., 22., 23., 
24., 81., 82. e 109. 

(700) Id., privilégios n.2s 2., 16., 17., 18., 51., 53., 
57., 58., 70., 71., 76., 91., 97., 106., 117., 124., 126., 
131., 138. e 139. 

(701) Id., privilégios n.2S l., 9., 10., H . , 13., 54., 
60., 61., 63., 64., 66,, 67,, 68., 73., 83., 85., 86., 87., 
102., 103., 111., 113., 114., 115., 118., 119., 120., 122., 
123., 130., 132., 135. e 136. 

(702) Id., privilégios n.2s 14., 15., 49., 52., 56., 62., 
72., 75., 78., 79., 80., 84., 88., 92., 93., 95., 105. e 
106. 

(703) Id., privilégios n.2s 59., 94. e 96. 

(704) Id., privilégios n.2S 4., 89. e 90. 

(705) "Les nobles dans les villes portugaises ...", cit., 
p. 138. 

(706) Veja-se a este respeito o conjunto de observações 
que fizemos supra. 3.2.1. 



4 . A E V O L U Ç Ã O 



O presente capítulo pretende assumir—se como a diacro
nia de toda uma série de temas e problemas abordados nos 
dois anteriores. Piais do que elementos propriamente novos 
comportará fundamentalmente um outro olhar sobre diversas 
questões anteriormente focadas. Algumas linhas de força i-
rao assim estar presentes nas páginas que se seguem: 

- Procuraremos antes de mais interrogar a acção dos 
diversos monarcas a esta luz: trata—se de um legis
lador ? ou de um •prático' da governação ? inova 
pelas ordenações que produz ? ou pela orgânica e-
fectivamente posta em execução ? ou nem uma coisa 
nem outra, governando sob o signo da continuidade ? 

- 0 número de oficiais detectável ao longo das suces
sivas décadas será também algo a merecer a nossa a-
tençao, Em que medida as alterações numéricas - que 
no caso vertente vão no sentido da diminuição - re
presentam um efectivo progresso (des—burocratizan
te ) (1) ? 

- 0 que leva um determinado Rei a proceder a altera
ções radicais nos quadros humanos da Administração ? 
Verificar-se-ão as * remodelações ministeriais* em 
fases de instabilidade ? Por veterania dos membros 
de uma determinada 'geração* de desembargadores ? 
Pelo intuito de um monarca de promover homens da 
sua mais estreita confiança, substituindo, por hipó
tese, os 'sobreviventes' do reinado anterior ? 

- Que circunstâncias poderão explicar os aumentos e 
diminuições mais substanciais do número anual de 
cartas régias ? Simples * caprichos* das fontes ? 
Ritmos diversos da governação ? Fases de instabi
lidade, susceptíveis nomeadamente de possibilitar 
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uma pletora considerável do núcleo de Graça ? 

A estas e outras interrogações tentaremos dar respos
ta. 



4.1. A herança dionisina 

Que orgânica governativa nos terá sido legada pelo sé
culo XIII ? Ë" evidente que tudo o que possamos dizer em 
resposta será tremendamente escasso, em matéria sobre a qual 
nao abundam as -fontes publicadas ou os estudos e que, confor
me já salientámos (2), bem profícuo campo poderá constituir 
para estes últimos. 

Socorrendo-nos antes de mais, e como ponto de partida, 
do "corpus" da documentação de D. Afonso III (3), verifica
mos a intervenção na subscrição de cartas fundamentalmente 
do Chanceler, do Plordomo-mor, dos Sobrejuízes e ainda de in
dividualidades sem qualquer qualificação, mas que nas mais 
das vezes são eclesiásticos; ocasionalmente nos surge tam
bém o Alferes-flor entre os subscritores. Por outro lado, as 
individualidades em causa aparecem-nos normalmente na sua 
totalidade, como que em bloco; quer isto dizer que com ba
se nesta documentação se não torna viável estabelecer esfe
ras de competência para os oficiais régios, antes parecendo 
ser norma a ausência de qualquer especialização. A reforçar 
esta ultima ideia teremos ainda o facto de, por vezes, em lu
gar do conjunto de nomes dos titulares dos mencionados ofí
cios, nos surgir antes a simples indicação escatocolar "El-
-Rei o mandou pela sua Corte", sub-entendendo-se as indivi
dualidades em causa mercê dos mais numerosos exemplos de 
discriminação. Corte afigura-se-nos, assim e então, o termo 
encerrando a acepção globalizante que mais tarde competirá 
a Desembargo (4); os respectivos oficiais, por outro lado, 
como que desempenham nas cartas o papel de 'ponte» entre o 
confirmante e o redactor. 

Que continuidade terá esta situação na época de D. Di
nis ? 

Tendo fundamentalmente em atenção as partes V e VI da 
"monarquia Lusitana" (5), algumas rápidas conclusães podere
mos tirar: 

- De um modo geral mantêm-se os cargos vindos da épo-
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ca d» "O Bolonhês",acrescidos - quanto a cargos 'pú
blicos»- do Porteiro-Hor, dos Contadores e dos Ouvi
dores da Corte (6). 0 progresso parece assim loca
lizar—se eminentemente na administração dos direi
tos régios, facto comprovado além do mais pela e-
xistência de um livro da Chancelaria - o livro IV -
destinado fundamentalmente ao registo das cartas de 
aforamento. 

- Parece acentuar—se o peso das subscrições régias, 

- No caso das cartas subscritas por oficiais régios 
o numero dos mesmos parece restringir—se em relação 
ao anterior reinado: normalmente são apenas um ou 
dois. Parece assim firmar—se a função do redactor 
tal como o encontramos nos escatocolos dos séculos 
XIV e XV, por contraposição ao confirmante, de que 
os escatocolos de D. Afonso III ainda nos pareciam 
dar vestígios. 

- Os dois factos que acabamos de referir afiguram—se— 
-nos susceptíveis de levar a conclusão de que a au
toridade régia claramente se afirma, uma vez que os 
actos do monarca já não carecem das intermináveis 
listas de confirmantes e testemunhas de outros tem
pos (7). 

De qualquer modo, a orgânica dionisina nos seus anos fi
nais parece atravessar uma 'crise'. Incidências das pertur
bações dos anos de 1319-24 ? í bem provável. 0 certo é que 
os anos iniciais da década de 1320 nos apresentam um "fácies" 
que, face a impressão que se desprende da simples sondagem 
que fizemos para os tempos anteriores, quase poderemos clas
sificar de 'caótico*: 

- 0 número total de desembargadores é extremamente e-
levado, a ponto de a década em causa atingir o mon
tante máximo de todo o período considerado (8). 

- 0 máximo é igualmente atingido pelos oficiais osten-
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tando carreiras curtas (9). o facto não será por 
si só* excessivamente concludente, na medida em que 
nao conhecemos os eventuais antecedentes de muitos, 

- Todavia, este último aspecto é de algum modo con
firmada pela elevada percentagem de Esporádicos, 
aspecto em que de novo os anos 20 do século XIV a-
tingem o montante mais elevado (10). 

- Por outro lado, entre os referidos "Esporádicos" é 
frequente o aparecimento, como redactores, de ofi
ciais titulares de cargos que pouco terão a ver com 
o Desembargo, antes se configurando fundamentalmen
te como 'privados' do monarca: é sobretudo o caso 
d e d o i s Confessores e de um Esmoler régios, isto pa
ra além do Tesoureiro ; a intervenção deste, se nao 
é única, é pelo menos pouco frequente (11). 

- Finalmente, as * associações' de oficiais na subscri
ção de cartas nao raro se afiguram algo de perfeita
mente desordenado: A tanto pode subscrever isolado, 
como com B, com C, com £ + C, com C + D, etc. (12). 

Relativamente a esferas de competência desembargante nes> 
tes anos, a sua detecção i desde logo prejudicada pela refe
rida dispersão das subscrições. 0 maior peso destas cabe ao 
Rei, aos Contadores e ao Ouvidor FlARTin L0URED0 (13). Sendo 
grande a heterogeneidade das cartas de subscrição régia, sa
lientaremos em relação aos Contadores a importância das car
tas de aforamento (14) e em relação ao referida oficial igual-
m e n t e O S aforamentos a as cartas de sentença, com algum rele
vo aqui para os bens e direitos régios (15). 

Uma vez mais se afigura assim que quanto a orgânica do 
Desembargo um dos progressos dionisinos terá sido a adminis
tração dos direitos do monarca (15-A). Has no seu todo, esta 
orgânica, por presumível regressão na sua fase terminal, pa-
rece-nos claramente incipiente em relação a tempos subsequen
tes. Daí que ao encararmos as épocas de D. Afonso IV e D. Pe
dro I o tenhamos que fazer na perspectiva da busca de progres
sos e reorganizações. Ë ao que seguidamente nos abalançaremos 
(16). 
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4.2. Reformas legislativas e realizações concretas (I) 

4.2.1. D. Afonso IV legislador ... 

Por mais do que uma vez nos referimos já a bem vasta 
produção legislativa de D. Afonso IV - nomeadamente em maté
ria de Justiça - e que hoje podemos encontrar em recolhas co-
ma ° Livro das Leis e Posturas, as Ordenações de el-Rei D. 
Duarte ou as próprias "Ordenações Afonsinas" (17). Chamámos 
nomeadamente a atenção para as reformas processuais e para a-
perfeiçoamentos 'burocráticos», campo este em que serão de 
destacar alguns progressos na sedentarização de oficiais ou 
serviços e na diferenciação de competências entre diversos o-
fícios. A estes pontos queremos agora voltar, centrando-nos 
concretamente em duas leis do monarca em causa: trata—se da 
ordenação dos emolumentos de Chancelaria ("Esta he a tousaçom 
quanto devem levar das cartas delRey") (18) e do "Regimento 
das Audiências" ("Como elRey partio suas audiançias e sobre-
juizes e ouvidores de sua Casa e da sa Corte e procuradores 
e escripvaaes") (19). 

Que dizer da primeira, para além das referências que 
pontualmente lhe fizemos já (20) ? Seria evidentemente «pe
dir1 demais ao texto desta lei querer dele indagar o que fos
se a orgânica da Corte de D. Afonso IV, e isto por diversas 
razões : 

- Antes de mais trata-se de um texto compósito, onde a 
ordenação propriamente dita tem um acrescento já per
to do final, intitulado "Estas sam as cartas que nom 
andam na tauxaçom da chançellariaQ. -3 ", no qual se 
nos deparam alguns tipos de carta que praticamente 
repetem outros anteriormente enunciados. 

- Por outro lado, o texto apresenta-se extremamente de
sordenado e prolixa (cerca de 90 tipos de carta), 
não sé não parecendo existir qualquer ordenação ló
gica das diversas cartas dentro de cada montante de 
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taxa (21), como havendo um certo numero de distin
ções especiosas entre cartas que, pelo modo como 
sao enunciadas, quase parecem 'repetir—se•. 

- Finalmente, uma avultada parte das cartas referidas 
na lei não encontra qualquer tradução na realidade 
documental, enquanto que outras que esta nos facul
ta lá não estão contempladas. Efectivamente, dos 22 
tipos de carta que considerámos apenas 10 de algum 
modo se encontram espelhadas - e nem sempre de for
ma cabal - nesta lei de D. Afonso IV: trata-se dos 
aforamentos, das apresentações de clérigos, dos di
plomas sobre defesa, das doações de bens e direitos, 
das doações comportando exercício de jurisdições. 
d o s Privilégios em geral, das quitações, das regu
lamentações de jurisdições locais, das regulamenta
ções do direito de pousada e das sentenças diversas 
(22). 

Face ao exposto cremos poder afirmar que o mais signi
ficativo desta ordenação estará ... na sua própria existên
cia, facto tradutor que é de uma tentativa de regularização 
da cobrança dos emolumentos das diferentes cartas; esforço 
talvez fruste, sistematização de cartas não totalmente con
seguida - mercê de inequévocas repetições - não esclareci
mento dos trâmites do despacho - o único cargo mencionado 
ê o de Chanceler - mas apesar de tudo isto, até pelo seu i-
neditismo, esta lei merece ser destacada como representando 
um passo de certa monta na organização do Desembargo Régio. 

Quanto ao "Regimento das Audiências" (23), por mais do 
que uma vez o referimos já (24), e será agora altura de ten
tar a sua integração na época em que terá sido promulgado. 

E uma primeira questão a que queremos aludir será a da 
sua datação, uma vez que o texto é omisso a esse respeito. 
Conforme já salientámos (25), a via possível consistirá em 
percorrer as individualidades que o documento nomeia para os 
ofícios de Sobrejuiz, Ouvidor do Crime, Ouvidor da Portaria 
e Ouvidor do Cível e, tendo em conta as datas balizantes do 
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INÍCIO DE FUNÇ0ES TERflO DE FUNÇÕES 

1321 ESTEVÃO PERES 1321 ESTEVÃO PERES 

1325 AFONSO ESTEVES 1325 AFONSO ESTEVES 

1326 : DOPIINGOS PAIS 1326 : DOPIINGOS PAIS 

1327 AFONSO DOniNGUES SALGA
DO. RUI PERES 

1328 AIRES EANES 1328 AIRES EANES 

1330 AFONSO ROIZ 1330 AFONSO ROIZ 

1331 \ ANDRE EANES, PÊRO EANES 
COTA ANDRE" EANES 

1332 ESTÊVÃO GORES RUI PERES 

1334 RUI FAFES AFONSO ROIZ 

1335 ESTEVÃO PERES, PÊRO 
EANES COTA 1335 ESTEVÃO PERES, PÊRO 
EANES COTA 

1337 GIL PAIS 1337 GIL PAIS 

1333 AFONSO DOniNGUES SAL
GADO 1333 AFONSO DOniNGUES SAL
GADO 

1341 JOÃO EANES DE HARVÃO GIL PAIS, JOÂ*0 EANES 
DE P1ARVÃ0, RUI FAFES 

1342 ESTEVÃO GOHES 1342 ESTEVÃO GOHES 

1343 AIRES EANES 1343 AIRES EANES 

1345 AFONSO ESTEVES 1345 AFONSO ESTEVES 

1346 ' DOPIINGOS PAIS DOPIINGOS PAIS 

INÍCIO E TERnO DE FUNÇÕES DOS OFICIAIS RENCIONADOS PELO 
"REGIPIENTO DAS AUDIÊNCIAS" 



303 

exercício de funções, localizá-lo entre o roais tardio iní
cio e o mais precoce termo. Simplesmente, e como também dis
semos, nem essa via nos levará ao "fiat lux" da data, isto 
porquanto diversas são as individualidades que na prática 
parecem nunca ter exercido os ofícios para que o "Regimento" 
as nomeia. Tentemos, "quand même", tendo em conta pura e 
simplesmente as datas de início e termo de funções em abso
luto, sem cuidar da variedade ou das oscilações de cargos 
detectáveis em vários oficiais. 0 "Regimento das Audiências" 
refere 13 nomes: são eles AFONSO D0F1INGUES SALGADO (1327-38) 
(26), AFONSO ESTEVES (1325-45) (27), AFONSO ROIZ (1330-34) 
(28), AIRES EANES (1328-43) (29), ANDRE- EANES (1331) (30), 
DOniNGOS PAIS (II) (1326-46) (31), ESTÊVÃO GORES (1332-42) 
(32), ESTEVÃO PERES (1321-35) (33), GIL PAIS de Sá (1337-41) 
(34), J0#0 EANES DE HARVftO (1341) (35), PÊRO EANES COTA 
(1331-35) (36), RUI FAFES (1334-41) (37) e RUI PERES (1327-
-32) (38). Observando sistematicamente as respectivas datas 
de início e fim de funções detecta-se claramente um 'cerrar 
da malha' na primeira metade da década de 1330: em primeiro 
lugar ninguém cessa funções antes de 1331; em segundo lugar 
apenas dois oficiais as iniciam depois de 1335 (Gil Pais e 
João Eanes de Plarvão). Cremos assim justificada a plausível 
localização do "Regimento" no princípio dos anos 30, por nás 
avançada ao longo das biografias dos oficiais mencionados. 
De novo nos pronunciamos, por outro lado, pela sua posterio
ridade em relação quer a ordenação das três audiências (39), 
quer ao conjunto de leis promulgadas em Fevereiro de 1332 
(40), isto por uma questão de maiores desenvolvimento e ela
boração do seu texto (41). 

Que significado terá esta lei ? 

- 0 facto mais evidente dirá respeito a preocupação 
de •separar* as diferentes esferas de competência 
(feitos cíveis, feitos crimes, feitos do Rei, fei
tos da Portaria), atribuindo-os a agentes diversos 
(Sobrejuízes, Ouvidores do Crime, do Cível e da 
Portaria). De salientar ainda a repartição do ter
ritório entre as duas audiências de Sobrejuízes, 
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a uma cabendo o Algarve, Odiana e Estremadura, a 
outra a Beira, Entre-Douro-e-Plinho, Trás-os-flontes 
e Riba-Coa. Piais discretamente embora, está ainda 
patente a hierarquização entre as diversas instân
cias judiciárias, facto que aliás bem transparece 
na legislação deste monarca (42), 

- Na maior parte das audiências - ficam de fora as 
dos Ouvidores do Crime - prevê—se o número de ma
gistrados leigos e clérigos. Se considerarmos que 
estes últimos haviam representado nos anos 20 qua
se um terço dos desembargadores, haveremos de con
cluir que o facto pretenderá limitá-los futuramen
te, inserindo—se portanto no processo de •laiciza
ção » do oficialato ragio, que vimos já caracteri
zar parte substancial do século XIV (43). 

0 articulado desta ordenação não é dos mais corren
tes, uma vez que além de definir os cargos em si 
nomeia desde logo os titulares respectivos. Esta
mos pois ainda longe da abstracção total, que as 
próprias "Ordenações Afonsinas" não lograrão com
pletamente (44). Uma concretização deste tipo sur— 
gir-nos-á também na "Ordenança dos tempos em que 
auja de despachar, e como", de D. Duarte (45), en
quanto que as duas ordenações sobre o Desembargo 
atribuíveis a 1361 referem nomes sem mencionar car
gos (46). 

Finalmente, haverá que acentuar que neste "Regimen
to das Audiências" as magistraturas consideradas 
nos surgem em bloco, como que constituindo um »com-
partimento estanque». Na realidade, o último pará
grafo, ao enunciar rapidamente os trâmites do des
pacho (47), nada nos diz sobre a finalização que 
consistiria na passagem e selagem das cartas de sen
tença, num processo em que - esperar-se-ia - teria 
decisiva intervenção o Chanceler/Vedor da Chancela
ria. Has o facto é que nenhuma referência nos surge 
a tais trâmites, antes se configurando as magistra-
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turas em si próprias, na especialização que agora 
se afirma, sem qualquer conexão com o 'mundo exte
rior' dentro da Corte, e nomeadamente o 'serviço' 
até então melhor delineado que era a Chancelaria. 

Numa palavra, o núcleo de Justiça, na multiplicidade 
dos seus sub-núcleos, parece apresentar—se 'destacado' em re-
laçao aos restantes. Dai que tenhamos considerado o "Regimen
to das Audiências" como ponto de partida da diferenciação 
das Plagistraturas Superiores em relação ao Desembargo pro
priamente dito (48). Daí que nele vejamos um momento chave 
na evolução da orgânica governativa do período estudado. 

4.2.2. ... tao somente ... ou e não só ? 

Foi pois D. Afonso IV um prolífica legislador, um dos 
monarcas de mais vasta produção no domínio que nos ocupa. 
Pias foi apenas isso ou foi igualmente um inovador na práti
ca da governação ? 

Embora tenhamos alguns indicadores, a resposta é alta
mente problemática, porquanto o período de 15 anos que se 
inicia em 1343 não é 'contemplado' pela documentação da Chan
celaria régia. 0 resultado é um nítido abaixamento da curva 
dos valores totais das cartas ao longo dos anos que se esten
dem até à entronização de D. Pedro I (49). Este 'eclipse' 
das cartas régias de há muito que vem interessando os histo
riadores. No fim de contas como explicar o facto ? Redução 
da actividade administrativa ? Ou desaparecimento pura e 
simples da documentação ? 

Nao deixa de ser tentador aproximar este facto dos sur
tos epidémicos que atingiram o Reino a partir do Outono de 
1348. Terá efectivamente a Peste Negra dizimado parte apre
ciável dos oficiais régios, provocando uma sensível desorga
nização no Desembargo, a qual se traduziria no desapareci
mento dos registos, ficando assim o investigador contempo
râneo reduzido ao acaso do encontro de pergaminhos origi
nais ? A pergunta cremo-la pertinente e merece uma indaga-
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çao. Tendo assim em conta os 37 oficiais em "funções no pe
ríodo de 1341-50 (50), verificamos que apenas 10 ultrapas
sam o ano de 1348: são eles AFONSO D0P1INGUES (II) (1344-78), 
BARTOLOriEU PERES (1342-58), flestre GONÇALO DAS LEIS (1340-
-53), JOftO DURÂ"ES (1341-54), Restre J0Â*0 DAS LEIS (1330-56), 
riestre LOPO DAS LEIS (1346-58), LOURENÇO CALADO (1328-60), 
LOURENÇO GONÇALVES (1336-69), riestre PER0 DAS LEIS (1330-
-51) e Hestre VASCO DAS LEIS (1346-59) (51). 

Has será esta presumível mortandade dos oficiais régios 
suficiente para explicar o desaparecimento da documentação, 
encarado este como verosímil espelho de uma desorganização 
governativa ? No sentido de dar resposta a esta questão 
procedemos, para o período de 1331 a 1360, a contagem anual 
das cartas régias, com exclusão das que constam dos livros 
da Chancelaria ou da Leitura Nova: 

ANOS 
NÚT1ER0 

TOTAL DE 
CARTAS 

NÛF1ER0 DE CARTAS C0H EXCLUSÃO DA 
CHANCELARIA E DA LEITURA NOVA. 

E PERCENTAGEF1 RESPECTIVA 
1331 85 38 (44,70%) 
1332 72 18 (25%) 
1333 33 13 (39,39%) 
1334 36 20 (55,55%) 
1335 36 22 (61,11%) 
1336 62 25 (40,32%) 
1337 33 10 (30,3%) 
1338 60 10 (16,66%) 
1339 56 4 (7,14%) 
1340 60 9 (15%) 
1341 76 12 (15,78%) 
1342 43 14 (32,55%) 
1343 21 6 (28,57%) 
1344 20 10 (50%) 
1345 10 10 (100%) 
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ANOS 

1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 

NÚT1ER0 
TOTAL DE 
CARTAS 

16 

10 
11 
12 

13 
15 
36 
50 
25 
26 

NÚRERO DE CARTAS COH EXCLUSÃO DA 
CHANCELARIA E DA LEITURA NOVA. 

E PERCENTAGES! RESPECTIVA 

8 (100$) 
16 (100$) 
5 {100$) 
B (100$) 

10 (100$) 
11 (1005Q 
12 (100$) 
7 (100$) 
6 (100$) 

13 (100$) 
15 (100$) 

(8,33$) 
(14$) 
(8$) 
(3,84$) 

Os resultados obtidos, para além de obviamente confir
marem o total desaparecimento da documentação da Chancela
ria para os anos 1345-56, não nos dão no entanto valores 
que pelo seu montante se passam considerar 'chocantemente1 

baixos em relação a outros anteriormente detectáveis. Por 
outro lado, a documentação de não-chancelaria que para es
ses anos possuímos é, como dissemos,fundamentalmente cons
tituída por pergaminhos originais, nomeadamente do núcleo 
d a s Corporaçães Religiosas da Torre do Tombo, os quais pelo 
seu conteúdo são frequentemente sentenças. Ora essa documen
tação, pelos montantes então alcançados não apresenta uma 
descida sensível. Pela sua análise podemos além do mais, e 
com razoável nitidez, seguir o percurso dos oficiais que pe
lo tipo de carreira são inseríveis nas Hagistraturas Supe-
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riores (caso de Bartolomeu Peres) ou que por aí passaram an
tes de virem a integrar o Desembargo propriamente dito (casos 
de João Durães e Restre Vasco das Leis); de igual modo pode
mos detectar o início das carreiras de alguns magistrados 
surgidos ainda durante o «eclipse» documental mas já nos anos 
50, casos.de GIL LOURENÇO (1356-61), GONÇALO EANES DE BEJA 
(1354-58), riARTIFl AFONSO (1351-53) e VASCO HARTINS (II) (1356-
-60) (52). A conclusão parece-nos evidente: o núcleo de Jus
tiça, na sua organização, não parece ressentir-se face à 
conjuntura. Sendo assim, será ainda plausível que a rarefac-
çao documental seja produto de uma efectiva desorganização 
do Desembargo, mesmo considerando que a esfera judicial dele 
está em vias de se apartar ? Parece-nos francamente proble-

http://casos.de
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mático afirma—lo, aisé porque, como adian-te salientaremos, 
esses anos vão ate conhecer algumas inovações quanto a car
gos . 

Has como explicar então o 'eclipse* da documentação ? 
Uma hipótese já avançada (53) estará na possibilidade de, 
pelo fogo, se terem destruído pergaminhos ou códices, que se 
temeria serem portadores dos fatídicos germes pestilenciais. 
A ser assim, teríamos porventura explicado o tipo de docu
mentação sobrevivente: as destruições — que forçosamente te
riam sido precoces, dada a nao passagem de quaisquer cópias 
para a Leitura Nova e outras 'reformas» quatrocentistas -
atingiriam os fundos do arquivo rágio e não as cartas origi
nais, detectáveis nos acervos dos destinatários. 

£ tempo de retomar a questão de fundo: foi D. Afonso IV 
um simples legislador, sem que a prática governativa algum 
avanço tenha traduzido — até" pela conjuntura dramática que 
o Reino entretanto viverá - ou foi algo mais do que isso ? 

0 facto 4 que, e apesar da 'penumbra' documental, de al
guns avanços nos podemos aperceber, antes e durante ela. 

Em primeiro lugar as décadas de 40 e 50 são tempo privi
legiada no que ao aparecimento de novos cargos diz respeito. 
Relativamente ao Desembargo (54) recordar-se-á que 4 em 1342 
que pela primeira vez encontramos documentado o Escrivão da 
Chancelaria (55) e em 1354 o Escrivão da Puridade (56), ha
vendo ainda quem tenha aventado a hipótese de que o Correge
dor da Corte - somente detectável a partir de 1357 (57) -
seja na realidade um pouco anterior e cronologicamente se a-
proxime dos Corregedores das comarcas (58). Igualmente a ní
vel local e regional os anos em causa não são parcos em 'no
vidades', de que, de passagem embora, não deixaremos de des
tacar o aparecimento dos já referidos Corregedores das comarcas 
e ainda dos Vereadores concelhios (59). Numa palavra: os cer
ca de 20 anos finais da governação de D. Afonso IV, ultrapas
sada que está em vias de ser a fase inquiritivamente reorga-
nizativa, patenteiam-se como um momento-chave na configuração 
das instituições administrativas dos finais da nossa Idade 
Fledia. 

rias nao ficam por aqui os avanços detectáveis ao longo 
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dos anos de 'penumbra» documental. Destacaremos fundamental
mente mais três pontos: 

- Em primeiro lugar, e a aceitarmos que o progresso 
na organização das Administrações Centrais pode pas-
sar pela redução numérica do oficialato quando este 
haja atingido uma dimensão que acabe por se tornar 
• pesada', e portanto contraproducente (60), os anos 
em apreço indubitavelmente se compreendem num pro
cesso redutivo, que nos leva desde valores na casa 
dos 50 oficiais por década nos tempos finais de D. 
Dinis e nos primeiros do seu sucessor até valores 
predominantemente na casa dos 30 a partir de 1341 
(61). As décadas em causa muito claramente se inse
rem assim na lógica desta evolução. 

- Por outro lado, e tendo em conta as prioridades da 
acção governativa reveláveis pela tipologia dos di
plomas (62), não nos parece que as décadas de 1340 
e 1350 'destoem' na evolução geral. Efectivamente, 
o abaixamento das cartas integrantes do núcleo de 
Justiça a partir dos anos 50 liga—se a paragem das 
Inquirições, o que correlativamente explicará a as
censão do núcleo de Graça; baixam também as cartas 
de Fazenda, mercê do declínio quantitativo das car
tas de aforamento, que haviam sido das mais repre
sentadas nos anos 20 e 30; o núcleo em causa esta
bilizará, como vimos, nos finais do século, por via 
da fiscalidade (63). Para além disto - e este aspec
to afigura-se-nos decisivo em termos de institucio
nalização - sobe acentuadamente o núcleo de Adminis
tração Geral, tendendo para os valores em que virá 
a estabilizar nos meados do século (64). Ou seja, 
as décadas em causa constituem, em termos de priori
dades governativas, um momento de cremos que nítida 
aproximação do que virá a ser o conspecto 'normal' 
da actividade do Desembargo régio. 

- Finalmente, como compreender a organização governa
tiva de D* Pedro I logo a partir de 1357 sem ter em 
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conta os anos anteriores, considerando que o monar
ca apenas em 1361 produzirá legislação sobre a ma
taria ? Por outras palavras, quer-nos parecer que 
a orgânica patente desde o inicio da governação 
d* "0 Justiceiro" é incompreensível sem anteceden
tes no tempo de D. Afonso IV, de cujos quadros irão 
aliás transitar diversos oficiais (65). 

Por tudo isto, cremos poder encerrar o presente ponto 
afirmando que D. Afonso IV foi mesmo um legislador ... e não 
só. 
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4.3. Reformas legislativas e realizações concretas (II) 

4•3.1. A organização do Desembargo e da Justiça Supe
rior na época de D. Pedro I 

Os tempos iniciais da governação d* "0 Justiceiro" de
correrão assim sob o signo de uma bem plausível continuida
de. 

Continuidade antes de mais de homens: como vimos uma 
parte substancial dos oficiais destes anos provém do reinado 
precedente (66); outros serviram já o novo monarca antes da 
sua ascensão à realeza: é o caso de GONÇALO VASQUES DE GUIS 
e JOftO ESTEVES (I) (67). » Oficial-revelação» para esses anos 
será fundamentalmente Restre GONÇALO DAS DECRETAIS (68). 

Continuidade também no que a orgânica diz respeito, com 
as cartas integrantes no núcleo de Justiça continuando a cons
tituir um como que 'mundo à parte1, a cargo dos diferentes 
magistrados Superiores, com as que integram os núcleos de Gra-
5,3- e Administração Geral incumbindo fundamentalmente aos De
sembargadores "tout court", e com pouca representação da Fa
zenda, até pela ausência de aforamentos (69). Novidade detec
tável para estes anos apenas a que consiste no surgimento do 
cargo do Corregedor da Corte, logo em 1357 (70). 

Sao ainda anos de afrouxamento da actividade legislativa 
em matéria de Justiça: o único exemplo que então conhecemos 
é a ordenação "Dos Aggravos das Sentenças defenitivas d...3", 
de 7 de Fevereiro de 1359 (71), a que atrás fizemos já refe
rência ( 72) . 

1361 inaugurará um novo 'ciclo» da acção de D. Pedro I. 
Ano de Cortes, ano de remodelação quase total do elenco dos 
desembargadores, ano de início de uma nova fase legislativa 
- em diversos pontos será um retomar da actividade de D. A-
fonso IV - que avultará não tanto pela abundância como pela 
sua intensidade nos anos de 1361 e 1362 - e ainda um prolon
gamento de 1366 - e sobretudo pela 'radicalização' de algumas 
soluções face aos antecedentes afonsinos. Os três factos re-
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feridos como processados ou iniciados em 1361 - Cortes/retno-
delaçao/legislação - cremo-los no fundo indissociáveis. Nao 
vamos contudo insistir nesta questão, pois iríamos forçosa
mente repetir-nos, quer em relação a anteriores trabalhos 
quer a anteriores alíneas do presente (73).Diremos apenas que 
nac faltam nas Cortes de Elvas agravos sobre a acção dos de
sembargadores e o funcionamento dos respectivos serviços, 
que a substituição dos oficiais se inicia com uma ordenação 
que, para além de afastar uma individualidade até então em 
destaque e agora acusada de "peitamento" (74), pretende mori-
gerar a conduta dos servidores régios no exercício dos seus 
cargos. E é esse un dos pontos de partida da produção legis
lativa d' "0 Justiceiro", a qual se prolongará até ao início 
do último ano do reinado. 

0 que de momento nos interessa será averiguar o que e_ 
xistira de continuidade e/ou inovação nos dois regimentos so
bre o despacho de petições atribuíveis a 1361, e particular
mente no segundo, a "Hordenaçom que elrrey fez como se ham 
de desembargar as petiçõoes" (75). 

Uma primeira observação diz respeito ao facto de este re-
gimento nao ser propriamente exaustivo em relação aos servi
ços ou ofícios do Desembargo e das Hagistraturas Superiores: 
conforme atrás salientámos, nada se diz sobre a Casa do Cível, 
sobre os respectivos Sobrejuízes ou sobre os ao tempo titula
res deste ofício (76). 

Em segundo lugar, e conforme vem sendo de longa data sa
lientado pelos historiadores, esta lei constitui o ponto de 
partida para uma maior ênfase do papel do Escrivão da Purida
de em detrimento do Chanceler; este último, pela coeva "Hor-
denaçam como se ham de desenibarga<r) as pitiçooes" (77), vi-
ra-se confinado ao papel de verificar e selar as cartas (78). 

Por outro lado, esta ordenação, pelos sectores de acção 
governativa que apresenta, algo representa de novo em relação 
às leis d» "0 Bravo". Distinguem-se assim os feitos cíveis 
(79), os feitos crimes (80) e os feitos "do aver delrrey" 
(BI), ou seja, esferas de competência já patentes no "Regimen
to das Audiências", de D. Afonso IV. Nas igualmente se distin
guem os feitos e petições direitos (82) e de graça (83): o de
sembargo dos primeiros far-se-ia de acordo com a legislação 
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vigente; o dos segundos implicaria uma dispensa ou uma deci
são discricionária do monarca (84). Esta distinção, com tal 
explicitude, surge pela primeira vez nesta lei; aqui portan
to uma das grandes inovações da legislação de D. Pedro I. 

Que reflexos na actividade governativa dos anos subse
quentes ? 

Antes de mais, cumprirá de novo assinalar que é a par
tir do ano seguinte que pela primeira vez encontramos tex
tualmente referida a Casa do Cível, em vias de sedentariza— 
çao, datada de Chancelaria própria - superintendida por um 
Vedor - e com o seu 'quadro' de Sobrejuizes (85). 0 que isto 
significa é que uma das instâncias da Justiça Superior pros
segue na sua via de 'autonomização* em relação ao Desembargo 
propriamente dito. Nao nos tendo chegado livros de registo 
da mencionada Chancelaria da Casa do Cível ou de outras ins
tâncias judiciárias, as cartas de sentença detectáveis são 
ao tempo bem escassas, constituindo uma 'gota de água1 no * o— 
ceano documental' da década (86). 

Quanto aos restantes núcleos, a elevada percentagem a— 
tingida pela Graça tem essencialmente a ver com o peso das 
cartas de doação e privilégio dos alvores do reinado fernan-
dino. Ras o que mais importará salientar é que não só o nú
cleo de Administração Geral se mantém na estabilidade para 
que, como assinalámos (87), vinha já anteriormente tendendo, 
como a Fazenda inicia um processo recuperatório que levará 
a estabilização das últimas décadas do século; a responsabi
lidade deste facto estará no - tímido - reaparecimento dos 
aforamentos (88), já que a fiscalidade se mantém em montan
tes estáveis (89); um e outro destes dois tipos de carta têm 
como principal subscritor precisamente o oficial a quem o re
gimento de 1361 cometera o encargo do "aver delrrey" e que 
anos mais tarde virá a ser um dos primeiros Vedores da Fazen
da: trata-se do já mencionado PÊRO AFONSO (I) (90). 

Estes pois os traços que se nos afiguram fundamentais 
na governação régia dos anos que se seguem à fase mais inten
sa da actividade legislativa de D. Pedro I. 
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4»3»2. O completar do cenário: fazenda e fiscalidade 
no período fernandino 

Como acabamos de ver, a legislação de D. Pedro I, pare
cendo fundamentalmente 'insistir' - em sentido mais 'veemen
te' - em aspectos da organização do Desembargo e da Justiça 
Superior, acaba por se ver confrontada com uma prática sub
sequente que assiste ao consolidar de outros núcleos. E é 
este facto, que rapidamente recordámos, que permitirá compre
ender a evolução detectável ao longo da governação fernandi
na. 

Anunciado pela legislação de 1361, ao prever-se a exis
tência de um desembargador especificamente consagrado ao 
"aver delrrey", pelos finais da década irá dar-se o apareci
mento dos Vedores da Fazenda. Sintomaticamente, um dos pri
meiros titulares é precisamente o oficial a quem o regimen
to de D. Pedro I cometera a tarefa em causa (91). 

Ao tratar do cargo fizemo-nos eco de palavras de Vitori
no Flagalhaes GODINHO que colocavam o seu surgimento em rela-
çao com o estabelecimento de uma fiscalidade geral e perma
nente (92). E efectivamente ê a partir dos alvares da déca
da de 70 que as sisas iniciam o seu percurso da situação de 
imposto municipal para a de imposição regular (93). E os a-
nos em questão irão assistir a um considerável aumento per
centual das cartas sobre fiscalidade (94), nas quais avulta
rão, sobretudo pelos finais da década, os arrendamentos das 
mencionadas sisas e outros direitos, nomeadamente a Judeus 
(95); fiscalidade que é por outro lado o principal domínio 
da intervenção dos Vedores da Fazenda por esta altura (96), 
situação prolongável até a morte do monarca (97). Enfim, e 
para rematar a presente nota, diremos que a época fernandina 
representará o consubstanciar de um núcleo de Fazenda, a car
go de vários Vedores, fundamentalmente encarregados de diversas 
formas de proventos régios e ainda - até aos anos 90 - do 
contencioso em seu torno, na altura não particularmente a-
bundante. Ou seja, a orgânica post-InquiriçSes para que, como 
vimos, a legislação de D. Pedro I apontara já. 
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Nem tudo porém -terá sido harmónico rto Desembargo fer— 
nandino. As vicissitudes da política externa e interna cre
mos que não deixaram de marcar o elenco dos oficiais, so
bretudo ao longo dos últimos 10 anos da vida do monarca. 

Teremos em primeiro lugar o casamento de D. Fernando, 
com o cortejo de reacções que suscitou. Incidência directa 
ao nível dos desembargadores terá sido o afastamento do Ve
dor da Chancelaria, ÁLVARO PAIS (98). Por outro lado, a flu
tuante política de alianças do soberano, e particularmente 
as indecisões face ao Cisma, colocado perante o •dilema» Ro— 
ma/Avinhao, nao terá sido in—consequente. 

A um e outro factos fizemos já referência (99), neles — 
e particularmente no segundo - procurando ver uma plausível 
explicação para a limitada ou pouco significativa presença 
de clérigos e de letrados entre os oficiais do monarca (100). 

Ras poderemos talvez ir um pouco mais longe na busca de 
incidências da situação mencionada, nomeadamente no domínio 
da duração e tipos de carreira (101). Na realidade, os anos 
70 assistem antes de mais a um encurtamento de carreiras, o 
que se comprova pelo (re)alçar do escalão 1/10 anos à casa 
dos 6055. Assistem também a uma nova subida da categoria dos 
"Esporádicos", uma vez mais, e em pleno, na casa dos 20%. 
Quer isto dizer que ambos os factos mencionados representam 
um retorno a valores não atingidos desde os anos 30, e que 
sé voltarão a ter algo de semelhante ou aproximado nos tem
pos finais da governação joanina. 

Pelo que, cremos poder concluir que se do ponto de vis
ta institucional o reinado de D. Fernando representa o quase 
remate do 'edifício' em construção desde os anos 40, no to
cante aos homens que integram o Desembargo e ao modo como se 
processam as carreiras respectivas ele constitui claramente 
um momento de paragem de processos em curso há várias déca
das . 

Como é plenamente sabido, a morte do monarca desenca** 
dear-se-á um conjunto de 'crises' de vária ordem, que irão 
culminar na ' entronização» do Plestre de Avis; o modo como tais 
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crises agem sobre os homens e a orgânica do Desembargo é al
tura de o -termos em consideração. 

! 
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4.4. As incidências de 1383-85 - A nova dinastia, um retro
cesso ? 

Desembarga praticamente sem clérigos nem letrados, e 
constituído em boa medida por oficiais de carreira curta ou 
escassamente documentada - é ainda esta, em síntese, a ima
gem dos anos 1380-83 (102). Se tivermos efectivamente em con
ta os 16 oficiais que servem D. Fernando nos seus tempos fi
nais de vida deparamos somente com um clérigo — o Vedor da 
Fazenda GONÇALO GONÇALVES (I) (103) - e com dois letrados -
o mesmo Gonçalo Gonçalves, licenciado em Leis e em Degredos 
e o Vedor da Chancelaria da Casa do Cível J0A*0 GONÇALVES (II), 
licenciado em Leis (104). Em matéria de antiguidades verifi-
ca-se a existência de apenas um 'sobrevivente* do tempo de D. 
Pedro I - o Desembargador FERNA*0 P1ARTINS (105) - e de mais 
cinco oficiais vindos dos primeiros anos do próprio D, Fernan
do, todos concretamente em funções desde 1368 — o Chanceler/ 
/Vedor da Chancelaria LOURENÇO ANES FOGAÇA (106), os Vedores 
da Fazenda A*LVAR0 GONÇALVES (107) e J0Â"0 EANES (II) (108), o 
Desembargador RODRIGO ESTEVES (109) e o Ouvidor GORES HARTINS 
(III) (110). 

Num conjunto de nomes onde a maioria se pauta por actua
ção discreta - que poderíamos ser tentado a qualificar de 
•burocrática1 - parecem avultar como detentores de maior con
fiança e/ou favor régio o Chanceler Lourenço Anes Fogaça, o 
Escrivão da Puridade J0Â*0 GONÇALVES DA TEIXEIRA (ill) - ambos 
por mais do que uma vez participantes em missões diplomáti
cas - e eventualmente o Tesoureiro régio D. JUDAS Q A B E N H E N I R ] 
(112), este mercê além do mais da sua condição de Rabi—Pior» 
Individualidades em destaque, mas porventura representando po
sições diversas na Corte fernandina: efectivamente, o Chance
ler ja antes de 1383 nos aparece ligado a negociações com a 
Inglaterra, a ponto de o Cronista colocar o Rei a dizer que 
Lourenço Anes Fogaça "tijnha a cruz de Sam Jorge scripta no 
coraçom como elle" (113); em contraste, o Escrivão da Purida
de surge-nos mais claramente ligado à Rainha e ao Conde An-
deiro, e a negociações com vista ao retorno.de D. Fernando à 
obediência a Clemente VII. Enfim, Chanceler, Escrivão da Pu-

http://retorno.de
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ridade e Tesoureiro, «sensibilidades» distintas entre os de
sembargadores e destinos divergentes após a morte do monarca» 

Relativamente à orgânica deste Desembargo tardo-fernan-
dino, haverá antes de mais a salientar que os diferentes ti
pos de carta disponíveis para esses anos recebem em princípio 
a subscrição 'normal' (114), isto salvo a singularidade de o 
ao tempo Escrivão da Puridade ser também subscritor (115), 

Quanto a prioridades governativas, o quadro patente de 
algum modo nos comprova a sequência da evolução que detectá
mos para as décadas de 1360 e 1370 (116): na realidade, os 
núcleos de Fazenda e de Administração Geral prosseguem no mo
vimento ascendente que se vinha processando desde os meados 

ANOS 
NÚCLEOS 1380-83 1384-90 

GRAÇA 252 
42,85* 

926 
66,33* 

JUSTIÇA 70 
11,90* 9 

0,64* 

FAZENDA 112 
19,04* 

202 
14,46* 

ADniNISTRAÇftO GERAL/ 
/CHANCELARIA 

101 
17,17* 

205 
14,68* 

DIVERSOS 53 
9,01* 54 

3,86* 
TOTAIS 588 

99,97* 
1396 

99,97* 

GRAÇA, JUSTIÇA, FAZENDA "et alia" ANTES E DEPOIS 
DA riUDANÇA DINÁSTICA 

do século; uma mais acentuada presença da Justiça terá fun
damentalmente a ver com a pujança das cartas de perdão nos 
anos em causa (117), 

Os elementos documentais e cronísticos de que dispomos, 
nao sendo particularmente abundantes, sao-no contudo em es
cala suficiente para nos permitir afirmar que, morto D. Fer
nando, o elenco dos desembargadores terá permanecido pratica-
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mente inalterado sob a égide da - na circunstância - Regen
te. Efectivamente, o Cronista não só nos dá notícia do pro
tocolo inicial das cartas (118), como nos refere a continui
dade em funções de diversos oficiais, a saber: o Escrivão da 
Puridade João Gonçalves da Teixeira (119), o Chanceler Lou
renço Anes Fogaça (120), o Vedor da Fazenda Álvaro Gonçalves 
(121), o Corregedor da Corte GIL EANES (122), o Tesoureiro 
D. Judas (123), o Escrivão da Chancelaria GONÇALO PERES (124), 
o Vedor da Chancelaria da Casa do Cível J0Â*0 GONÇALVES (125), 
o Desembargador Rodrigo Esteves (126) e o Sobrejuiz GONÇALO 
EANES (127). 

Has a subsistência do Desembargo fernandino não será 
longa. Assumindo a regência e constituindo o elenco dos seus 
oficiais, o Clestre de Avis fá-lo-á num primeiro momento fun
damentalmente com homens novos. E na realidade a grande maio
ria dos desembargadores de D. Fernando vai desaparecer, ou 
•sem deixar rasto», ou sabendo-se da sua adesão ao 'partido' 
contrário através de confiscos de bens por alegado "desservi
ço" (128), conforme se pode ver pelo seguinte quadro: 

AFASTADOS 

AFONSO RARTINS (III) (1375 e 1382), A-
F0NS0 HARTINS ALVERNAZ (1383), AFONSO PE
RES (I) (1382), DIOGO GIL (1382-83), FER
NÃO HARTINS (1360-82), G0P1ES F1ARTINS 
(III) (1368-81), GONÇALO GONÇALVES (I) 
(1380-82), J0ÍÍ0 EANES (II) (1368-83), 
JOftO GONÇALVES (II) (1380-82), J0A*0 GON
ÇALVES DA TEIXEIRA (1374-83), D. JUDAS 
(1374-83), RODRIGO ESTEVES (1368-82). 

AFASTADOS E DE
POIS REINTEGRADOS 

ÁLVARO GONÇALVES (1368-1406), GIL EA
NES (II) (1377-83 e 1391-1401). 

TRANSITAR GONÇALO PERES (I) (1375-97), LOURENÇO 
ANES FOGAÇA (1368-99). 

DESTINO DOS OFICIAIS FERNANDIN0S DEPOIS DE 1383 

Homens novos portanto os 20 restantes desembargadores de
tectáveis até 1390 (129). E homens novos recrutados em boa me
dida nos meios letrados - ligados ao Estudo Geral - e ecle
siásticos, cujo maior peso nos tempos subsequentes tivemos já 
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oportunidade de salientar (130), Letrados são efectivamente, 
e para citar apenas as figuras mais em destaque nos primei
ros tempos da nova situação, JOÃO AFONSO DA AZANBUJA, JOÃO 
AFONSO DE SANTARËP1, JOÃO GIL, os Drs. JOÃO DAS REBRAS e RAR
Tin AFONSO [CHARNECA! e ainda RUI LOURENÇO (131), sendo o 
primeiro, o quinto e o sexto igualmente clérigos, e o quar
to clérigo de ordens menores depois "conjugado". Em tal pro

cesso de recrutamento dos novos desembargadores terá ainda 
desempenhado papel de relevo esse ♦dissidente* da Corte fer
nandina que era o ex—Vedor da Chancelaria ÁLVARO PAIS (132), 
de quem, como se sabe, o Dr* João das Regras era enteado» 

Homem 'novo' é também, no fim de contas, o agora titu
lar da soberania, proveniente do mestrado de uma ordem mili

tar e sem quaisquer contactos anteriores com a governação. 
E é este * homem novo* que, a uma dimensão inédita até a al
tura mas compreensível mercê da situação concreta, vai con
centrar nas suas mãos a actividade governativa (133). Efec

tivamente, as suas subscrições irão até 1390 atingir montan
tes quase invariavelmente superiores a 50%, como se pode ve
rificar pelo presente quadro (134): 
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ANO 
TOTAL 

DE 
' CARTAS 

RÉGIAS 

NÚMERO 
DE 

CARTAS 
DE SUBS

CRIÇÃO 
RÉGIA 

PERCENTA
GEM ANUAL 
DAS CARTAS 
DE SUBSCRI
ÇÃO RÉGIA 

PERCENTAGEM 
QUINQUENAL DAS 
CARTAS DE SUBS

CRIÇÃO RÉGIA 

PERCENTAGEM 
DECENAL DAS 

CARTAS DE 
SUBSCRIÇÃO 

RÉGIA 

1371 95 33 34,73 % 

37,25% 

32,16 % 

1372 107 57 53,27 % 

37,25% 

32,16 % 

1373 64 19 29,68 %. 37,25% 

32,16 % 

1374 71 12 16,90 % 
37,25% 

32,16 % 
1375 71 31 43,66 .% 

37,25% 

32,16 % 
1376 40 11 273 %' 

26,9 % 

32,16 % 

1377 107 28 26,16 % 

26,9 % 

32,16 % 

1378 103 32 31,06 % 26,9 % 

32,16 % 

1379 65 14 21,53.%* 
26,9 % 

32,16 % 

1380 79 21 26,58 % 

26,9 % 

32,16 % 

1381 77 18 2337 % 

41,56% 

4 8 3 5 % 

1382 176 62 1522% 
41,56% 

4 8 3 5 % 

1383 256 68 2636 %i 41,56% 

4 8 3 5 % 

1384 202 142 70^9 %> 
41,56% 

4 8 3 5 % 
1385 480 205 42,70 %■ 

41,56% 

4 8 3 5 % 
1386 188 129 68,61 % 

00,22% 

4 8 3 5 % 

1387 155 83 5334%. 

00,22% 

4 8 3 5 % 

1388 91 62 68,13 % 00,22% 

4 8 3 5 % 

1389 136 80 58,82 % 
00,22% 

4 8 3 5 % 

1390 144 76 52,77 % 

00,22% 

4 8 3 5 % 

1391 156 71 45,51 %l 

22,73 % 

24,92 % 

1392 103 19 18,44 %■ 

22,73 % 

24,92 % 

1393 70 19 27,14 % 22,73 % 

24,92 % 

1394 122 10 8,19% 
22,73 % 

24,92 % 
1395 112 9 8,03 % 

22,73 % 

24,92 % 
1396 101 13 12,87 %• 

27,65 %i 

24,92 % 

1397 106 13 12,26 % 

27,65 %i 

24,92 % 

1398 118 54 45,76 % 27,65 %i 

24,92 % 

1399 76 24 3137% 

27,65 %i 

24,92 % 

1400 51 21 41,17 % 

27,65 %i 

24,92 % 

Á intervenção pessoal dos Monarcas no Desembargo (13711400) 

(reproduzido de Armando Luís de Carvalho H0PIEH, "Uma crise 
qua sai d» 'A Crise», ou o Desembargo Régio na década de 
1380" [no preloj a publicar no vol. V da Revista de Histó
ria, do Centro de História da Universidade do Porto 3 

Sao pais os anos post1383 que decisivamente contribuem 
para que a década ostente um montante de cartas de subscri
çao régia na casa dos 48%, valor máximo ao longo de todo o 
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período considerado, apenas dele se aproximando o período 
1421-33, coro os seus 46,96% (135). 

Coro homens novos ao leme da barca da governação, e numa 
conjuntura como a do Interregno, não será de surpreender a 
desorganização do Desembargo para os tempos imediatamente 
subsequentes: desde um compreensível ressurgimento da orali
dade no dar e no mandar, até doações repetidas do mesmo bem, 
direito ou terra, feitas sucessivamente a diferentes indivi
dualidades, de tudo isso encontramos um pouco (136), obrigan
do a um ulterior processo de arrumação, no qual se procurará 
nomeadamente averiguar da doação mais antiga no sentido de a 
confirmar; tal processo prolongar—se-á pelos menos atá aos 
finais da década. 

Terá sido um pouco pela inexperiência prévia de si pró
prio e dos que o servem que o novo titular da soberania aca
bará, mais cedo ou mais tarde, por reintegrar alguns oficiais 
do seu antecessor: 

- acontece logo nos alvores da regência com a confir
mação do Escrivão da Chancelaria GONÇALO PERES (I) 
(137); 

- acontece igualmente em 1384 com o aproveitamento da 
experiência diplomática do até então Chanceler LOU
RENÇO ANES FOGAÇA, também confirmado no ofício 
(138); 

- pela mesma altura se terá pretendido reintegrar o 
Vedor da Fazenda ÁLVARO GONÇALVES; tal intento não 
se concretizará por oposição do concelho de Lisboa, 
roas não decorrerão muitos anos até à sua efectivi
dade (139); 

- será ainda, e pelos finais de 1384, o perdão e res
tituição de bens ao Corregedor da Corte GIL EANES 
(II), que em 1391 será também reintegrado no seu 
cargo (140). 

Tendo agora mais directamente em conta a orgânica do 
lesembargo régio depois de 1383, verificamos antes de mais 
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que para além do referida avultar das subscrições régias se 
detecta um certo apagamento dos cargos de dimensão superior: 

- no que toca o Chanceler constata—se que o titular, 
Lourenço Anes Fogaça, estará ausente em Inglaterra 
até 1386, e que o seu * substituto•, o Dr. João das 
Regras, poucas cartas redacta, avultando antes a 
sua acção enquanto detentor da condição de Conse
lheiro régio; 

- Corregedor da Corte é cargo que permanece por pro
ver ao longo dos anos 'críticos*, vindo a se-lo a-
penas em 1387 - e por pouco tempo - na pessoa de 
ÁLVARO GONÇALVES C1ACHAD0 (141); 

- quanto aos Vedores da Fazenda, para além de os pri
meiros titulares do cargo, JOÃO GIL e flARTIP! DA 
HAIA (142), passarem em 1385 longos meses sedentá
rios em Lisboa, longe do monarca (143), verifica-
-se que têm uma actividade discreta na redacção de 
diplomas (8,09% até final da década, em contraste 
com os 33,67^ dos anos 1380-83); mesmo nos tipos em 
que tradicionalmente haviam marcado presença eles 
sao ultrapassados por outros subscritores, nomeada
mente o Rei: acontece nas doações de bens e direi
tos (144), nas quitações (145) e na fiscalidade 
(146); e até num domínio onde continuam a predomi
nar, como os aforamentos (147), eles estão seguidos 
de perto pelos Desembargadores "tout court" (148); 

- estes últimos, para além do soberano, são assim os 
mais •prolixos' subscritores de cartas até ao fi
nal da década (32,44?5): é sobretudo o peso de in
dividualidades como João Afonso da Azambuja e João 
Afonso de Santarém nos primeiros anos e Rui Louren
ço mais para o final da década. 

E" nesta medida que cremos poder afirmar que 1383-85 re
presenta uma paragem no processo de institucionalização, uma 
vez que - passageiramente embora - se 'esvaziam' os 'grandes' 
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ofícios do Desembargo era favor daquele 'resto' do oficiala
to que vimos constituir a condição do Desembargador "tout 
court" (149). 

Que dizer agora das prioridades governativas ? 
Em função de tudo o que já expusemos, e tendo igualmen

te em conta a óbvia necessidade do Piastre de conseguir os 
indispensáveis apoios, não surpreenderá que o domínio da Gra— 
jja (150), consubstanciado nos actos de doar e privilegiar, 
sobreleve claramente os restantes atá ao final da dácada, em 
detrimento de todos eles. 

£ por isso que pensamos poder rearfirmar a pausa no pro
cesso de burocratização e institucionalização nos tempos ime
diatamente post-Interregno. £ também por isso que uma vez 
mais cremos justificada a expressão que já empregámos no sen
tido de considerar que na década em causa o Desembargo régio 
passará por uma "crise que sai d' 'A Crise» n. £ finalmente 
por isso que iremos considerar os tempos subsequentes como 
fases de reorganização, reorganização que em boa medida re
presentará um regressar - completando-o - ao estado de coi
sas anterior a 1383. o "quomodo" vê-lo-emos seguidamente. 
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4. 5» Reorganizações e evoluções 

4.5.1. A década de 1390 

Repetidamente afirmámos já que os oficiais ingressados 
no Desembargo régio durante o Interregno ou nos primeiros a-
nos da realeza de D. João I constituem uma primeira 'geração' 
de entre as várias que servirão o monarca. 'Geração' que, 
conforme tivemos oportunidade de salientar, é claramente mais 
eclesiástica e letrada do que as suas predecessoras (151), 
dados os meios onde o Hestre de Avis inicialmente recrutara 
os seus desembargadores, meios esses que, por razoes também 
apontadas (152), se haviam dissociado do serviço régio nos 
últimos tempos da governação de D. Fernando. 

'Novos' no serviço régio, os primeiros oficiais joani
nos deveriam sê-lo também pela idade: efectivamente, esta 
•geração', reforçada por alguns 'sobreviventes' dos quadros 
fernandinos, irá ter uma presença duradoura no serviço do mo
narca, presença que se prolongará "grosso modo" até a vira
gem do século. Por outras palavras, homens que por força das 
mutações políticas terão chegado ao Desembargo com uma idade 
inferior ao normal da época irão por esse facto propiciar um 
alongamento das carreiras nas décadas subsequentes (153). 

E assim os primeiros 15 anos da governação de D. João I 
serão fundamentalmente marcados pela presença de homens como: 

- o Chanceler LOURENÇO ANES FOGAÇA (154); 

- o novamente Corregedor da Corte GIL EANES (II) 
(155); 

- os Vedores da Fazenda ÁLVARO GONÇALVES e flARTin DA 
RAIA (156); 

- os Desembargadores J0A~0 AFONSO DA AZAHBUJA, JO/ÏO 
AFONSO DE SANTARÉP1 e RUI LOURENÇO (157); 

- o Juiz dos feitos de el-Rei - cargo novo - ÁLVARO 
PERES (158); 



327 

- e o reconduzido Escrivão da Chancelaria GONÇALO PE
RES (I) (159). 

Os anos 90 assistirão ainda ao aparecimento de alguns ex 
poentes da 'geração' seguinte, mas o seu papel é por enquanto 
diminuto face ao das 'grandes figuras' que são realmente os 
oficiais mencionados» 

5ao portanto estes os que fundamentalmente conferem ao 
Desembargo joanino a sua face humana até ao virar do século. 

Que dizer entretanto da orgânica desse mesmo Desembargo, 
e nomeadamente do retorno ao "statu quo" fernandino a que a-
trás fizemos referência (160) ? 

Nao é D. João I um monarca que se tenha distinguido por 
uma produção legislativa particularmente abundante no que di
ga respeito as instâncias superiores do Poder. Pelo contrá
rio, o Rei "De Boa Demória" configura-se - também nisso - co
mo o continuador desse outro 'prático' da governação que fo
ra D. Fernando. 

Ainda assim, e para os tempos iniciais do reinado, dão-
-nos por vezes os capítulos de Cortes - e as reuniões destas 
sao ao tempo frequentes - algumas indicações no domínio da 
Administração Administranda (161); não raro as prescrições 
em causa não passarão aliás deste nível. De entre elas serão 
de salientar alguns capítulos das próprias Cortes de Coimbra 
de 1385: 

- Ë antes de mais o caso do artigo 2 dos Capítulos Ge
rais, quando os povos propõem uma determinada orgâ
nica para o "Conselho" (162), segundo a qual have
ria fundamentalmente 4 ofícios: o da Chancelaria, o 
da Tesouraria, o do livramento da Fazenda e final
mente o do livramento das graças e outros desembar
gos (163); o que desde logo salta a vista é que o 
modo como a petição está formulada parece ignorar o 
que era o Desembargo fernandino: efectivamente, não 
só se fala do livramento da Fazenda sem se menciona
rem os respectivos Vedores, como se ignora o Corre
gedor da Corte e se diluem os oficiais que classi
ficámos de Desembargadores "tout court" na indeter-
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minaçao do livramento das graças e restantes desem
bargos; e a resposta régia não deixa de algum modo 
de fazer sentir essa inadequação, uma vez que, pa
ra além de se pronunciar no sentido de que ao "Con
selho" caberá organizar o seu próprio regimento, 
menciona explicitamente os Vedores da Fazenda para 
o desembargo dos feitos respectivos; 

- será também o caso do artigo 3 dos mesmos Capítulos 
(164) e do artigo 6 dos Capítulos especiais de Lis
boa (165), ao determinarem respectivamente a exis
tência de três audiências cíveis e crimes, em Lis
boa, Évora e Coimbra, e a transferência da Casa do 
Cível para Lisboa, medidas que, segundo opinião cor
rente, não tiveram vigência efectiva (166). 

Numa palavra, nao é através de prescrições normativas 
contidas em legislação - inexistente - ou de respostas a Ca
pítulos de Cortes - vagas ou sem ressonância real - que po
deremos tirar grandes conclusões sobre o que tenha sido o De
sembargo joanino. Para lá chegar teremos uma vez mais que ir 
ao seu funcionamento concreto, tendo antes de roais em conta 
as prioridades governativas discerníveis para os anos 90 
(167). 0 que se pode constatar é que o núcleo de Graça per
deu a pujança que anteriormente tivera, encontrando-se na 
curva descendente que caracteriza a sua evolução até final 
do período considerado; os núcleos de Fazenda e Administra
ção Geral prosseguem o seu - interrompido - percurso rumo a 
estabilidade que caracterizará a maior parte do reinado de 
D. João I. 

Quanto a esferas de competência, e tendo em conta a dis
tribuição dos vários tipos de carta pelos diversos subscrito
res (168), verificamos que o maior progresso nesta estabili
zação dos anos 90 estará na Fazenda. Na realidade, a Graça, 
representada eminentemente pelas coutadas, pelas doaçães de 
bens e direitos, pelas doações, comportando exercício de ju
risdições ... e pelos privilégios em geral (169), é assunto 
repartido entre o Rei e os Desembargadores "tout court", en
quanto que a Administração Geral, representada pelas cartas 
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sobre Defesa, de regulamentação de jurisdições locais e de 
resposta a capítulos de Cortes . .. (178), cabe eminentemen
te aos segundos (171), A Fazenda, representada pelos afora
mentos, pela fiscalidade e pelo provimento e remuneração ds 
ofícios (172), é claramente o domínio dos respectivos Vedo
res, que neste campo tendem a recuperar a posição que fora 
a sua antes do Interregno, Ras é neste campo, como dissemos, 
que a maior inovação irá acontecer, com o surgimento, a par
tir de 1391 (173), do Juiz dos feitos de el-Rei. com tal o-
fício se completando uma evolução em curso desde os meados 
do século, no sentido de dissociar os responsáveis pela admi
nistração dos bens e direitos régios dos magistrados com o 
encargo de julgar os feitos respectivos, 

E nessa medida que cremos poder reafirmar que, passada 
a inevitável desorganização dos primeiros anos posteriores 
a 1383, a década de 1390 representará um retorno complétan
te a orgânica de D, Fernando, constituindo por outro lado a 
superação da » pausa' no processo burocratizante e institucio-
nalizante em que na Crise" em última análise consistiria. 

4«5,2, Os alvores do novo século 

Ao virar-se a página sobre o século XIV podemos dizer 
que está prestes a efectivar-se um 'render da guarda' no 
seio dos oficiais régios. Com efeito, de há algum tempo a 
essa parte que, por morte ou avançada idade ditando o "apou-
sentamento" (174), por transição para o Conselho régio (175) 
ou por ascensão ao episcopado (176) vinham desaparecendo do 
Desembargo os homens do tempo do Interregno, 

E é então que, entre 1394 e 1408, paulatinamente ganha 
forma uma segunda «geração» de desembargadores. CompSem-na 
fundamentalmente : 

- 0 Chanceler FERNÃO GONÇALVES (177); 

- o Escrivão da Puridade GONÇALO LOURENÇO DE GOHIDE 
(178); 
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- o Corregedor da Corte J0Â*0 RENDES (179); 

- os Vedores da Fazenda ÁLVARO GONÇALVES DE FREITAS 
e JOffO AFONSO DE ALENQUER (180); 

- os Desembargadores Dr. DIOGO NARTINS, Fernão Gonçal
ves - antes de ascender a Chanceler - Dr. GIL HAR-
TINS - ulteriormente Chanceler - Dr. LANÇAROTE ES
TEVES e VASCO GIL DE PEDROSO (181); 

- o Juiz dos feitos de el-Rei Dr. GORES HARTINS (182); 

- e o Escrivão e desembargador de circunstância GON
ÇALO CALDEIRA (183). 

Conforme atrás salientámos, se esta 'geração* se destaca 
desde logo pelo seu 'laicismo' (184), assiste em contraparti
da à continuidade da posição de relevo que os letrados vinham 
ostentando desde o Interregno (185): detectamos efectivamente 
quatro doutores (186) e dois licenciados (187) em Leis. 

Por outro lado, e a aceitarmos a linguagem dos números, 
o período de serviço dos oficiais da segunda 'geração' joani
na - e particularmente a década 1401-10 - terá constituído 
a fase de maior estabilidade dentro das balizas temporais do 
nosso estudo, e senão vejamos: 

- os primeiros 10 anos do século XV conhecem o número 
mínimo de oficiais - 25 (188); 

- conhecem também o alongamento máximo das carreiras 
dos mesmos; na verdade, verificamos na primeira dé
cada do século a existência de Q0% de desembargado
res com tempos de serviço superiores a 10 anos, o 
que é de longe o valor mais elevado (189); 

- finalmente, os "Esporádicos" ostentam entre 1401 e 
1420 valores igualmente baixos, dos mais baixos de 
todo o período estudado, só 'batidos' em inferiori
dade pelos 10$ da década de 1350 (190). 

Fias não ficam por aqui os sintomas de estabilização ao 
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longo dos anos centrais da governação joanina* 
Efectivamente, e tendo antes de mais em conta as priori

dades governativas detectáveis para tal período (191), veri

ficamos que enquanto a Graça régia prossegue o movimento des

cendente que atrás assinalámos, a Fazenda e a Administração 
Geral continuam a primeira em sentido ascendente, a segunda 
na senda da estabilização. 

Tendo agora em atenção as diferentes esferas de competên
cia (192), depara—senos o seguinte quadro: 

 as subscrições régias mantêm—se a níveis inferiores 
ao "maximum" atingido na década do Interregno, e a
brangem nomeadamente o domínio da Graça, mas com al
guma presença também no das cartas de Fazenda: 

 por outro lado, e acima de tudo, haverá que salien
tar que as subscrições dos Vedores da Fazenda e dos 
Desembargadores "tout court" se mantêm estáveis e 
equilibradas, dando continuidade ao que detectára
mos para a década de 1390; a Fazenda é obviamente o 
domínio dos primeiros, •distribuindose» os segundos 
por cartas de Graça e de Administração Geral. 

Cremos assim, e em conclusão, poder afirmar, em reforço 
do que atrás dissemos, que superada a ♦crise» motivada pela 
"Crise" se entra numa fase de reposição da orgânica que se 
vinha instalando desde os meados do século XIV; reposição 
que, uma vez processada e completada, será seguida de uma fa
se de estabilidade aos mais diversos níveis, estabilidade que 
•aguentará» inclusivamente um 'render» de gerações no Desem
bargo, como o que, em gestação desde os anos 90, se consuma
rá nos primeiros anos do novo século. 

De algum modo se poderá assim afirmar que o apogeu joa
nino encontra a sua plena tradução no que a orgânica e ao 
pessoal do Desembargo diz respeito. 
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4.6» A crescente afirmação do Infante D, Duarte 

0 Infante D. Duarte nasceu em 1391, tendo—se converti
do em herdeiro da Coroa presumivelmente em 1400, por morte 
do primogénito D, Afonso. 

Será oito anos mais tarde, aquando das Cortes de Évora, 
que se irá iniciar o seu percurso no rumo da governação do 
Reino» Efectivamente, a referida assembleia delibera proce
der li montagem da "casa" não sé do próprio D* Duarte como 
dos Infantes D, Pedro e D» Henrique; a casa do futuro monar
ca disporia de um montante anual de 8 contos, provenientes 
dos rendimentos das sisas (193)* 

Em 1410 D, João I irá ainda doar—lhe consideráveis ren
das e direitos: 

- a 30 de Outubro temos uma primeira doação, abran
gendo tudo o que for devido ao Rei pelos Tesourei
ros, Cambiadores, Almoxarifes, Recebedores e Saca
dores dos pedidos, isto desde o inicio do reinado 
(194); esta doação será confirmada a 10 de Novembro 
(195); 

- a 12 de Novembro é-lhe outorgada - conforme era a— 
legadamente usual fazer-se aos Infantes herdeiros -
metade das colheitas dos mestrados de Cristo, S. 
Tiago e Avis, priorado do Hospital e ainda mostei
ros e dioceses do Reino (196). 

Estando assim D* Duarte na posse de um avultado montan
te em rendas e direitos, não será de estranhar que a breve 
trecho a documentação nos comece a dar traços da sua activi
dade na administração do património em causa, o que começa 
concretamente a acontecer em 1411 (197), atravás de cartas 
e alvarás da sua responsabilidade (198). Como vimos, o patri
mónio outorgado ao Infante a partir de 1408 incidia em larga 
medida sobre o montante de imposições » públicas'. Daí que 
na gestão respectiva o futuro Rei acabe logicamente por •in
vadir» a esfera da governação, intervindo antes de mais has 
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esferas financeira e fiscal (199) e só mais tarde atingindo 
outros domínios, como a Justiça (200) ou a Defesa (201). Nu
ma palavra, e segundo a voz corrente, o herdeiro da Coroa 
estava associado à governação do Reino. Ou seja, temos ago
ra lado a lado um Rei prestes a atingir a casa dos 60 anos, 
em vias de crescente desinteresse pelas fainas governativas 
(202), e um Infante que ainda não atingiu os 30. 

Que se nos irá assim deparar na actividade do Desembargo 
nos anos finais do Rei "De Boa Plemória" ? 

Antes de mais o período que decorre de Ceuta — "grosso 
modo" - aos alvores da década de 1420 será marcado pela ins
talação de uma terceira e última «geração» de oficiais, de 
que são figuras de proa: 

- o Escrivão da Puridade J0Â"0 GONÇALVES (III) Qde Go-
rnide]] (203) ; 

- o Vedor da Fazenda PER0 GONÇALVES Qnalafaia^] (204); 

- os Desembargadores FERNANDO AFONSO DA SILVEIRA e 
RUI FERNANDES (205)} ambos serão efemeramente Chan
celeres no final do reinado; 

- e o Juiz dos feitos de el-Rei DIOGO AFONSO (206). 

Continuam ainda ao serviço régio alguns oficiais da 'ge
ração1 anterior. Três deles mantêm-se em plenitude: 

- é o caso do Dr. GIL PIARTINS, que em 1421 ascende a 
Chanceler-flor (207); 

- é também o caso do Corregedor da Corte J0/Ï0 RENDES 
e do Desembargador Dr. DIOGO PIARTINS (208). 

Outros dois mantêm-se igualmente, mas com actividade dis
creta, mercê de bem plausível veterania: 

- Acontece com o Vedor da Fazenda J0Â"0 AFONSO DE ALEN
QUER e com o Juiz dos feitos de el-Rei Dr. GORES 
F1ARTINS (209). 
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•Laica* como a anterior (210), esta geração "tem no en
tanto cora ela um ponto de contacto, que é a manutenção dos 
letrados em posição de certo destaque (211): para alam dos 
transitados Drs. Diogo Plartins, Gil Hartins e Gomes flartins, 
temos agora mais dois doutores - Fernando Afonso da Silvei
ra e Rui Fernandes - um licenciado- - J0Â*0 LOURENÇO (III) 
(212) - um bacharel - VASCO ESTEVES (III) (213) - e um esco
lar - Diogo Afonso - em Leis. 

Os 33 oficiais detectáveis para o período de 1421-33 
nao esgotam contudo o elenco das individualidades deste ou 
daquele modo ligadas à governação^ estando D, Duarte associa
do ao Poder, ele vai possuir também os seus próprios oficiais 
e conselheiros, alguns dos quais são em simultâneo conselhei
ros do Rei: 

- 0 seu Chanceler-Flor é o Dr. Hartim do Sem, igualmen
te seu conselheiro e do monarca (214); 

- o Escrivão da Puridade é Nuno Plartins da Silveira, 
logo a partir de 1416 (215); 

- o Vedor da Fazenda é, entre 1420 e 1429, Nuno Vas
ques (216); 

- dispõe ainda o Infante de um Flordomo-Ror, que em 
1431 é Diogo Lopes de Sousa (217), de um Camareiro-
-Flor, que em 1428 é D. Fernando de Noronha (218) e 
de um Vedor da sua Casa, que entre 1412 e 1416 é 
Nuno Gonçalves de Ataíde (219); 

- possui finalmente Escrivães da sua Câmara, caso de 
João Vasques em 1432 (220) e de Rui Galvão a partir 
de 1430 (221); 

- sao por outro lado conselheiros do Infante o seu 
Chanceler Dr. dartira do Sem (222), o Vedor da Fa
zenda régia Pêro Gonçalves (223) e Aires Gomes da 
Silva, igualmente conselheiro régio e ao tempo re
gedor da Justiça no Entre-Douro-e-Hinho (224). 
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Quer dizer, nestes finais da governação joanina estamos 
perante oficiais e/ou conselheiros do Rei e/ou do Infante, e 
por isso é de colocar uma vez mais a questão qtxm atrás levari-
tantos já (225): seria esta situação a ideal para o funciona
mento do aparelho de Estado, ou não seria pelo contrário pro* 
piciatória da duplicação de funções ou de práticas de gover
nação 'paralela1 ? 

E efectivamente por mais do que uma vez encontramos nes
ses anos oficiais e conselheiros do Infante executando tare
fas ou participando em missões que normalmente são foro dos 
oficiais e conselheiros régios: 

- assim o Escrivão da Puridade Ntsno Plartins da Silvei
ra participa em Dezembro de 1429 numa embaixada de 
mediação - por parte de D* João I — entre os Reis 
de Castela e Aragão; em Agosto de 1432 será uma das 
testemunhas do tratado de aliança que D. Duarte e 
os outros Infantes em nome do Rei assinam com os mo
narcas de Aragão e Navarra (226); 

- o Escrivão da Câmara Rui Galvão participa em 1431 
na embaixada enviada a Castela para negociar a paz 
perpétua, da qual resultará o tratado de 30 de Ou
tubro desse mesmo ano (227); 

- mas é sobretudo um dado contido numa carta régia de 
13 de Plaia de 1429 que nos parece significativo a 
este respeito: por ela se manda ao então Contador— 
-flor e Chanceler das Cartas dos Contos de Lisboa 
GONÇALO CALDEIRA (228) que todas as cartas do seu 
desembargo passem pelo Vedor da Fazenda do Infante 
Nuno Vasques, do mesmo modo que passam pelos Vedo
res da Fazenda régia (229) t os termos em que a car
ta esté redigida levam a crer que o Contador—Pior 
txvesse anteriormente levantado objecções a esse 
estatuto de Nuno Vasques como 'equiparado* aos Ve
dores da Fazenda do Rei* 

Acontece que para além destes factos outras circunstân
cias ainda detectamos que nos dão, relativamente ao Desem-
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bargo e seus oficiais neste período, uma certa ideia de desa
gregação da estabilidade que, como vimos, caracterizara os 
anos centrais da governação joanina: 

- assistimos assim, e antes de mais, a um novo encur
tamento das carreiras (230): o escalão 1/10 anos ul
trapassa claramente os 50$, alcandorando-se a valo
res como já nao ostentava desde os últimos anos de 
D, Fernando; 

- nos Tipos de Carreira detectamos uma nova - e subs
tancial - subida dos "Esporádicos" (231), que pelos 
montantes ostentados uma vez mais nos recorda os 
tempos finais da governação fernandina; 

- relativamente a prioridades governativas não pare
cem detectar-se grandes 'novidades» (232): tirando 
a pontual subida do núcleo de Justiça, os restantes 
apresentam-se perfeitamente estabilizados em rela
ção aos tempos imediatamente anteriores; 

- já o mesmo se não pode dizer da orgânica do Desembar
go (233): a nota mais saliente é uma acentuada subi
da das subscrições régias, mas com a particularida
de de não serem só régias, antes com a paralela pre
sença do Infante; tais subscrições atingem o segundo 
valor mais elevado, só sendo ultrapassadas pela dé
cada de 13B0 (234); se as subscrições do Rei/Infan
te sobem, descem em contrapartida as dos Vedores da 
Fazenda e dos Desembargadores "tout court"; e preci
samente essa pletora das subscrições régias far-se-
-á sentir por uma mais destacada presença em tipos 
de carta que em princípio competiriam aqueles agen
tes, caso dos aforamentos (235), das coutadas (236), 
das cartas sobre defesa (237) ou sobre fiscalidade 
(238), dos privilégios em geral (239), das quitações 
(240) ou das cartas de regulamentação de jurisdições 
locais (241); isto para além da manutenção do habi
tual primado nas doações de bens e direitos (242) e 
n a s doações, comportando exercício de jurisdições 
(243). 
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Será que esta nova personalização da actividade do De
sembargo constituiu a saída possível face a uma verosímil 
indefinição de competências entre os oficiais régios e os 
do Infante, pese embora que estes últimos não estejam nunca 
representados na subscrição de cartas (244) ? 

Nem tudo porém terá sido tão 'negativo' nesses tempos 
finais da governação joanina. 0 Infante desde cedo irá revê. 
lar-se como detentor de uma bem acentuada vocação legislan-
te.- Os exemplos acumular-se-ão a partir de 1418, e será por
ventura este um dos campos onde mais claramente se detecta a 
•passagem do testemunho» do velho monarca ao herdeiro da Co
roa (245): referimos já os regimentos dos Corregedores e dos 
Coudéis (246); mas poderemos ainda mencionar a ordenação do 
apuramento dos besteiros, de 12 de Agosto de 1422 (247), ou 
a ordenação do desembargo dos "rroolles das petyçoees que 
pertencem ao oficio do paaço", de 1426 (248) ou ainda mais 
catorze referências das "Ordenações Afonsinas" a leis sem da
ta, feitas pelo Infante em vida de seu pai (249). Será mesmo 
plausível que no próprio lançamento dos trabalhos de compi
lação legislativa de que virão a resultar as "Ordenações A-
fonsinas" - trabalhos esses cometidos ao Corregedor da Corte 
JOffO HENDES (250) - o Infante tenha já tido alguma influên
cia* 

Os tempos imediatamente anteriores a 1433, se por um la
do constituem assim o termo de um estado de coisas - a esta
bilidade joanina - por outro representam o ponto de partida 
de uma nova fase légiférante, por responsabilidade do então 
herdeiro da Coroa. Várias décadas de consolidação das práti
cas correntes da actividade do Desembargo se haviam passado. 
Chegara o momento de lhes dar apropriado contorno jurídico. 
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(112) Id., biografia 161. 

(113) Fernão LOPES, Crónica de P. Fernando, cap. XCIII, 
ed. Salvador Dias ARNAUT, Porto, 1966, p. 254. 

(114) Veja-se o Apêndice II. A. ao nosso trabalho "Uma 
crise que sax d» 'A Crise1, ou o Desembargo Régio na década 
de 1380" (no prelo; a publicar no vol. V da Revista de Histe
ria do Centro de História da Universidade do Porto). 

(115) V. supra, 3.1.2. e no vol. II a biografia de João 
Gonçalves da Teixeira (n.s 148). 

(116) V. supra. 4.3.1. e 4.3.2. e vol. II, Quadros Anexos. 
VI. 

(117) V. supra. 2.3.10. 

(11B) "Dona Lionor pella graça de Deos, Rainha, Governa
dor, e Regedor dos Regnos de Portugal e do Algarve" (F. LO
PE5» Crónica de D. Fernando, cap. CLXXIII, ed. cit., p. 476). 
Chegaram até nós apenas dois espécimes de cartas da Rainha, 
datados de 8 e 23 de Novembro (A.N.T.T., Chancelaria de D. 
Fernando, liv. II, fols. 110 e 109, respectivamente). 

(119) A 6 de Dezembro, aquando do inopinado regresso do 
Hestre de Avis a Lisboa, é encarregado pela Rainha de pesqui
sar o livro dos vassalos de Odiana, a fim de indicar quantos 
fossem necessários (F. LOPES, Crónico de D. João I. parte I, 
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cap. IX, ed. A. Braamcamp FREIRE, Lisboa, 1915, pp. 17 e 20). 

(120) Acompanha a Rainha a Alenquer e a 12 de Janeiro se
guinte recebe em Santarém o Rei de Castela (F. LOPES, Cróni
ca de D. João I. parte I, caps. XVI e LXVI, ed. cit., pp. 
32-3 e 112, respectivamente). 

(121) Acompanha a Rainha a Alenquer (v. nota anterior). 

(122) V. nota (120). Em Alenquer será, entre 21 e 25 de 
Dezembro, redactor de 6 cartas da Rainha (A.N.T.T., Chancela
ria de D. Fernando, liv. II, fols. 111/111 v. 2 e 111 v.S; 
E.H.C. P., Livro Grande, fol. 44 Qduas]} e Pergaminhos, liv. 
II, does. 61 e 62). 

(123) Acompanha a Rainha a Alenquer (v. nota (120)). 

(124) A 12 de Janeiro de 1384 está presente em Santarém 
a chegada do Rei de Castela (v. nota (120)). 

(125) V. nota anterior. 

(126) V. nota (124). 

(127) V. vol. II, biografia 101. A 9 de Janeiro de 1384 
subscreve, com o seu homólogo GONÇALO PERES (II) (id., bio
grafia 117). uma carta de sentença (G.H.C.P., Pergaminhos, 
liv. II, doe. 63). 

(128) Casos de DIOGO GIL, JOffO GONÇALVES DA TEIXEIRA e 
D. JUDAS (v. vol. II, biografias 47. 148 e 161). 

(129) Salvo o Sobrejuiz Gonçalo Eanes (v. nota (127)), 
com alguns antecedentes nos anos 70. 

(130) V. supra. 3.3.1.1. e 3.3.1.2. e vol. II, Apêndices 
Diversos. E., 7.II. e III. 

(131) V. vol. II, biografias 129. 131. 143. 158. 184 e 
218). 

(132) Id., biografia 33. 
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(133) O diploma mais antigo emanado da Chancelaria do 
Plestre -tem a data de 7 de Janeiro de 1384 (cf. Salvador Dias 
ARNAUT, Os documentos do flestre de Avis — Breves notas, se
parata da Revista Portuguesa de História, Coimbra, 1979, p. 
342). Pias apenas a partir de Fevereiro a actividade da mesma 
está regularmente documentada. 

(134) V. também vol. II, Apêndices Diversos. F. As car
tas com subscrição do Regente/Rei no período 1384—90 repre
sentam 55,65$ da documentação. 

(135) De salientar contudo dois -Factos: em primeiro lu
gar que esse novo fôlego das subscrições régias se concentra 
sobretudo nos anos até aos meados da década de 1420 (v. vol. 
II, Quadros Anexos, I Ql2]); em segundo lugar as cumulativas 
subscrições do Infante D. Duarte (sobre o assunto v. infra, 
4.6.). 

(136) Vejam—se a este respeito as considerações de Sal
vador Dias ARNAUT, Os documentos do Flestre de Avis, cit., 

p. 345. 

(137) V. vol. II, biografia 116. 

(138) Id., biografia 170. 

(139) Id., biografia 29. 

(140) Id., biografia 81. 

(141) Id., biografia 31. 

(142) Id., biografias 143 e 190. 
(143) A cronologia pode encontrar-se na notícia biográ

fica de João Gil. 

(144) V. supra. 2.3.5. 

(145) Id., 2.3.14. 

(146) Id., 2.3.7. 
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(147) Id., 2.3.1. 

(148) Veja—se o Apêndice II. B. do nosso citado trabalho 
"Uma crise que sai d' * A Crise' ...". 

(149) V. supra. 3.1.6. 

(150) Cf. quadro da p. 319. 

(151) V. supra. 3.3.1.1. e 3.3.1.2. 

(152) Id», ibid., e também 4.3.2. 

(153) V. supra. 3.3.2.1. e vol. II, Quadros Anexos. IV. 
A longevidade desta geração ultrapassa contudo a sua retira
da de funções activas no Desembargo: lembremos somente o ca
so dos futuros bispos JOflO AFONSO DA AZAHBUJA e RARTIH AFON
SO QCHARNECA^ (v. vol. II, biografias 129 e 184). falecidos 
respectivamente em 1415 e 1416, e o Desembargador e Conse
lheiro J0Â"0 AFONSO DE SANTARÉP1 (id., ibid., n. S 131), q u e 
sobrevive ao próprio monarca. 

(154) V. vol. II, biografia 170. 

(155) Id., biografia BI. 

(156) Id., biografias 29 e 190. Hais efémeros são J0Â*0 
GIL e GONÇALO PERES (III) (id., biografias 143 e 118). 

(157) Id., biografias 129. 131 e 218. 

(158) Id., biografia 34. 

(159) Id., biografia 116. 

(160) V. supra. 4.4., in fine. 

(161) Sobre este conceito v. supra. 1.2.1. 

(162) 0 termo surge aqui com um alcance próximo do que 
atribuímos a "Desembargo", facto que já por mais do que uma 
vez assinalámos (v. nomeadamente o ponto supra. 1.2.1. e a 
nota (87) ao capítulo). 
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(163) Publicada por Plarcello CAETANO, "As Cortes de 
1385", in Revista Portuguesa de História, V (1951), pp. 76 
ss, 

(164) Cf. n. CAETANO, Op. e loc. cit. 

(165) Id., 0 Concelho de Lisboa na crise de 1383-1385, 
separata dos Anais da Academia Portuguesa da História, Lis
boa, 1953, p. 68. 

(166) V. supra. 3.2.2. 

(167) V. vol. II, Quadros Anexos, VI. 

(168) Id», Apêndices Diversos, F., 8. 

(169) V. supra, 2.3.3., 2.3.5., 2.3.6. e 2.3.11. 

(170) Id., 2.3.4., 2.3.15. e 2.3.17. 

(171) Ou aos seus substitutos, no caso dos Capítulos 
de Cortes. 

(172) V. supra. 2.3.1., 2.3.7. e 2.3.13. Este último do
mínio ganha agora particular relevo mercê dos progressos en
tretanto havidos na organização dos Contos. 

(173) V. supra. 3.1.6.; o primeiro titular é ÁLVARO PE
RES (v. vol. II, biografia 34). 

(174) Casos de ÁLVARO GONÇALVES, ÁLVARO PERES, GIL EANES 
(II), LOURENÇO ANES FOGAÇA, RARTIR DA RAIA e RUI LOURENÇO 
(v. vol. II, biografias 29. 34. 81. 170. 190 e 218). 

(175) Casos de GONÇALO PERES (I) e JOftO AFONSO DE SANTA-
RËn (v. vol. II, biografias 116 e 131). 

(176) Casos de JOftO AFONSO DA AZAHBUJA e do Dr. HARTIH A-
F0NS0 CCHARNECA3 (v. vol. II, biografias 129 e 184). 

(177) V. vol. II, biografia 67. 

(178) Id., biografia 111. 
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(179) Id., biografia 153. 

(1B0) Id., biografias 30 e 127. 

(181) Id., biografias 50, 86, 163 e 226. 

(182) Id., biografia 96. 

(183) Id., biografia 99. 

(184) V. supra, 3.3.1. 

(185) Id., 3.3.2. 

(186) Diogo flartins, Gil Flartins, Gomes flartins e Lança 
rote Esteves. 

(187) Fernão Gonçalves e Vasco Gil de Pedroso. 

(188) V. vol. II, Quadros Anexos, II. ss. 

(189) Id., ibid., IV. 

(190) Id., ibid., V. 

(191) Id., Quadros Anexos, VI. 

(192) Id., Apêndices Diversos, F., 9. e 10. 

(193) Cf. Joaquim Veríssimo SERRÂ*Q, "ÉVORA, Cortes de 
(1408)", in Dicionário de História de Portugal, dir. por 
Joel SERRftO, vol. II/E-P1A, reimpr. , Lisboa-Porto, 1971, p. 
150. 0 auto de montagem das casas dos Infantes encontra—se 
publicado nos flonumenta Henricina, I, Coimbra, I960, pp. 
316-9. 

(194) A.N.T.T., Chancelaria de D. João I, liv. V, fol. 
79; publicado por noria José Pimenta FERRO, Estudos de His
tória Ptonetâria Portuguesa (1383-1438). Lisboa, 1974, pp. 
156-7. 

(195) A.N.T.T., Chancelaria de P. Joâo I. liv. V, fols. 
79/79 v.9. 
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(196) Id., ibid., liv. V, fol. 78 v.s. 

(197) 0 diploma mais antigo é a carta de 14 de Abril des
te ano, que manda arrecadar as dívidas que el-Rei outorgou 
ao Infante no ano anterior (A.N.T.T., Chancelaria de D. João 
I, liv. V, foi. 79 v.2) (v. notas (194) e (195)). 

(198) V. vol. II, Quadros Anexos, 1(12). 

(199) E sintomaticamente as primeiras cartas do Infante, 
entre 1411 e 1416, estão na sua totalidade registadas no liv. 
V da Chancelaria de D. João I, oriundo da Casa dos Contos. 

(200) V.g. o regimento dos Corregedores, de 12/IX/1418 
(A. H. CPI. L., Livro dos Pregos, foi. 217 v.2; publicado por 
Eduardo Freire de OLIVEIRA, Elementos para a Historia do Hu-
nicipio de Lisboa. 1.9 parte, t. II, Lisboa, 1885, pp. 29-
-38). 

(201) V.g. o regimento dos Coudéis, de 21/XI/1418 - "Or
denações Afonsinas", liv, I, tit. LXXI (Ordenaçoens .... I, 
ed. cit., pp. 473-520), 

(202) Cf. o segundo excerto de A. H. de Oliveira P1ARQUES 
em portada ao ponto supra, 1.2.2. e a nota (107) ao capítulo. 

(203) V. vol. II, biografia 146. 

(204) Id., biografia 206. 

(205) Id., biografias 64 e 216. 

(206) Id., biografia 44. 

(207) Id., biografia 86. 

(208) Id., biografias 153 e 50. 

(209) Id., biografias 127 e 96» 

(210) V. supra. 3.3.1.1. 

(211) Id., 3.3.1.2. 
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(212) V. vol. II, biografia 152. 

(213) Id., biografia 224. 

(214) Como tal é mencionado pela primeira vez no testa
mento régio, a 4 de Outubro de 1426 (A.N.T.T., Reis, liv. I, 
fols. 70 v.2/74). 

(215) A primeira referência consta de uma carta de 20 de 
Setembro deste ano, que lhe couta uma herdade no termo de Te-
rena (A.N.T.T., Chancelaria de D. João I, liv. III, fols. 188 
v.9/189). Confirmado no cargo em 1433, nele serviu até 1453 
- com solução de continuidade durante a regência de D. Pe
dro - tendo apoiado D. Afonso V em Alfarrobeira, florreu em 
1454 (veja-se uma exaustiva biografia em Humberto Baquero F10-
RENO, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e Significado 
Histérico, Lourenço Flarques, 1973, pp. 962-6 e passim) . 

(216) As referências localizam-se entre 18 de Plaio de 
1420 e 13 de Plaio de 1429 (A.N.T.T., Chancelaria de D. João 
If liv. V, fols. 130 v.2 e 140, respectivamente). 

(217) Como tal é mencionado em carta de doação de 10 de 
Agosto deste ano (publicada nos flonumenta Henricina, III, 
Coimbra, 1961, pp. 348-9). Diogo Lopes de Sousa manterá o 
cargo junto de D. Duarte apés a sua ascensão a realeza (cf. 
Humberto Baquero P10REN0, A Batalha de Alfarrobeira, cit., 
p. 119 e passim). 

(218) Referido como tal a 4 de Novembro de 1428, em car
ta de doação de D. Duarte a D. Leonor (cf. As Gavetas da Tor
re do Tombo. VI, Lisboa, 1967, pp. 465-9). 

(219) As referências como tal localizam-se entre 15 de 
Julho de 1412 e 14 de Novembro de 1416 (A.N.T.T., Chancela
ria de D. João I. liv. V, fols. 90 v.9/91 e 125 v.2, respec
tivamente ) . 

(220) A única referência como tal data de 2 de Píaio de 
1432 (cf. As Gavetas da Torre do Tombo. VIII, Lisboa, 1970, 
pp. 442-58). 
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(221) A mais antiga referência data de 28 de Janeiro 
deste ano, em carta que lhe doa a administração de uma ca
pela em Setúbal (A.N.T.T., Chancelaria de D. João I, liv. 
IV, fols. 117/117 v.2). Era também secretário de D. João I. 
Nesta função continuará ao serviço de D. Duarte e D. Afonso 
V, sabendo—se que em Alfarrobeira esteve ao lado do monarca 
(cf. Humberto Baquero P10REN0, A Batalha de Alfarrobeira, ci 
pp. 814-7 e passim)« 

(222) V. nota (214). 

(223) V. vol. II, biografia 206. 

(224) As referências datam de 15 de Novembro de 1432 
(Honumenta Henricina. IV, Coimbra, 1962, pp. 176-8) e de 
21 de Fevereiro de 1433 (G.H.C.P., Pergaminhos, liv. IV, 
doc. 7 ) ; sobre esta individualidade veja-se a exaustiva bio 
grafia traçada por H. Baquero flORENO, A Batalha de Alfarro
beira, cit., pp. 1063-71. 

(225) V. supra. 1.2.2., in fine. 

(226) Cf. H. Baquero P10REN0, A B a t a l h a de A l f a r r o b e i r a . 
c i t . , pp . 9 6 2 - 3 . 

(227) I d . , i b i d . , p . 814 . 

(228) V. v o l . I I , b i o g r a f i a 99» 

(229) A.N.T.T., Chancelaria de D. João I. liv. V, fol. 
140; cit. por Virgínia RAU, A Casa dos Contos. Coimbra, 
1951, pp. 176-7. 

(230) V. supra. 3.3.2.1. e vol. II, Quadros Anexos. IV. 

(231) V. supra. 3.3.2.2. e vol. II, Quadros Anexos. V. 

(232) V. vol. II, Quadros Anexos. VI. 

(233) Id., Apêndiceíg Diversos. F., 11. 

(234) Id., ibid., F., 7.1. 
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(235) V. supra. 2.3.1. 

(236) Id., 2.3.3. 

(237) Id., 2.3.4. 

(238) Id., 2.3.7. 

(239) Id., 2.3.11. 

(240) Id., 2.3.14. 

(241) Id., 2.3.15. 

(242) Id., 2.3.5. 

(243) Id., 2.3.6. 

(244) 0 afastamento do monarca em relação a actividade 
do Desembargo datará funtamentaltnente dos úl-timos anos, mar
cados aliás por uma baixa geral na expedição de cartas (v. vol. 
II, Quadros Anexos. 1(12)). 

(245) Outro será certamente o da diplomacia. 

(246) V. notas (200) e (201). 

(247) "Ordenações Afonsinas", liv. I, tit. LXVIIII (Orde-
naçoens .... I, cit., pp, 447-66). 

(248) B.N.L., Ordenações de el-Rei D. Duarte, fols. 425/ 
/426 v.s. 

(249) Liv. II, tits. LXVI-LXX, CVI-CVIIII, CXI, CXIII e 
CXIIII; liv. Ill, tit. CXV e liv. V, tit. CXIII (Ordenaçoens 
^J:., ed. cit., II, pp. 421-32, 542-6 e 54B-55; III, p. 418; 
e V, pp. 375-7). 

(250) V. vol. II, biografia 153. 



5 . C O N C L U S Ã O 



Quando D, Duarte sucede a seu pai em Agosto de 1433 
de algum modo se fecha definitivamente um •ciclo' da activi
dade do Desembargo. 

Para trás haviam ficado há muito as crises do final 
da governação dionisina, seguidas de todo um esforço reorga-
nizativo expresso em novas Inquirições e sobretudo numa abun
dante legislação, produzida por D. Afonso IV e - mais pontual
mente - por D. Pedro I. Daí resultara a configuração de uma 
instância do Poder - o Desembargo régio - e com particular ni
tidez duas áreas de incidência da acção governativa: a Justi
ça primeiro, a Fazenda depois. 

Para trás ficara igualmente o Interregno e os primei
ros tempos da governação joanina, constituindo uma pausa no 
referido processo organizativo. 

Para trás haviam por último ficado cerca de trinta 
anos de estabilidade, caracterizados pela sequência - com ai-



guns aparfeiçoamentos - do processo que vinha dos -tempos fer-
nandinos e que 1383-85 interrompera. 

Quando D, Duarte, uma vez associado ao Poder, come
ça a afirmar—se nos assuntos do Estado alguma coisa estará 
em vias de mudar na sociedade portuguesa — lembremos tão so
mente os primeiros passos da Expansão - e disso iremos ter 
reflexos na governação e nos homens que a asseguram: recor
de—se todo o conjunto de 'inovações' detectáveis para 1421-
—33. A própria iniciativa que culminará nas "Ordenações Afon
sinas" algo por certo terá a ver com tal contexto. 

Conhecido que é o resultado desse labor de compila
ção legislativa, é óbvio que daqui para a frente começam as 
interrogações: 

- Como evolui a Administração Central nas décadas 
subsequentes ? Poderemos ainda falar de Desem
bargo com o alcance que lhe atribuímos ? Que ou
tras áreas governativas poderão agora ser abran
gidas pelo processo burocratizante ? Será que 
assim como o século XIV de algum modo nos apare
ceu como o século da Justiça e da Fazenda o sécu
lo XV irá ser, por hipótese, o da Guerra e da Di
plomacia ? 

- Que dizer dos homens ? Terá sequência o 'laicis
mo ' e a pujança dos homens de Leis que assinalá
mos para o período que se inicia com a viragem do 
século ? E será que a também assinalada tendên
cia para a configuração do Desembargo como um 
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meio, de acesso em vias de se restringir e com 
um reforço interno dos laços familiares, irá 
prosseguir pelo século XV ? 

Eis um conjunto de desafios doravante colocados à 
curiosidade dos estudiosos. 

Ou nao será tudo isto uma permanente interrogação ? 

"Quaerendo invenietis" (J. S. BACH) 

( * ) 
Anotação ao "Canon 4" da Oferenda f l u s i c a l BWV 1 0 7 9 . 



F O N T E S E B I B L I O G R A F I A 



!• F O N T E S H A N U S C R I T A S 



B R A G A 

- ARQUIVO DISTRITAL (A.D.B.) 

- Colecção Cronológica, caixas 7 a 22. 

- Gaveta de Braga, doe. 20. 

C 0 I n B R A 

- ARQUIVO nUNICIPAL (A.H.C.) 

- Pergaminhos avulsos n.Ss VII a IX, XVI a 
XVIII, XXI a XXX, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVII 
a XL, XLII a LII, LIV a LVI e LXI. 

- Pergaminhos de Elvas, n.s 1. 

- Cartas originais dos Infantes. 

- Provisões e Capítulos das Cortes. 

- ARQUIVO DA UNIVERSIDADE (A.U.C.) 

- Pergaminhos: Gaveta 1. maço I, does. 1 a 5 e 
1 6 a 2 ° ; gaveta 7 - B. maço I, does. 2, 4, 5, 
12, 16 e 18; gaveta 8. maço II, does. 101, 109 
e 1 1 65 gaveta 8 - A. maço III, doe. 152; gave
ta 9. maço IV, does. 203, 209 e 230. 

- Documentos da Colegiada de Guimarães, n.2S 34 
a 36, 39, 48 a 52 e 86 (5.2, 6.2, 7. a e 8.2 
does.). 
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- BIBLIOTECA GERAL DA UNIVERSIDADE ( B . S . U . C . ) 

- C ó d i c e 170 ( " P a p é i s v á r i o s " ) . 

g V 0 R A 

- ARQUIVO riUNICIPAL (A.H.E.) 

- Pergaminhos soltos, n.-s 1 a 6 e 8. 

- Livros I e IV de Originais 

- Livro do Padre José Lopes flira 

- Livro I de Pergaminho 

- Livro VII de Registo 

- BIBLIOTECA PÚBLICA (B.P.E.) 

- Códices CV/2-1, CV/2-2, CV/2-7, CIX/2-2 e 
CIX/2-15. 

- CARTÓRIO DO CABIDO DA SE~ (C.C.S.E.) 

- Pastas de Originais - RR _, doe. a); RR _ 

does. a), b), B ) , c), d), e) e f ) . 

G U I H A R Ã E S 

- ARQUIVO nUNICIPAL ALFREDO PIHENTA ( A . f t . A . P . - 6 . ) 

- P e r g a m i n h o s da Câmara , n . 2s 5 , 6, 8 , 10 a 1 3 , 1 8 , 



364 

22, 24, 32, 35, 37, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 5B 
e 75. 

- Pergaminhos da Colegiada, n.2s 83, 97, 102, 103, 
110, 140, 145, 164, 178, 179 e 186. 

L I S B O A 

- ARQUIVO HISTÓRICO DA CAflARA HUNICIPAL ( A . H . C . H . L . ) 

- Chancelaria Régia 

- Livro I de Dísticos de Reis 
- Livro I de nísticos 
- Livro II dos Reis D. Dinis, D. Afonso IV. 

D. Pedro I 
- Livro II de el-Rei D. Fernando 
- Livro I de Cortes 
- Livro I de el—Rei D. João I 
- Livro III de el-Rei D. João I 
- Livro dos Pregos 

- Chancelaria da Cidade 

- Livro I dos Serviços a el-Rei 
- Livro I de Posturas 
- Livro I de Quitações e Desistências 
- Livro I do Provimento de Ofícios 

- Provimento do Pão 

- Livro I do Provimento do Pão 
- Livro III do Provimento do Pão 



- Livro do Registo do Antigo Terreiro 
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- Casa de Santo Antonio 

- Livro I do Alqueidão 
- Livro do Hospital de 5. Lázaro 
- Livro do Hospital do Conde D. Pedro 
- Livro do Hospital de D. Haria Aboim 

- Administração 

- Livro I de Emprazamentos 

- Diversos 

- Livro I de Contratos 
- Livro I de Sentenças 

- ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOHBO (A.N.T.T.) 

- Chancelarias régias 
- Chancelaria de D. Dinis, livs. Ill e IV. 
- Chancelaria de D, Afonso IV, livs. I a IV. 
- Chancelaria de D. Pedro I. liv. único. 
- Chancelaria de D. Fernando, livs, I a V. 
- Chancelaria de D. João I, livs. I a V. 
- Chancelaria de D. Duarte, livs. I e II, 
~ Chancelaria de D. Afonso V. livs. VIII e 

XXXV. 
- Chancelaria de D. João II. liv. XXV. 

- Colecção Especial 

~ Caixa 32. does. 3 a 63. 
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- LISBOA (Santo Agostinho de), maço I, 
docs. 16 e 27. 

- LISBOA (5. Domingos de), n.2 8 - Títu
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ço I D.R., docs. 29 a 40; maço II D.R., 
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- Gaveta 4, maço I, doe. 4; maço II, does. 2, 5, 

7 e 9. 
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maço VI, does. 6 a 8, 15, 21 e 22; maço VII, 
does. 4, 7, 10 a 13 e 20; maço VIII, does. 26 e 
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- Gaveta 16, maço I, does. 4, 7 e 8. 

- Gaveta 17. maço I, does. 2 e 12; maço II, does. 

6, 7 e 10; maço III, doe. 15; maço VI, does. 3, 

5, 7, 8, 10, 11, 14, 15 e 23; maço VII, does. 

17 e 19; maço VIII, doe. 7; maço IX, doe. 8. 

- Gaveta 18. maço II, doe. 4; maço III, doe. 6; 

maço IV, does. 19, 22 e 23; maço V, does. 31 e 

32; maço VIII, doe. 19; maço IX, doe. 9; maço X, 

doe. 6; maço XI, does. 4 e 5. 

~ Gaveta 19. maço I, doe. 4; maço II, doe. 23; ma

ço V, does. 9 e 35; maço VI, does. 30 e 36; ma

ço VII, does. 1 e 15; maço VIII, doe. 29; maço 

X, doe. 40; maço XI, doe. 1; maço XIII, doe. 58; 

maço XIV, does. 4 e 5. 

- Gaveta 20. maço III, doe. 29; maço VI, doe. 60; 

maço VIII, doe. 5; maço XIV, doe. 1; maço XVI, 

doe. 4. 

- Gaveta 21. maço III, does. 2, 3 e 22; maço IX, 

doe. 7; maço X, does. 1, 15 e 24. 

Inquirições 

- Inquirições de D. Afonso IV. livs. I e II. 
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- Raço I, n.9s 88, 89, 95, 96, 137 e 148. 

- Leitura Nova 

~ Além Douro, livs. I a V. 

- Beira, livs. I a III. 

- Direitos Reais, livs. I e II. 

- Estremadura, livs. I a XIII. 

- Extras, liv. único. 

- Forais Velhos, liv. único. 

- Inquirições - Arcebispado de Lisboa, liv. único. 

- Inquirições - Além Douro, liv. único. 

- Inquirições - Beira e Além Douro, liv. único. 

- Flestrados. liv. único. 

- nísticos. livs. I a VI. 

~ Odiana. livs. I a VIII. 

- Padroados, livs. I e II. 

- Reis, livs. I e II. 

- Núcleo Antigo 

- N.9 61 - Livro de Demarcações dentre estes Reqnos 
e os de Castella. e de contractos de pazes. 

- N.9 3ii _ Demarcação dos Reinos de Portugal e Cas
tela (1346). 
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- N.S 314 - Livro de próprios dos Reis e Rainhas 
de Portugal, 

- N.S 315 - Livro das heranças e padroados da Rai
nha D. Leonor, mulher de D. João II. 

- NU 2 316 - Livro do almoxarifado de Ponte de Li
ma e de Viana, de Caminha e doutras lugares do 
tempo delRey D. Afonso, conde de Bolonha e del-
Rey D, Denis, 

- N . S 356 - Foral da Portagem de Lisboa. 

- N.a 357 - Livro da Portagem da Cidade de Lisboa 
dado por EIRei Dom Fernando. 

- N.2 45B - Foral de Be.ia. 

- BIBLIOTECA DA ACADEflIA DAS CIÊNCIAS (B.A.C.L.) 

- Capitolos das Cortes celebradas neste Reino de 
Portugal por Ordem dos Senhores Reis delle (ias, 
475). 

- Collecçao de Cortes, tomos II, III, V, VI e VII 
(códs. 406, 407, 409, 410 e 411). 

- Collecçao de Cortes, Leis (cód. 269). 

- Collecçao de Legislação Trigoso - I. B70-137.lt 
II. 1372-1482 (Res. 11.2.1 e 11. 2.2). 

- Continuação dos cartórios do Algarve. Comarca 
de Beja. Costeiro de S. Vicente e Annexos. to
mos II e III (códices 403 e 404). 

- Leis diversas (ros. 103). 

http://B70-137.lt
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- BIBLIOTECA NACIONAL (B.N.L.) 

- Catalogo dos Chancelleres Rores do Reyno. 

- Ordenações de el-Rei D, Duarte» 

P 0 M T E D E L I H A 

BIBLIOTECA NACIONAL (B.H.P.L.) 

- Pergaminhos da Câmara, n.Ss 1, 3 a 12, 16 e 17. 

P O R T O 

- ARQUIVO DISTRITAL (A.P.P.) 

- Cartório do Cabido da Sé do Porto. 

- Copia d'alguas Doações, Alvarás e Privilégios 
(códs. 692 e 695). 

- Livros de Originais. n.2s I, III, V, VI, IX, 
XII, XIV a XVI, XVIII, XIX e XXI a XXIX. 

- Livros de Sentenças. n.9s 31, 79, 81, 86 a 
88, 93 e 98. 

~ -COLECÇgQ PARTICULAR DO PRQF. DOUTOR ANTÚNIO CRUZ 

- Carta régia de 12 de Junho de 1366. 
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vros e Documentos mais antigos e importantes do Ar
chivo da Camará flunicipal de Coimbra. Segunda par
te do Inventario do mesmo Archivo. 3 fases», Coim
bra, 1867-69-72. 

CARVALHO (José Branquinho de) e SILVA (Armando Carneiro da), 
Catálogo dos Planuscritos do Arquivo Plunicipal, Coim
bra, 1964. 



378 

CARVALHO (José Branquinho de), Roteiro do Arquivo Hunicipal 
de Coimbra, separata do Arquivo Coimbrão. Coimbra, 
1947. 

Cortes do Reino de Portugal - Inventário de documentação e-
xistente servindo de Catálogo da Exposição docu
mental e biblio—iconográfica, ed. Álvaro Augusto 
de Oliveira NEVES, Lisboa, 1940. 

COSTA (Avelino de Jesus da), "Documentos da Colegiada de Gui
marães", in Revista Portuguesa de Histeria. III 
(1947), pp. 561-89. 

DIAS (João José Alves), Itinerário de D. Afonso III (1245-
-1279). separata dos Arquivos do Centro Cultural 
Português. Paris, 1980. 

DANTAS (Júlio), "Cartório (0) do Cabido da Sé de Évora", in 
Anais das Bibliotecas e Arquivos de Portugal, vol. 
I, n.2 2 (Jan.1915), pp. 95-8. 

ESPANCA (Túlio), "Inventário do primitivo cartório da Câ
mara de Évora", in A Cidade de Évora, ano VII, 
n.2 21-22 (Jan.-Jun.1950), pp. 165-84. 

~ — - "Inventário dos antigos arquivos da Câmara 
e do Real Celeiro Comum de Évora", in A Cidade de 
Évora, ano VII, n.s 19-20 (Set.-Dez.1949), pp. 23-
124. 

FARIA (Flário Alberto dos Reis). V. Bibliografia do Doutor 
Hanuel Paulo Herêa. 

FAVIER (Jean), "Histoire (L') administrative et financière du 
Noyen Age depuis dix ans", in Bibliothèque de l'Éco
le des Chartes, t. CXXVI (1968), pp. 427-503. 

FERREIRA (j. A. Pinto). V. RIBEIRO (João Pedro), Indice chro-
nologico ... 



379 

FIGUEIREDO (José Anastasio de). V. Synopsis Chronologica 

GARA (Eurico), "Catálogo dos pergaminhos do Arquivo Munici— 
pal de Elvas", in Boletim da Biblio-teca da Univer
sidade de Coimbra, XXVI (1964), pp. 228-361. 

Gavetas (As) da Torre do Tombo, 11 vols., Lisboa, 1960-77. 

GUIP1ARÃ*ES (J. G. de Oliveira), "Catalogo dos pergaminhos e-
xistentes no archivo da Insigne e Real Collegiada 
de Guimarães", in 0 Archeologo Português, vols. X, 
XI e XII (1905-06-07), pp. 208-24 e 344-58; 93-108 
e 219—29; e 79-91, respectivamente. 

Itinerários régios medievais - Elementos para o estudo da 
Administração portuguesa. I - Itinerário del-Rei 
D. Dinis - 1279-1325. Lisboa, 1962. 

LAVADINHO (Domingos), Manuscritos e outros documentos da Bi
blioteca Plunicipal de Elvas, vol. I, Elvas, 1945. 

RACHADO (J. T. Montalvão), Itinerários de el-Rei D. Pedro I 
(1357-1367). Lisboa, 1978. 

MARQUES (A. H. de Oliveira), Guia do Estudante de História 
Medieval Portuguesa . Lisboa, 1979. 

MARQUES (João Martins da Silva), Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo (ensaio de um manual de Heurística e Ar— 
quivoloqia). I - Index Indicum. separata de 
Ethnos. Lisboa, 1935-36. 

MATT0S0 (José), "Perspectivas actuais da investigação e da 
síntese ha historiografia medieval portuguesa 
(1128-1383)", in Revista de História Económica e 
Social. 9 (Jan.-Jun.1982), pp. 145-62. 



380 

FIOLAS RIBALTA (Pere), "Veinticinco anos de Historiografia 
sobre el Estado Floderno", Prologo ao vol. XVII de 
índice Histórico Esparíol (1979), pp. XIII-XLII. 

flORENO (Humberto Baquero), Itinerários de el-Rei D. Duarte 
(1433-38). Lisboa, 1976. 

NEVES (Álvaro Augusto de Oliveira), V. Cortes do Reino de 
Portugal ... 

"Ordenações (As) de D. Duarte", in Anais das Bibliotecas e 
Arquivos, vol. XII, n.Ss 45-50 (Jul.1936-Dez.1937), 
pp. 18-22. 

"Originais (Os) do Cartório da Câmara Nunicipal de Évora", in 
A Cidade de Évora, anos XVII-XVIII, n.2s 43-44 (Jan. 
.-Dez.I960), pp. 221-300. 

PEREIRA (Gabriel Victor Honte), Catalogo dos pergaminhos do 
cartório da Universidade de Coimbra. Coimbra, 1880. 

PESSANHA (D. José), "Torre (A) do Tombo", in Os Serões. 2.§ 
série, n.Ss 12 e 13 (1905-06), pp. 458-69 e 29-38. 

PIF1ENTA (Belisário), "Alguns manuscritos da Biblioteca muni
cipal", in Arquivo Coimbrão (Boletim da Biblioteca 
Hunicipal). I (1923-24), pp. 179-82. 

PIHENTEL (Lydia Piaria Rendes Pinheiro), Itinerário d'El-Rei 
D. Fernando de 1367 a 1377 (Subsídios para o seu 
estudo). dissertação de licenciatura apresentada 
à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
dactil., Coimbra, 1959. 

P0P1B0 (Piaria Alice dos Santos), Itinerário d'El-Rei D. João I 
de 1388 a 1398 (Subsídios para o seu estudo), dis
sertação de licenciatura apresentada à Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra, dactil., Coim
bra, 1962. 



381 

PORÉH (fiaria Hanuela), Itinerário de El-Rei P. Pedro I nos 
anos do seu reinado (Subsídios para o seu estudo), 
dissertação de licenciatura apresentada a Facul
dade de Letras da Universidade de Coimbra, dactil., 
Coimbra, 1959. 

RIBEIRO (João Pedro), índice chronologico dos documentos 
mais notáveis que se achavão no Archivo da Illus-
trissima Camará da Cidade do Porto, ed. J. A. Pin
to FERREIRA, Porto, 1951. 

RIVARA (Joaquim Heliodoro da Cunha), Catalogo dos manuscrip-
tos da Bibliotheca Publica Eborense. T. III -
Que comprehende a Historia. Lisboa, 1870. 

RODRIGUES (Piaria Teresa Campos), "Itinerário de D. Fernando 
- 1367-1383", in Bracara Augusta, vol. XXXII, n.2s 

73-74 (85-86) (Jan.-Dez.1978), pp. 181-227. 
"Itinerário (0) de D. Pedro 

I - 1357-1367", in Ocidente - Revista Portuguesa 
de Cultura, vol. LXXXII, n.9 408 (Abr.1972), pp. 
147-76. 

Roteiro dos Arquivos Hunicipais Portugueses, vol. I - Elvas. 
Viana do Castelo. Vila do Conde. Lisboa, 1976. 

SILVA (Armando Carneiro da). V. CARVALHO (José Branquinho 
de). 

Synopsis Chronoloqica de subsídios ainda os mais raros para 
a Historia e estudo critico da legislação portu-
.gjjeza, ed. Jozé Anastasio de FIGUEIREDO, T. I -
Desde 1143 Até 1549. Lisboa, 1790. 

TAROUCA (Carlos da Silva), Inventário das cartas e dos códi
ces manuscritos do Arquivo do Cabido da Sé de Ë-
vora, Évora, 1946. 

"Hais (Os) antigos documentos do 



382 

A r q u i v o da Sé de É v o r a " , i n A C i d a d e de É v o r a . a n o 
I I , n . S s 7 -8 ( J u n . - S e t . 1 9 4 4 ) , p p . 5 3 - 8 3 . 

i/IEGAS ( V a l e n t i n o ) , S u b s í d i o s p a r a o e s t u d o d a s l e g i t i m a ç õ e s 
. j o a n i n a s ( 1 3 8 3 - 1 4 1 2 ) . L i s b o a , 1 9 8 4 . 



■ 

I I I . F O N T E S I H P R E S S A S 



ACABADO (Piaria Teresa Barbosa). V. Histeria Florestal. Aqui-
cola e Cinegética» 

ACENHEIRO (Cristóvão Rodrigues), "Chronicas dos Senhores 
Reis de Portugal", in Collecçao de Inéditos de 
Historia Portugueza, publicados de Ordem da Aca
demia Real das Sciencias de Lisboa, t. V. Lisboa, 
1824, pp. 1-364. 

Actas das Vereações de Loulé, vol. I, ed. Humberto Baquero 
PÎ0REN0, Luís riiguel DUARTE e João Alberto P1ACHA-
DO, Porto, 1984. 

Alguns documentos para servirem de Provas à Parte 2.§ das 
Plemorias para a Historia, e Theoria das Cortes 
Geraes que em Portugal se celebrarão pelos Três 
Estados do Reino, ed. Visconde de SANTARÉPl, nova 
ed., Lisboa, f_1924]]. 

ALP1EIDA (PU Lopes de). V.: PINA (Rui de); e Provas da His
tória Genealógica ... . 

ARNAUT (Salvador Dias). V. LOPES (Fernão), Crónica de D. 
Fernando. 

AZEVEDO (Pedro de). V. Documentos das Chancelarias Reais .., 

BARBOSA (João Piorais). V. DUARTE (D.), Leal Conselheiro. 

BÁRTOLO (Piaria Regina Antunes), Documentos da Chancelaria 
de D. Fernando (1370-1372). Subsídios para o es
tudo da Época Fernandina, dissertação de licen
ciatura apresentada à Faculdade de Letras da U-
niversidade de Coimbra, dactil., Coimbra, 1966. 

BASTO (A. de Plagalhães). V. 'Vereaçoens' . 

BRANDffO (Fr. António), Plonarguia Lusitana, parte IV, -Pac-
-simile da ed. de 1632, ed. A. da Silva REGO, 



385 

A. Dias FARINHA e Eduardo dos SANTOS, Lisboa, 
1974. 

BRANDÃO (Fr. Francisco), Plonarguia Lusitana, partes V e VI, 
fac-simile das eds. de 1650 e 1672, ed. A. da Sil
va REGO, A. Dias FARINHA e Eduardo dos SANTOS, 
Lisboa, 1976-80. 

Cabido da Sá. Sumários de Lousada, Apontamentos dos Brandões» 
Livro dos bens próprios dos Reis e Rainhas. Lisboa, 
1954. 

Cantigas d'Amigo dos Trovadores Galego-Portugueses. ed. José 
Joaquim NUNES, vol. II (Texto), reimpr., Lisboa, 
1973. 

Cantigas d'Amor dos Trovadores Galego-Portugueses. ed. José 
Joaquim NUNES, reimpr., Lisboa, 1976. 

Cantigas d'escamho e de mal dizer dos cancioneiros medievais 
galego-portugueses . ed. PI. Rodrigues LAPA, s.l. 
[Vigol, 1970. 

"Cartulário (0) do Dosteiro de Santa Clara de Vila do Conde", 
ed. Carlos da Silva TAROUCA, in Argueologia e His
tória, 8.9 série, vol. IV (1947), pp. 11-119. 

CARVALHO (José Branquinho de). V. Livro 2.° da Correia. 

Chancelaria de D. Pedro I (1357-1367). ed. A. H. de Oliveira 
PIARQUES, Iria GONÇALVES e Piaria José P. Ferro TAVA
RES, Lisboa, 1984. 

Chartularium Universitatis Portucalensis (1288-1537). ed. A. 
floreira de SA, vols. I-IV, Lisboa, 1966-70. 

Chron ica o C o n d e s t a b r e de P o r t u g a l . Dom Nuno Alv 
e d . Plendes dos REP1EDI0S, Coimbra, 1 9 1 1 . 

P e r e i r a . 



386 

Colecgam dos Documentos com que se authorizam as memorias pa
ra a vida del Rey D. João I, ed. Joseph Soares da 
SYLVA, Lisboa, 1734. 

Collecção de Inedi-bos de Historia Portugueza, publicados de 
Ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa, t. 
V, Lisboa, 1824. 

CORDEIRO (Luciano). V. ZURARA (Gomes Eanes de). 

Corpvs Codicvm Latinorvm et Portvcalensivm ... - Diplomata. 
Chartae et Inqvisitiones, vols. I, II, IV e VI, 
Porto, 1891-1912, 1917, 1914-15 e 1967 ss. 

Cortes Portuguesas - Reinado de D. Afonso IV (1325-1357). ed. 
A. H. de Oliveira P1ARQUES, Piaria Teresa Campos RO
DRIGUES e Nuno José Pizarro Pinto DIAS, Lisboa, 
1982. 

COSTA (António Domingues de Sousa). V. Ronumenta Portuqaliae 
Vaticana. 

Crónicas de los reyes de Castilla desde Don Alfonso el Sábio 
hasta los Católicos Don Fernando y dona Isabel, t. 
I, riadrid, 1910. 

Crónicas dos Sete Primeiros Reis de Portugal, ed. Carlos da 
Silva TAROUCA, vols. II e III, Lisboa, 1952-53. 

Descobrimentos Portugueses - documentos para a sua história, 
ed. João Plartins da Silva F1ARQUES, vol. I e Suple
mento, Lisboa, 1944-45. 

DIAS (João José* Alves). V. Livro dos Conselhos de el-Rei D. 
Duarte. 

DIAS (Nuno José Pizarro Pinto). V. Cortes Portuguesas. 



387 

Documentos do Arquivo Histérico da Câmara municipal de Lis
boa - Livros de Reis, vols. I a III, Lisboa, 1957-
-59. 

Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relati
vos a Plarrocos. ed. Pedro de AZEVEDO, t. I (1415-
-1460). Lisboa, 1915. 

Documentos Históricos da Cidade de Évora, ed. Gabriel PEREI
RA, partes I, II e III, Évora, 1885-87-91. 

Documentos para o estudo da cidade de Coimbra na Idade né
dia, ed. A. G. da Rocha riADAHIL, separata de Biblos. 
Coimbra, 1933-35. 

DUARTE (D.), Leal Conselheiro, ed. João Piorais BARBOSA, Lis
boa, 1982. 

DUARTE (Luís Pliguel Ribeiro V. P. de Oliveira). V. Actas das 
Vereações de Loulé. 

ENTU/ISTLE (William). V. LOPES (Fernão), Crónica de D. João 
I, parte II. 

ESTEVES (Piaria Luísa). V. Histeria Florestal. Aquícola e Ci
negética. 

FARIA (A. Plachado de). V. Livro de Linhagens do século XVI. 

FARINHA (A. Dias). V.:BRANDA"0 (Fr. António); e BRANDÃO (Fr. 
Francisco). 

FERREIRA (j. A. Pinto). V. 'Vereaçoens». 

FREIRE (A. Braamcamp). V.: "Inventário e contas ..."; LOPES 
(Fernão), Crónica de D. João I. parte I; e "Tombo 
da Comarca da Beira (1395)". 



388 

FREITAS (Raria de), Documentos da Chancelaria de D. Pedro I 
- Anos de 1363-1367» dissertação de licenciatura 
apresentada a Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, dactil», Coimbra, 1963, 

GONÇALVES (iria). V. Chancelaria de D. Pedro I. 

História Florestal, Aquícola e Cinegética - Colectânea de 
Documentos Existentes no Arquivo Nacional da Tor
re do Tombo - Chancelarias Reais, ed. C. PU L. 
Baeta NEVES, Piaria Teresa Barbosa ACABADO e fiaria 
Luísa ESTEVES, vol. I (1208-1483). Lisboa, 19*80, 

"Inventário e contas da Casa de D. Dinis (1278-1282)", ed. 
A. Braamcamp FREIRE, in Arquivo Histérico Portu
guês. X (1916), pp. 41-59. 

JESUS (Fr. Rafael), Flonarquia Lusitana, parte VII, Lisboa, 
1683. 

LAPA (n. Rodrigues). V. Cantigas d'escarnho ... 

LEÃO (Duarte Nunes do), Primeira Parte das Chronicas dos 
Reis de Portugal. Lisboa, 1600. 

"Legislação agricola ou Colecção de Leis, Decretos, Cartas 
e outros documentos officiaes de interesse agri
cola, promulgados desde a fundação da Flonarchia 
até 1820", ed. António Gomes RAP1ALH0, vol. I -
"1139 a 1385"; vol. II - "1385 a 1495", in Bole
tim da Direcção Geral da Agricultura. 8.2 e 9.2 
anos, n.2s 4 a 6 (1905-10). 

Livro dos Conselhos de el-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa) 
- Edição Diplomática, ed. João José Alves DIAS, 
A. H. de Oliveira P1ARQUES e Teresa F. RODRIGUES, 
Lisboa, 1982. 



389 

• 

Livro das Leis e Posturas, ed. Nuno Espinosa Gomes da SIL
VA e Piaria Teresa Campos RODRIGUES, Lisboa, 1971 

"Livro de Linhagens do Conde D. Pedro", ed. José DATTOSO, 
vols. II/l e II/2 da Nova Série dos Portvgaliae 
Donvmenta Histórica .... Lisboa, 1980. 

Livro de Linhagens do século XVI. ed. A. Rachado de FARIA, 
Lisboa, 1956. 

Livro das Posturas Antigas da Câmara Flunicipal de Lisboa, 
ed. Daria Teresa Campos RODRIGUES, Lisboa, 1974. 

"Livro I de Dísticos. Livro II dei Rei Dom Fernando", vol. 
VI dos Documentos para a historia da Cidade de 
Lisboa, Lisboa, 1949. 

"Livro I dos Dísticos de Reis. Livro II dos Reis D. Dinis, 
D. Afonso IV,D. Pedro I",vol. III dos Documentos 
para a Histeria da Cidade de Lisboa. Lisboa, 1947. 

Livro 2.5 da Correia (cartas, provisões e alvarás régios 
registados na Câmara de Coimbra - 1273/1754). ed. 
José Branquinha de CARVALHO, Coimbra, 1958. 

LOPES (Fernão), Crénica de D. Fernando, ed. Salvador Dias 
ARNAUT, Porto, 1966. 

Crénica de D. João I. parte I, ed. A, Braam
camp FREIRE, Lisboa, 1915 (reimpr., Lisboa, 1977). 

Crónica de D. Jogo I. parte II, ed. William 
ENTUISTLE, Lisboa, 1977. 

Crénica de D. Pedro I. ed. Damião PERES, Por 
to, 1965. 

DACHADO (João Alberto). V. Actas das Vereações de Loulé. 

DADAHIL (A. G. da Rocha). V. Documentos para o estudo da ci-
dade de Coimbra ... . 



390 

F1ARQUES (A. H. de Oliveira). V.; Chancelaria de D. Pedro I; 
Cortes Portuguesas; e Livro dos Conselhos de el— 
-Rei D, Duarte. 

P1ARQUES (João Plartins da Silva). V. Descobrimentos Portugue
ses. 

riATTOSO (José). V. "Livro de Linhagens do Conde D. Pedro". 

flonumenta Henricina, vols. I a IV e XV, Coimbra, 1960-74. 

Donumenta Portugaliae Vaticana, ed, António Domingues de Sou
sa COSTA, tt. I, II e IV, Roma-Braga-Porto, 1968-
-70. 

P10REIRINHAS (Regina Araújo Cerqueira), Documentos da Chance
laria de D. Pedro I (1357-1359). Leitura e alguns 
comentários, dissertação de licenciatura apresenta-
ta à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
dactil., Coimbra, 1964. 

F10REN0 (Humberto Baquero). V. Actas das Vereações de Loulé. 

NEVES (C. H. L. Baeta). V. História Florestal, Aquicola e 
Cinegética. 

NUNES (José Joaquim). V.: Cantigas d*Amigo ... e Cantigas 
d'Amor ... . 

Ordenaçoens do Senhor Rei D. Affonso V, livros I a V, Coim
bra, 1792. 

PEGADO (César). V. Provas da História Genealógica ... 

PEREIRA (Gabriel). V. Documentos Históricos da Cidade de E-
vora. 

PEREIRA (Fiaria Judite Flendonça de Azeredo), Documentos da 
Chancelaria de D. João I (1388-1390). dissertação 



391 

de licenciatura apresentada a Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, dactil., Coimbra, 
1965. 

PERES (Damião). V. LOPES (Fernão), Crónica de D. Pedro I. 

Pergaminhos dos conventos dominicanos. I série: Elementos de 
interesse para o Estudo Geral Português. 1 — Con
vento de S. Domingos de Santarém (sé"cs. XIII-XIV), 
ed. Fr. António do ROSÁRIO o.p., separata de Arqui
vos de História da Cultura Portuguesa. Porto, 1972. 

PIPIENTA (Piaria Irene da Silva), Documentos da Chancelaria de 
D. Pedro I - Anos de 1360-1362. Leitura e alguns 
comentários, dissertação de licenciatura apresen
tada à Faculdade de Letras da Universidade de Coim
bra, dactil., Coimbra, 1964. 

PINA (Rui de), Crónicas de Rui de Pina, ed. PI. Lopes de AL-
P1EIDA, Porto, 1977. 

Portvgaliae Plonvmenta Histórica a saecvlo octavo post Chris-
tvm vsqve ad gvintvmdecimvm ... . Leges et Con-
svetvdines. vol. I, fase. II, Lisboa, 1856. 

Portvgaliae Plonvmenta Histórica .... Nova Série. V. "Livro 
de Linhagens do Conde D. Pedro". 

Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa2, de 
Do António Caetano de SOUSA, t. I, livs. I e II e 
t. I, liv. III, ed. n. Lopes de ALPIEIDA e César 
PEGADO, Coimbra, 1946-47. 

RAP1ALH0 (António Gomes). V. "Legislação agricola ...". 

REGO (A. da Silva). V.: BRANDÃO (Fr. António); e BRANDÃO 
(Fr. Francisco). 

REP1EDI0S (Rendes dos). V. Chronica do Condestabre. 



392 

RODRIGUES (Piaria Teresa Campos). V.: Cortes Portuguesas; 
Livro das Leis e Posturas; e Livro das Posturas 
Antigas. 

RODRIGUES (Teresa F.). V. Livro dos Conselhos de el-Rei D. 
Duarte. 

ROSÁRIO o.p. (Fr. António do). V. Pergaminhos dos conventos 
dominicanos. 

SÁ (A. Floreira de). V. Chartularium Universitatis Portucalen-
sis. 

SANTARÉFl (Visconde de). V. Alguns documentos para servirem 
de Provas ... 

SANTOS (Eduarda dos). V. : BRANDftO (Fr. António); e BRANDÃO 
(Fr. Francisco). 

SANTOS (Fr. Ranuel dos), Flonarquia Lusitana, parte VIII, Lis
boa, 1727. 

SILVA (Fiaria Emília Rodrigues Ferreira da), Documentos da 
Chancelaria de D. João I - 1394-1396» Leitura, ín
dice e Alguns Comentários, dissertação de licencia
tura apresentada à Faculdade de Letras da Universi
dade de Coimbra, dactil., Coimbra, 1966. 

SILVA (Nuno Espinosa Gomes da). V. Livro das Leis e Posturas. 

SOUSA (D. António Caetano de). V. Provas da Historia Genea
lógica . . . 

SOUSA (Flanuel de Faria y) , Epitome de las Historias Portv-
gvesas. Bruxelas, 1677. 

SYLVA (Joseph Soares da). V. Colecçam dos Documentos ... 

TAROUCA (Carlos da Silva). V.: "Cartulário (0) do flosteiro 



393 

de Santa Clara de Vila do Conde"; e Crénicas dos 
Sete primeiros Reis de Portugal. 

TAVARES (Piaria José P. Ferro). V. Chancelaria de P. Pedro I. 

"Tombo da Comarca da Beira (1395)", ed. A. Braamcamp FREIRE, 
in Archivo Histórico Portuguez, X (1916), pp. 209-
-366. 

'Vereaçoens' - anos de 1390-1395. 0 mais antigo dos 'Livros 
de Vereações' do Plunicfpio do Porto existentes no 
seu Arquivo, ed. A. de Plagalhães BASTO, Porto, 
1937. 

'Vereaçoens' - anos de 1401-1449» 0 segundo 'Livro de Verea
ções* do Plunicípio do Porto existente no seu arqui
vo, ed. J. A. Pinto FERREIRA, Porto, 1980. 

Vimaranis Flonumenta Histórica a saeculo nono post Christum 
usque ad vicesimum. Guimarães, 1928-31. 

ZURARA (Gomes Eanes de), Crónica de D. João I [Terceira Par
te], ed. Luciano CORDEIRO, vols. I-III, Lisboa, 
1899-1900. 



I V . E S T U D O S 

i 



Actas de las I Jornadas de Fletodologia Aplicada de las Ciên
cias Históricas. V - Paleografia y Archivistica, 
Santiago de Compostela, 1975. 

Actas dei I Symposium de Historia de la Administracion, Pla-
drid, 1970. 

Actas dei II Symposium de Historia de la Administracion, fla-
drid, 1971. 

Actes du 100. Congrès National des Sociétés Savantes (Pa
ris, 1975) - Section de philologie et d'histoire 
jusqu'à 1610. T. I - Tendances, méthodes et techni
ques nouvelles de l'histoire médiévale, Paris, 
1977. 

ALBUQUERQUE (Plartim d e ) , Consciência (A) Nacional Portuguesa 
- Ensaio de História das Ideias Políticas, I, Lis
boa, 1974. 

Estudos de Cultura Portuguesa, 1. 2 
vol., Lisboa, 1983. 

História das Instituições — Lições 
... , policop., Lisboa, 1978. 

Poder (0) Político no Renascimento 
Português, separata de Estudos Sociais. Lisboa, 
1968. 

"Primeiro ensaio sobre a história 
da 'Ideia de Europa' no pensamento português", in 
Ruben A. - In Plemoriam Ruben Andresen Leitão. II 
- Estudos e Outros Textos, Lisboa, 1981, pp. 13-
-53. 

Regimento (0) Quatrocentista da Ca
sa da Suplicação, separata especial do vol. XVII 
dos Arquivos do Centro Cultural Português. Paris, 
1982. 

ALBUQUERQUE (Hartim de) e ALBUQUERQUE (Rui d e ) , História das 



396 

policop., Lisboa, 1981—82. 

ALBUQUERQUE ( PI art in» de) e NUNES (Eduardo Borges), "Parecer 
do Doutor 'Velasco di Portogallo' sobre o beneplá
cito régio (Florença, 1454)", in Do Tempo e da 
História. II (1968), pp. 97-139. 

ALBUQUERQUE (Ruy de), "Alvará", in Enciclopédia Verbo, I, 
pp. 1538-9. 

ALBUQUERQUE (Ruy de). V. ALBUQUERQUE (Hartim de). 

ALP1EIDA (Fortunato de), "Gama Barros e a »História da Admi
nistração Pública em Portugal1 ", in Boletim da 
Classe de Letras da Academia das Sciências de Lis
boa, vol. XIII, fase. 3 (Ag.s_0ut.1919), pp. 935-
-74. 

História da Igreja em Portugal , ed. 
Damião PERES, vols. I e IV, Porto, 1967-71. 

ALHEIDA (R. Lopes de). V.: AHARAL (António Caetano do), PTe-
mórias; BRAND&0 (Plário); e SOUSA (D. António Cae
tano de ) . 

ALVES (Francisco Planuel), Hemorias Archeologico-Historicas 
do Districto de Bragança £. . .~j. tt. Ill e IV, Por-
to-Coimbra, 1910 e 1911-18. 

AHARAL (António Caetano do), Plemórias - Flemória V, para a 
História da Legislação e Costumes de Portugal, ed. 
PU Lopes de ALP1EIDA e César PEGADO, Porto, s.d. 

ANDRADE (António Alberto Banha de). V. Dicionário de Histó
ria da Igreja em Portugal. 

Antologia da Historiografia Portuguesa, ed. A. H. de Olivei
ra P1ARQUES, II - De Herculano aos Nossos Dias2. 
Lisboa, 1975. 

http://Ag.s_0ut.1919


397 

Armorial Lusitano - Genealogia e Heráldica. Lisboa, 1961. 

ARNAUT (Salvador Dias), Crise (A) Nacional dos fins do sécu
lo XIV. I - A sucessão de D. Fernando, Coimbra, 
1960. 

Documentos (Os) do Plestre de Avis, 
Breves Notas, separata da Revista Portuguesa de 
Histeria, Coimbra, 1979» 

"Froissart e João Fernandes Pacheco", 
in Revista Portuguesa de História, III (1947), pp« 
129-59. 

ATIENZA HERNA*NDEZ (Ignacio), "Poder (El) Real en el siglo 
XV: lectura critica de los documentos de donacion 
de villas y lugares. La formacion de los estados 
de Osuna", in Revista Internacional de Sociologia, 
2.9 ép.9, n.2 48 (0ct.-Dec.19B3), Radrid, 1983, pp. 
557-91. 

AUTRAND (Françoise), Naissance d'un grand corps de 1[Ëtat -
Les gens du Parlement de Paris. 1345-1454. Paris, 
1981. 

"Offices et officiers royaux en France 
sous Charles VI", in Revue Historique, t. CCXLII 
(1969), pp. 285-338. 

"Personnel (Le) du Parlement de Paris -
traitement automatique d'une prosopographie en vue 
d'une étude sociale", in Informatique et Histoire 
nédiévale. Roma, 1977, pp. 239-43. 

Pouvoir et société en France (XIV.e-
-XV.e siècles). Paris, 1974. 

AZEVEDO (Pedro de), "Físicos e cirurgiões do tempo de D. A-
fonso IV", in Arquivos de História da Fledicina Por
tuguesa. 3.9 ano (1912), pp. 3-11. 

'Linhas gerais da História da Diplomáti-"i 

http://0ct.-Dec.19B3


398 

ca em Portugal", in 0 Instituto, vol. 74, 4.9 sé
rie (1927), pp. 226-42. 

"Paleografia (A) em Portugal", in Anais 
das Biblio-becas e Arquivos. I (1920), pp. 139-47. 

AZEVEDO (Ruy de), Chancelaria (A) régia portuguesa nos sécu
los XII e XIII - Linhas gerais de sua evolução, se
parata da Revista da Universidade de Coimbra, Coim
bra, 1938. 

BADIE (Bertrand) e BIRNBAUH (Pierre), Sociologie de l'État2. 
Paris, 1982. 

BALAIMDIER (Georges), Antropologia Politica, trad, port., Lis
boa, 198 0. 

BAPTISTA (Júlio César), "Portugal e o Cisma do Ocidente", in 
Lusitânia Sacra, I (1956), pp. 65 ss. 

BARRACLOUGH (Geoffrey), Tendances actuelles de 1'Histoire, 
Paris, 1980. 

BARREIRA (Aníbal), "João Pedro Ribeiro, sua posição na Histo
riografia Nacional", in Revista de História do Cen
tro de História da Universidade do Porto, vol. II 
(1979) - Actas do Colóquio '0 Porto na Época Ploder-
na'. I, pp. 51-63. 

"José Anastásio de Figueiredo - sua contri
buição para a cientificação da História em Portu
gal", in Revista da Faculdade de Letras da Univer
sidade do Porto, Série de História. II (1971), pp. 
189-99. 

BARREIRA (Aníbal José de Barros), Aspectos do pensamento his
tórico em Portugal no século XIX. dissertação de 
licenciatura apresentada a Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, dactil., Porto, 1970. 



399 

3ARR0S (Henrique da Gama), His-boria da Administração Publi-
2 ca em Portugal nos séculos XII a XV , ed. dir. 

por Torquato de Sousa SOARES, tt. I a XI, Lisboa, 
1945-54. 

3AST0 (A. de Plagalhães), Estudos - Cronistas e Crónicas An
tigas - Fernão Lopes e a "Crónica de 1419" , Coim
bra, 1960. 

BATTAGLIA (Felice), "Pensiero (II) politico medioevale", in 
2 ~ Nuove Questioni di Storia Hedioevale , Rilao, 1974, 

pp. 501-30. 

BAUTIER (Robert-Henri), "Archives (Les)", in Histoire (L') 
et ses méthodes, dir. por Charles SAHARAN, Paris, 
1961, pp. 1120-66. 

"Demandes (Les) des historiens a 
l'Informatique: la forme diplomatique et le contenu 
juridique des actes", in Informatique et Histoire 
nédiévale. Roma, 1977, pp. 179-36. 

"Diplomatique et histoire politiquei 
ce que la critique diplomatique nous apprend sur 
la personnalité de Philippe le Bel", in Revue His
torique, t. CCLIX/1 (1978), pp. 3-27. 

"Leçon d'ouverture du cours de Diplo
matique a 1*École des Chartes (20 Octobre 1961)", 
in Bibliothèque de l'École des Chartes, t. CXIX 
(1961), pp. 194-225. 

"Recherches sur la chancellerie roya
le au temps de Philippe VI", in Bibliothèque de 
L'École des Chartes, tt. CXXII e CXXIII (1964-65), 
pp. 89-176 e 313-459. 

3ERREJ0 (José Luis), "Princípios y apotegmas sobre la ley y 
el rey en la baja Edad Pledia castellana", in His-
£ania, 3 (1975J, pp. 32-47. 



400 

BIRNBAUn (Pierre). V. BADIE (Bertrand). 

BLOCH (Hare), France (La) sous les derniers Capétiens - 1223-
-132B2, Paris, 1964. 

Rois (Les) thaumaturges - Étude sur le caractè
re surnaturel attribué a la puissance royale par-

2 ticulierement en France et en Angleterre , Paris, 
1961 (3, 19B3). 

BL0CKF1ANS (U. P.), "Nouvelle (La) histoire politique", in 
Histoire (Lf) et ses, méthodes; actes du Colloque 
franco-néerlandais, Nov.I960. Amsterdam, Lille, 
1981, pp. 109-21. 

BOURDE! (Guy) e P1ARTIN (Hervé), geôles (Les) historiques, Pa
ris, 1983. 

BRANDA*0 (nário) e ALHEIDA (Danuel Lopes d'), Universidade (A) 
de Coimbra — esboço da sua História, Coimbra, 1937. 

BRÁSIO (António), "Doutor (0) João das Regras, Prior da Co
legiada de Santa Daria da Oliveira em Guimarães", 
i n Anais da Academia Portuguesa da História, II 
série, vol. 23, t. II (1975), pp. 159-70. 

" 'Razoes* (As) de João das Regras nas Cor
tes de Coimbra", in Lusitânia Sacra, III (1958), 
pp. 10 ss. 

"Uma grande -figura de legista e de portu
guês: o chanceler João das Regras", in Anais da A-
cademia Portuguesa da História, II série, vol. 24, 
t. I (1977), pp. 9-24. 

BURDEAU (Georges), gtat (L'). Paris, 1970. 

CABANES CATALÃ (Fiaria Luisa), "Tipologia documental de Al
fonso V: nombramientos de alcaides en Alicante", 
in Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
fledieval (1982), pp. 181-93. 



401 

CABANES PECOURT (Fiaria Desamparados), "Particularidades di
plomáticas de la cancilleria de Alfonso el Flagna-
nimo", in Anales de la Universidad de Alicante, 
Historia Fledieval (1982), pp. 169-80. 

CAETANO (Flarcello), Administração (A) Flunicipal de Lisboa 
2 durante a 1. ̂  dinastia , Lisboa, 1981. 

"Concelho (0) de Lisboa na crise de 1383-
-1385", in Anais da Academia Portuguesa da Historia, 
II série, vol. 4 (1953), pp. 175-247. 

"Cortes (As) de 1385", in Revista Portu
guesa de História, V (1951), pp. 5-86. 

. História do Direito Português, I - Fon
tes. Direito Público (1140-1495). Lisboa, 1981. 

Lições de História do Direito Português, 
Coimbra, 1962. 

Páginas inoportunas, Lisboa, s.d. 

"Subsídios para o estudo da administra
ção municipal de Lisboa no primeiro terço do sé
culo XV", prefácio a Aspectos da administração mu
nicipal de Lisboa no século XV, por Fiaria Teresa 
Campos RODRIGUES, Lisboa, 1968, pp. 3-15. 

"Três livros sobre história da adminis
tração pública", in Revista da Faculdade de Direi
to da Universidade de Lisboa, IX (1953), pp. 225-
-49. 

CANELLAS (A.), "Investigacion (La) diplomática sobre can-
cillerias y oficinas notariales: estado actual", 
in Actas de las I Jornadas de Fletodologia Aplica
da de las Ciências Históricas, V - Paleografia y 
Archivistica, Santiago de Compostela, 1975, pp. 
201-22. 

CARVALHO (Alberto Rartins d e ) , "Afonso, João 1 ou Alenquer, 
João Afonso de", in Dicionário de História de Por— 



402 

tugal, dir. por Joel SERRÃO, I/A-D, reimpr., Lis-
boa-Porto, 1971, pp. 50-1. 

CARVALHO (Joaquim Barradas de), Portugal e as Origens do Pen
samento Floderno, Lisboa, 1981. 

CASSANI (Jorge Luis) e PÉREZ AFIUCHÁSTEGUI (A. J.), Del 'EPOS' 
a la Historia Científica. Una vision de la Histo-
riografía a través del método , Buenos Aires, 1970. 

CASTRO (Flanuel Oliveira Chaves e), Beneplácito (O) Régio em 
Portugal, Coimbra, 1885. 

CAZELLES (Raymond), Société (La) politique et la crise de la 
royauté sous Philippe de Valois, Paris, 1958. 

"Une chancellerie privilégiée: celle de 
Philippe VI de Valois", in Bibliothèque de l'École 
des Chartes, t. CXXIV (1966), pp. 355-81. 

CHITTOLINI (Giorgio). V. Crisi (La) degli ordinamenti comuna-
li ... 

Cité (La) Floderne et les transformations du Droit, Paris, 
1925. 

CLAVERO (Bartolomé), "Institucion Politica y Derecho: Acerca 
del Concepto Historiográfico de 'Estado Floderno' ", 
in Revista de Estúdios Políticos (Nueva Epoca), n.9 
19 ( Jan.-Fev.1981) , riadrid, 1981, pp. 43-57. 

(Antonio Borges), Revolução (A) de 1383 - Tentativa 
de caracterização - Importância histérica, Lisboa, 
1965. 

(Piaria Helena da Cruz), Baixo (0) Plondego nos finais 
da Idade nédia (estudo de História Rural). 2 vols., 
dissertação de doutoramento apresentada à Faculda
de de Letras da Universidade de Coimbra, policop., 

COELHO 

COELHO 



403 

Coimbra, 1983. 

CONDE (manuel Sílvio) e RODRIGUES (fliguel), "1383-1385", n. 2 
5 dos Cadernos da Faculdade de Letras de Lisboa 
(Out.1978). 

CONDE y DELGADO de P10LINA (R.), "Analisis de la tipologia do
cumental dei siglo XIV: fuentes de la Corona de A-
ragon", in Cuadernos de Historia anexos de la Revis
ta HISPÂNIA, v/ol. VIII - La Rutacion de la segunda 
mitad dei siglo XIV en Espana, dir. por Federico U-
DINA DARTORELL, Pladrid, 1977, pp. 47-69. 

CONTAflINE (Philippe), Guerre (La) au moyen Age, Paris, 1980. 
Guerre. Ëtat et Société* a la fin du 

doyen Age — Ëtudes sur les armées des rois de Fran
ce - 1337-1494. Paris-Haia, 1972. 

"mécanismes du pouvoir, information, 
sociétés politiques: quelques remarques à propos 
de l'histoire politique de la France à la fin du 
floyen Age", in Histoire (L1) et ses méthodes: ac
tes du Colloque franco-néerlandais, Nov. 1980, 
Amsterdam. Lille, 1981, pp. 51-70. 

CORTESÃO (Jaime), Factores (Os) democráticos na formação de 
2 Portugal . Lisboa, 1966. 

COSTA (Américo), Diccionario Chorographico de Portugal Con
tinental e Insular Q»».^. 12 vols., Porto, 1930-
-49. 

COSTA (António Domingues de Sousa), "Célebre (0) Conselhei
ro e Chanceler Régio Doutor João das Regras, Clé
rigo Conjugado e Prior da Colegiada de Santa Fiaria 
da Oliveira de Guimarães", in Itinerarium. n.3 77 
(1972), pp. 232-59. 

"Doutoramento (0) em Bo
lonha do Secretário de D. João I - Dr. Lançarote, 



404 

Conde Palatino e Embaixador ao Concílio de Pisa", 
in Itinerarium, III (1957), pp. 202-20. 

"Doutoramento em Leis, 
na Universidade de Bolonha, de D. João Alvares, 
Deão de Viseu, depois Bispo de Silves", in Itine
rarium, ano IV, n.9 21 (1958), pp. 348-80. 

Estudantes portugueses 
na Reitoria do Colégio de 5. Clemente de Bolonha 
na 1.3 metade do século XV, separata dos Arquivos 
de História da Cultura Portuguesa, Lisboa, 1969. 

Infante (0) D, Henrique 
na Expansão Portuguesa (Do início do reinado de 
Pi Duarte até a morte do Infante Santo), separa
ta de Itinerarium, Braga, I960. 

"Leis atentatórias das li
berdades eclesiásticas e o Papa Plartinho V contrá
rio aos Concílios Gerais", in Studia Storico-Eccle-
siastica - Festgabe fur Prof. Luchesius G. Spátling 
O.F.n.. Roma, 1977, pp. 505-91. 

"Restre Afonso Dinis, mé
dico e secretário de D. Afonso IV, professor na U-
niversidade de Paris", in Itinerarium, III, n.2s 
16 e 17 (1957), pp. 370-417 e 510-607. 

COSTA (Avelino de Jesus da), "Chancellerie (La) royale portu
gaise jusqu'au milieu du XIII.e siècle", in Revis
ta Portuguesa de História. XV (1975), pp. 143-69. 

COSTA (Francisco), Gonçalo Anes homem bom de Sintra - Narra
tiva literária segundo pergaminhos históricos. Sin
tra, 1959. 

COSTA (riaria Yolanda Rodrigues Alves de Oliveira), Diogo Lo
pes Pacheco. Subsídios para o estudo da acção po
lítica de um magnate português do século XIV. dis
sertação de licenciatura apresentada à Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, dactil., Coimbra, 



405 

1967. 

COSTA (mário Júlio de Almeida), "Significado de Alexandre 
Herculano na evolução da Historiografia jurídica", 
in Historiografia (A) Portuguesa de Herculano a 
1950 - Actas do Colóquio da Academia Portuguesa da 
História, Lisboa, 1978, pp. 235-59. 

Crisi (La) degli ordinamenti comunali e le origini dello Sta-
to dei Rinascimento, dir. por Giorgio CHITTOLINI, 
Bolonha, 1979. 

CRISTINO (Luciano Coelho), Cortes (As) de Leiria de 1372, 
Leiria, 1973. 

CRUZ (António), Porto (0) nas Cortes de Braga de 1387, sepa
rata do Boletim Cultural da Câmara Plunicipal do 
Porto, Porto, 1961. 

Porto (0) nas Navegações e na Expansão, Por
to, 1972. 

Tempos e Caminhos - Estudos de História, Por
to, 1973. 

CRUZ (António). V. História da Cidade do Porto. 

CRUZ (António Augusto Ferreira da), "Breve estudo dos manus
critos de João Pedro Ribeiro", in Boletim da Biblio
teca da Universidade de Coimbra, suplemento ao vol. 
XIV (1938), pp. 3-239. 

CUNHA (D. Rodrigo da), Catalogo dos Bispos do Porto. Porto, 
1742. 

DANTAS (Júlio), Outros tempos. Lisboa, 1909. 

DIAS (João José" Alves), "Aranha, João Afonso (D.)", in Dicio
nário de História da Igreja em Portugal, dir. por 
António Alberto Banha de ANDRADE, 1.2 vol., Lisboa, 



1979-80, p. 474. 

406 

Dicionário de Histeria da Igreja em Portugal, dir. por An-fcó-
nio Alberto Banha de Andrade, 1.2 vol., Lisboa, 
1979-80. 

Dicionário de História de Portugal, dir. por Joel SERRÃO, 
vols. I a IV, reimpr., Lisboa-Porto, 1971. 

DINIS (Antonio Joaquim Dias), Estudos Henriquinos, vol. I, 
Coimbra, I960. 

"Do Direito de Correição usado nos antigos tempos e nos mo
dernos; e qual seja a sua natureza", in Hemorias 
de Litteratura Portugueza, publicadas pela Acade
mia Real das Sciencias, t. II, Lisboa, 1792, pp. 
184-226. 

Educazione (L') Giuridica, IV - II pubblico funzionario: mo-
delli storici e comparativi, t. I - Profili stori-
ci. La tradizione italiana, dir. por Alessandro 
GIULIANI e Nicola PICARDI, Perugia, 1981. 

EHRARD (Jean) e PALDADE (Guy P.), Histoire (LM. Paris, 1964. 

ELLUL (Jacques), Histoire des Institutions, 3/Le doyen Age. 
Paris, 1969. 

Enciclopédia Einaudi, dir. por Ruggiero RÓDANO, 1. Hemória 
- História, ed. port. dir. por Fernando Gil, Lis
boa, 1984. 

Espaqnes (Les) médiévales - aspects économiques et sociaux. 
Délanges offerts à Jean Gautier Dalché. n.2 46 
dos Annales de la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines de Nice (1983). 

Estúdios sobre la Sociedad Hispânica de la Edad Hedia. dir. 
por Salvador de flOXO", vol. 6 dos Cuadernos de His-



407 

toria Anexos da Revista HISPÂNIA. Radrid, 1975. 

Istudos de História de Portugal, vol. I - Séculos X-XV -
Homenagem a A. H. DE OLIVEIRA HARQUES. Lisboa, 
19B2. 

Exposição histórica do Flinistério das Finanças - Notícia his
tórica dos Serviços - Catálogo - Bibliografia, Lis
boa, 1952. 

FARO (Jorge), Receitas e despesas da Fazenda Real de 1384 a 
1481 (Subsídios documentais), Lisboa, 1965. 

FAVIER (Jean), Finance et fiscalité au Bas Floyen Age, Pa
ris, 1971. 

"Légistes (Les) et le gouvernement de Philip
pe le Bel", in Journal des Savants (Abr.-Jun.1969), 
pp. 92-108. 

Philippe le Bel. Paris, 1978. 

Un Conseiller de Philippe le Bel. Enguerran 
de Harigny, Paris, 1963. 

FAU/TIER (Robert). V. LOT (Ferdinand). 

Fazer História, dir. por Jacques LE GOFF e Pierre NORA, trad, 
port., 1 - Novos problemas, 2 - Novas contribuições. 
Amadora, 1977-81. 

FEBVRE (Lucien), Combates pela História, trad, port., vol. 
I, Lisboa, 1977. 

FÉD0U (René), Ëtat (L*) au Hoyen Age. Paris, 1971. 

FERRKO (António), "Gama Barros e a sua obra", in Boletim da 
segunda Classe da Academia das Sciências de Lisboa, 
vol. XIX (1925, mas impresso em 1933), pp. 261-99. 



40B 

FERREIRA (Adérito Gomes), Cortes (As) de Elvas de 1361. dis-
sertaçâo de licenciai;ura apresentada à Faculdadfe 
de Letras da Universidade de Coimbra, dactil», 
Coimbra, 1964. 

FERREIRA (j. Augusto), Fastos Episcopaes da Igreja Primacial 
de Braga (Século. III-século X X ) , vols. I e II, 
Famalicão, 1928—30. 

Plemorias archeologico-historicas da 
cidade do Porto (Fastos episcopais e políticos -
sec. VI-sec. XX). tt. I e II, Braga, 1923-24. 

FERRO (Piaria José Pimenta), Estudos de histeria monetária 
portuguesa (1363-1438). Lisboa, 1974. 

Judeus (Os) em Portugal no sécu
lo XIV 2. Lisboa, 1979. 

Revolta (A) dos mesteirais de 
1383. separata das Actas das III Jornadas Arqueo-
lágicas (1977). Lisboa, 1978. 

FERRO (Piaria José Pimenta). V. também TAVARES (Piaria José 
Pimenta Ferro). 

FIGUEIREDO (Jozé Anastasio), "Plemoria sobre a origem dos nos
sos Juizes de Fora", in riemorias de Litteratura 
Portugueza, publicadas pela Academia Real das Scien-
cias, t. I, Lisboa, 1792, pp. 31-60. 

FIÚZA (Plário). V. VITERBO (Fr. Joaquim de Santa Rosa de). 

FL0RIAN0 CUPIBRERO (Antonio C ) , Curso General de Paleografia 
y Paleografia y Diplomática Espanolas. Oviedo, 
1946. 

FONSECA (Luís Alberto Adão d a ) , "Assistência (A) aos pobres 
na Catalunha durante o reinado do Condestável D. 
Pedro como «rei intruso' de Aragão (1464-1466)", 



409 

nínsula Ibérica durante a Idade nédia - Actas das 
l.gs Jornadas Luso-Espanholas de História medieval 
(Lisboa.1972). t. I, Lisboa, 1973, pp. 401-38. 

FORJAZ (Albino), "Apontamentos para a história da legislação 
agrária portuguesa, desde o começo da monarquia a-
té ao reinado de D. João I", in 0 Instituto, X 
(1862), pp. 1, 46 e 97. 

Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Hedioevo, 
dir. por Gabriella ROSSETTI, Bolonha, 197B. 

FOSSIER (Robert). V. Doyen (Le) Age. 

FRANÇA (Eduardo d»Oliveira), Poder (0) Real em Portugal e as 
origens do Absolutismo. S. Paulo, 1946. 

BRANCO (Piaria das Neves P. Pissarra Ferraz),Aspectos da admi
nistração e da justiça durante a primeira dinastia 
em Portugal, dissertação de licenciatura apresentada 
à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
dactil., Lisboa, 1955. 

FREIRE (A. Braamcamp), Brasões da Sala de Sintra, vols. I a 
III, reimpr. da 2.9 ed., Lisboa, 1973. 

FREIRE (Pascoal José de Plelo). V. P1EL0 FREIRE dos Reis (Pas
coal José d e ) . 

F'JE TER (Ed.), Historia de la Historiografia Plodema. II, trad, 
esp., Buenos Aires, 1953. 

^URET (Francois), "Quantitativo (0) em História", in Fazer 
História, dir. por Jacques LE GOFF e Pierre NORA, 
trad, port., 1 - Novos problemas, Amadora, 1977, p p . 
5 9-79. 



410 

GAN5H0F (François L . ) , "Traits (Les) généraux du système 
d'institutions de la monarchie franque", in Setti-
mane di Studio dei Centro Italiano du Studi sull'Al-
to riedioevo, IX - Il Passagio dall ' Antichità al Fle-
dioevo in Ocidente (1961). Spoleto, 1962, pp. 91-
-127. 

GARCIA (José rianuel). V. RAU (Virginia). 

GARCÏA-GALLO (Alfonso), "Division (La) de las competências 
administrativas en Espana en la Edad Ploderna", in 
Actas del II Symposium de Historia de la Adminis, 
tracion. Pladrid, 1971, pp. 289-306. 

GARCIA F1ARIN (José maria), "Funcion (La) Publica en la Cas-
tilla Bajomedieval: consideraciones générales", in 
Educazione (Lf) Giuridica. IV - Il pubblico funzio-
nario; modelli storici e comparativi, t. I - Profi-
li storici. La tradizione italiana, dir. por Ales-
sandro GIULIANI e Nicola PICARDI, Perugia, 1981, pp. 
113-39. 

GAYO (Felgueiras), Nobiliário de Famílias de Portugal, tt. 
II, XII e XV, Barcelos, 1936-39. 

GENET (Jean-Philippe), "Une révolution culturelle du Floyen 
Age ?", in Le Débat, n.2 14 (1982), pp. 153-65. 

GENICOT (Leopold), Typologie des sources du Floyen Age Occi
dental. Fasc. 1 - Introduction: fasc. 3 - Actes 
(Les) publics; fasc. 22 - Loi (La). Turnhout, 1972-
-77. 

GIL (Fernando). V. Enciclopédia Einaudi. 

GimENO CASALDUERO (Joaquin), Imagen (La) del Pion arca en la 
Castilla del siglo XIV - Pedro el Cruel. Enrique 
II v Juan I. Pladrid, 1972. 



411 

GIULIANI (Alessandro). V. Educazione (L') Giuridica. 

GLÉNISSON (Jean), "Tendances, méthodes et techniques nouvel
les de l'Histoire nédiévale", in Actes du 100, 
Congrès National des Sociétés Savantes (Paris, 
1975). Section de Philologie et d'Histoire .jusqu'à 
1610, t. I - Tendances, perspectives et méthodes 
de l'Histoire nédiévale, Paris, 1977, pp. 7-30. 

GODINHO (Vitorino Plagalhães), Descobrimentos (Os) e a Econo-
mia Hundial , vols. I-IV, Lisboa, 1981-83. 

Ensaios, II - Sobre Histeria de 
2 Portugal . III - Sobre Teoria da Histeria e Historio 

grafia, Lisboa, 1978-71. 
Expansão (A) Quatrocentista 

Portuguesa - problemas de origens e de linha de evo
lução, Lisboa, 1944. 

"Finanças públicas e estrutura 
do Estado", in Dicionário de Histeria de Portugal, 
dir. por Joel SERRÂ*0, II/E-HA, reimpr. , Lisboa-Por-
to, 1971, pp. 244-64. Reed, in Ensaios, II - Sobre 
Histeria de Portugal , Lisboa, 1978, pp. 29-74. 

GONÇALVES (Iria), "Físicos e Cirurgiões Quatrocentistas. As 
Cartas de Exame", in Do Tempo e da Histeria, I 
(1965), pp. 69-112. 

GONÇALVES (Iria). V. Para o Estudo da Peste,Negra... 

GONÇALVES (Iria Vicente), Pedidos e empréstimos públicos em 
Portugal durante a Idade nédia (Notas para o seu 
estudo), vols. I e II, dissertação de licenciatura 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, dactil., Lisboa, 1961 (ed. impressa, 
Lisboa, 1964). 

GROUSSET (René). V. Histoire Universelle. 



412 

GUENËE (Bernard), "Espace et État dans la France du Bas Ployen 
Age", in Annales E.S.C., 23. e ann. (1968), pp. 744-
-58. 

"Etat et nation en France au Floyen Age", 
in Revue Historique, 91. 6 ann., t. CCXXXVÏI (1967), 
pp. 17-30. 

"Naissance (La) de l'itat au Ployen Age", 
entretien avec £...2 , in L'Histoire, n.S 31 (Fev. 
1981), pp. 77-82. 

Occident (L') aux XIV. et XV. siècles: 
Les États, Paris, 1971. 

"Storia (La) dello Stato in Francia alla 
fine del Fledioevo vista dagli storici francesi 
degli ultimi cento anni", in Stato (Lo) Floderno, 

2 I - Pal fledioevo ail ' eta moderna , dir. por Ettore 
ROTELLI e Pierangelo SCHIERA, Bolonha, 1976, pp. 
114-44. 

"Tendances (Les) actuelles de l'histoire 
politique du Floyen Age français", in Actes du 100. 
Congres National des Sociétés Savantes (Paris. 
1975). Section de philologie et d'histoire jusqu'à 
1610, t. I - Tendances, perspectives et méthodes 
de l'Histoire flédiévale, Paris, 1977, pp. 44-70. 

Tribunaux et gens de justice dans le bail
liage de Senlis à la fin du floyen Age (vers 1380-
-vers 1550), Paris, 1963. 

GUERREAU (Alain), Feudalismo (0). Um horizonte teórico, trad, 
port., Lisboa, s.d. £1982]. 

HAURIOU (Plaurice), "Théorxe (La) de l'institution et de la 
fondation (essai de vitalisme social", in Cité (La) 
Floderne et les transformations du Droit. Paris, 
1925, pp. 2-45. 

HAY (Denis), Europe (L') aux XIV.e et XV.e siècles, trad, 
f r a n c , Paris, 1972. 



413 

HESPANHA (António Planuel), Histoire (L') Juridique et les 
aspects politico-juridiques du Droit, separata de 
Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giu-
ridico rioderno. Flilao, 1981, pp. 423-47. 

História das Instituições - Epo-
cas medieval e moderna, Coimbra, 1982. 

"Para uma teoria da história ins
titucional no Antigo Regime", prefácio a Poder e 
Instituições na Europa do Antigo Regime (no pre
lo) (*). 

Représentation dogmatique et pro
jets du pouvoir. Les outils conceptuels des .juris
tes du ius commune dans le domaine de l'adminis-
tration, separata de Wissenschaft und Recht der 
Verwaltung seit dem Ancien Régime. Europaische An-
sichten. Herausgegeben von Erk Y/olkmar Heyen, 
Francfort, 1984. 

Histoire (L') et ses méthodes, dir. por Charles SARARAN, Pa
ris, 1961. 

Histoire (L') et ses méthodes; actes du Colloque franco-
-néerlandais, Nov. 1980, Amsterdam, Lille, 1981. 

Histoire Universelle, dir, por René GROUSSET e Emile G. LEO
NARD, II -De l'Islam a la Réforme, Paris, 1957. 

História da Cidade do Porto, dir. por Damião PERES e Anto
nio CRUZ, vol. I, Porto, 1962. 

Historia de Espana, dir. por Ramon R E N E N D E Z PIDAL, t. XIV -
Espana Cristiana. Crisis de la Reconquista. Luchas 
Civiles. Radrid, 1966. 

História de Portugal, ed. monumental dir. por Damião PERES, 
vols. II e III, Barcelos, 1929-31. 

(*) Tivemos acesso ao original por amabilidade do Autor, a 
q:uem reiteramos o nosso profunda reconhecimento. 



414 

Historien ([_') entre l'Ethnologue et le Futurologue, Paris-
-Haia, 1972. 

Historiografia (A) Portuguesa de Herculano a 1950 - Actas 
do Colóquio da Academia Portuguesa da História, 
Lisboa, 1978. 

HOnEFl (Armando Luís de Carvalho), "Da Diplomática Régia à 
História do Estado dos fins da Idade nédia - um 
rumo de investigação", in Revista de História E-
conómica e Social, 8 (Jul.-Dez.1981), pp. 11—25. 

"Da Vedaria da Fazenda ao 
Bispado do Porto - a carreira de D. João Afonso 
Aranha", in Humanidades - Revista trimestral da 
Associação de Estudantes da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto, n.2 1 (Jan.1982), pp. 
7-14. 

"Doutor (0) João das Re
gras no desembargo e no conselho régios (1384-
-1404). Breves notas", in Estudos de História de 
Portugal, vol. I - Séculos X-XV - Homenagem a A. 
H. DE OLIVEIRA FIARQUES, Lisboa, 1982, pp. 241-
-53. 

"Em torno de Álvaro Pais", 
in Estudos Fledievais. n.2s 3/4 (1983/84), pp. 93-
-130. 

"Gama Barros, historiador 
das instituições administrativas" (no prelo; a 
publicar na Revista da Faculdade de Letras da U-
niversidade do Porto, Série de História). 

"Nótula sobre um levanta
mento popular nas vésperas do Interregno", in Bra-
cara Augusta, vol. XXXII, n.2 73-74 (85-86) (Jan.-
-Dez.1978), pp. 229-45. 

"Subsídios para o estudo 
da Administração Central no reinado de D. Pedro 
I", in Revista de História do Centro de História 



415 

da Universidade do Porto, I (1978), pp. 39-87. 
"Um percurso singular no 

Desembargo Régio: Álvaro Gonçalves (1368-1406)" 
(no prelo; a publicar na Revista Estudos Pledie-
vais). 

_ "Uma crise que sai d» »A 
Crise», ou o Desembargo Régio na década de 1380", 
in Revista de História do Centro de História da 
Universidade do Porto, V (1983-84), pp» 53-92. 

HOPlEfl (Armando Luís Gomes de Carvalho), Aspectos da Adminis
tração Portuguesa no reinado de D. Pedro I, dactil., 
Porto, 1974. 

Informatique et Histoire flédiévale, Roma, 1977. 

IRIA (Alberto), Algarve (0) nas Cortas fledievais Portuguesas 
do século XIV (subsídios para a sua história), Lis
boa, 1982. 

JORGE (Raria Amélia Esteves), Gonçalo Vasques Coutinho na vi
da do seu tempo, dissertação de licenciatura apre
sentada à Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, dactil., Coimbra, 1959. 

JULLIARD (Jacques),"Política (A)", in Fazer História, dir. 
por Jacques LE GOFF e Pierre NORA, 1 - Novos pro
blemas, trad, port., Amadora, 1977, pp. 263—85. 

KANTOROWICZ (Ernest Hartwig), King»s (The) tu/o Bodies. A 
Study in Hedieaval Political Theology, reimpr., 
Princeton - Mew Jersey, 1981#' 

KRUS (Luís), "Vivência (A) medieval do tempo", in Estudos 
de História de Portugal, vol. I - Séculos X-XV -
Homenagem a A.* H. DE OLIVEIRA HARQUES. Lisboa, 
1982, pp. 343-55. 



416 

KULA (Uitold), Problemi e metodi di storia económica, trad, 
ital., Plilao, 1982. 

LADERO QUESADA (niguel Angel), Siglo (El) XV en Castilla. 
Fuentes de renta y política fiscal, Barcelona, 
1982. 

LAGARDE (Georges de), Naissance (La) de l'esprit laique, I 
e 3 - Bilan du XIII. siècle , II - Secteur social de 2 la scolastique . Lovaina-Paris f 1956-58. 

LALINDE ABADÍA (Jesus), "Instituciones (Las) de la Corona 
de Aragon en la crisis del siglo XIV", in Cuader-
nos de Historia anexos de la Revista HISPÂNIA, vol. 
VIII - flutacion (La) de la segunda mitad del siglo 
XIV en Espana, dir. por Federico UDINA HARTORELL, 
Pladrid, 1977, pp. 155-70. 

LE GOFF (Jacques), "Documento/monumento" e "Histeria", in 
Enciclopédia Einaudi, dir. por Ruggiero ROFIANO, 
1 - Plemária - Histeria, ed. port. dir. por Fernan
do GIL, Lisboa, 1984, pp. 95-106 e 158-259. 

"Préface" a Hare BLOCH, Rois (Les) Thau-
3 ~" ' 

roaturges ... . Paris, 1983, pp. I-XXXVIII. 

LE GOFF (Jacques), V.: Fazer Histeria; e Nouvelle (La) His
toire. 

LEFEBVRE (Georges), Nascimento (0) da moderna Historiogra
fia, trad, port., Lisboa, 1981. 

LEHARIGNIER (Jean-François), France (La) flédiévalet insti-2 tutions et sociétés . Paris, 1975. 
Gouvernement (Le) Royal aux pre-

miers temps capétiens (987-1108). Paris, 1965. 

LÉONARD (Emile G . ) . V. Histoire Universelle. 



417 

LEWIS (Peter S.), France (La) a la fin du Hoyen Age - La so
ciété poli-bique, trad, franc. , Paris, 1977. 

LOBO (A. de Sousa e Silva Costa), Historia da Sociedade em 
Portugal no século XV, reimpr. da ed. de 1904, Lis
boa, 1979. 

LOPES (Fernando Félix), "Primeiro (0) manifesto de El-Rei D. 
Dinis contra o Infante D. Afonso, seu filho e her
deiro", in Itinerarium, ano XIII, n.2 55 (1967), 
pp. 17-45. 

"Santa Isabel de Portugal - a larga 
contenda entre el-Rei D. Dinis e seu filho D. Afon
so", in Colectânea de Estudos. 2»ã série, ano IV, 
n.9 1 (1952), pp. 3-41. 

"Santa Isabel na contenda entre D. Di
nis e o filho. 1321-1322", in Lusitânia Sacra. VIII 
(1970), pp. 57-80. 

LOT (Ferdinand) e FAUTIER (Robert), Histoire des Institutions 
françaises au Floyen Age. 2 - Institutions Royales 
(Les droits du Roi exercés par le Roi). Paris, 
1958. 

LOURAU (René), Analyse (L') institutionnelle. Paris, 1970. 

L0USSE (E.), Société (La) d'Ancien Régime - Organisation et 
représentation corporatives. I , Lovaina, 1952. 

P1ARAVALL (José Antonio), Estado floderno y mentalidad social. 
2 vols., Pladrid, 1972. 

CIARQUES (A. H. de Oliveira), Ensaios sobre Histeria Hedieval 
Portuguesa. Lisboa, 1965. 

História de Portugal - desde os 
tempos mais antigos até ao governo do Sr. riarcelo 



418 

origens as revoluções liberais , Lisboa, 1973» 

Introdução a Historia da Agri

cultura em Portugal — A questão cerealífera duran

te a Idade nédia
2
. Lisboa, 1968. 

Sociedade (A) Pledieval Portu
2 

guesa  Aspectos da vida quotidiana , Lisboa, 
1972. 

F1ARQUES (A. H. de Oliveira). V.: Antologia da Historiogra

fia Portuguesa; e Para o estudo da Peste Negra ... 

HARQUES (José), Arquidiocese (A) de Braga no século XV, 2 
vols., dissertação de doutoramento apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, po— 
licop., Porto, 1981. 

"Franciscanos (Os) no norte de Portugal nos 
finais da Idade nédia", in Boletim do Arquivo Dis

trital do Porto, I (1982), pp. 14889. 

"Itinerários (Os) do Arcebispo de Braga D, 
Fernando da Guerra (14171467)", in Revista de 
História do Centro de História da Universidade do 
Porto, I (1978), pp. 89182. 

Subsídios para o Estudo da Arquidiocese de 
Braga no século XV, separata de Bracara Augusta, 
Braga, 1976. 

RARTIN (Hervé). V. BOURDE" (Guy). 

nARTIN POSTIGO (Piaria de la Soterrana) , Cancilleria (La) 
castellana de los reyes Católicos, Valladolid, 
1959. 

■ "Notaria mayor de 
los privilégios y escribania mayor de los privi

légios y confirmaciones en la Cancilleria Real 
Castellana", in Actas de las I Jornadas de Heto-

dologia Aplicada de las Ciências Históricas, V 
Paleografia y Archivistica, Santiago de. Composte



419 

la, 1975, pp. 241-54. 

RARTÏNEZ DÏEZ (Gonzalo), "Oficiales (Los) públicos: de las 
Par-tidas a los Reyes Católicos", in Actas del II 
Symposium de Historia de la Administración, Pia— 
drid, 1971, pp. 121-36. 

F1ARTINS (Joaquim Pedro), História Geral do Direito Romano, 
Peninsular e Português - Lições feitas na Univer
sidade de Coimbra ao curso da segunda cadeira da 
Faculdade de Direito de 1909-10, Coimbra, 1910. 

HARTINS (Oliveira), Filhos (Os) de D. João I, reimpr. da ed. 
de 1891, Porto, s.d. 

riATTOSO (José), "Guerra (A) Civil de 1319-1324", in Estudos 
de História de Portugal, vol. I - Séculos X-XV -
Homenagem a A. H. DE OLIVEIRA RARQUES. Lisboa, 
1982, p p . 161-76. 

"Nobles (Les) dans les villes portugaises 
du Ployen Age", in Espagnes (Les) médiévales - as
pects économiques et sociaux. Rélanges offerts h. 
Jean Gautier Dalché, n.2 46 dos Annales de la Fa
culté des Lettres et Sciences Humaines de Nice 
(1933), pp. 125-40. 

Nobreza (A) Redieval Portuguesa - A Família 
e o Poder. Lisboa, 1901. 

RAURÍCI0 (Fernanda), "Rei (0) e a governação do Reino - A 
Corte Itinerante", in Histeria &, Crítica, n.2 7 
(fiar.1981), pp, 47-52. 

flAUSS (Rareei), Sociologie et Anthropologie 7, Paris, 1980. 

REL0 FREIRE dos Reis (Pascoal José d e ) , História do Direito 
Civil Português, trad, de Riguel Pinto de RENESES 
a partir da ed. de 1815, separata do Boletim do 
Rinistério da Justiça, Lisboa, 1968. 



420 

Ncmoria para a Historia das Confirmações Regias neste Reino 
com as respectivas Provas, colligida pelos disci-
pulos da Aula de Diplomática, Lisboa, 1816. 

Plcmorias de Litteratura Portugueza, publicadas pela Academia 
Real das Sciencias, 6 tomos, Lisboa, 1792-96, 

Hemorias para a Historia das Inquirições dos primeiros reina
dos de Portugal, colligidas pelos discipulos da Au
la de Diplomática, Lisboa, 1015. 

PIENÍNDEZ PIDAL (Ramon). V. Historia de Espana. 

mENESES (fliguel Pinto d e ) . V. F1EL0 FREIRE dos Reis (Pascoal 
José de). 

mEREA (Paulo), Estudos de História do Direito, Coimbra, 1923. 

Lições de História do Direito Português, Coim
bra, 1923. 

"Organização Social e administração pública", 
in História de Portugal, ed. monumental dir. por 
Damião PERES, vol. II, Barcelos, 1929, pp. 445-
-521. 

Poder (O) Real e as Cortes, Coimbra, 1923. 

Resumo das Lições de História do Direito Por
tuguês - Feitas no ano lectivo de 1924-1925, Coim
bra, 1925. 

P1ICHAUD (Hélène), Grande (La) chancellerie et les écritures 
royales au seizième siècle (1515-1589)» Paris, 
1967. 

niLLARES CARLO (Agustín), "Breves consideraciones sobre la 
dacumentación real castellanoleonesa en pergamino 
entre los siglos XIII y XV", in Hiscelanea de Estú
dios dedicados al professor Antonio Darin Qcete, 
t. II, Granada, 1974, pp. 739-53. 



421 

"Cancilleria (La) Real en Léon y 
Castilla hasta fines dei reinado de Fernando III", 
in Anuário de Historia del Derecho Espanol, III 
(1926), pp. 227-306. 

miscelânea de Estúdios dedicados al profesor Antonio Farin 
Ocete, t. II, Granada, 1974. 

FITRE FERNANDEZ (Emilio), "Cartes y politica económica de la 
corona de Castilla bajo Enrique III", in Cuadernos 
de Historia anexos de la Revista HISPÂNIA, vol. 6 
- Estúdios sobre la Sociedad Hispânica en la Edad 
Hedia, dir. por Salvador de FOXÚ, Fadrid, 1975, 
pp. 137-326. 

FOFFSEN (Uolfgang J . ) , "Histoire (L») politique en crise", 
in Historien (Lf) entre l'Ethnologue et le Futuro
logue, Paris-Haia, 1972, pp. 163-96. 

FONTE IRO (Armindo), Do orçamento português, I - Teoria Geral 
- História - Preparação, Lisboa, 1921. 

F0RAT0 (Francisco Flanoel Trigozo de Aragão), "riemoria sobre 
os Chancelleres Fores dos Reis de Portugal, consi
derados como Primeiros flinistros do despacho e ex
pediente dos nossos soberanos", in Historia e Fe-
morias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 
t. XII, parte II (1839), pp. 91-107. 

"Remoria sobre 
os escrivães da puridade dos reis do Portugal e do 
que a este officio partence", in Femorias da Acade
mia Real das Sciencias de Lisboa, t. XII, parte I 
(1837), pp. 153-218. 

"Femoria sobre 
os Secretários dos Reis e Regentes de Portugal, 
desde os antigos tempos do Fonarquia até a accla-
mação de El-Rei D. João IV", in Historia e Plemo-



422 

série, t. I, parte I (1843), pp. 27-79. 

P10REN0 (Humberto Baquero), "Acção (A) dos almocreves no de
senvolvimento das comunicações inter—regionais 
portuguesas nos fins da Idade nédia", in Papel 
das Areas Regionais na formação histórica de Por
tugal - Actas do Colóquio da Academia Portuguesa 
da História, Lisboa, 1975, pp. 1B5-239. 

Alguns documentos para o estudo 
das estradas medievais portuguesas, separata da 
Revista das Ciências do Homem, da Universidade de 
Lourenço Plarques, Lourenço Plarques, 1972. 

Batalha (A) de Alfarrobeira - An
tecedentes e significado histórico, Lourenço Plar
ques, 1973. 

"Elementos para o estudo dos cou
tos de homiziados instituídas pela Coroa", in Por-
tugaliae Histórica, II (1974), pp. 13-63. 

"Linhas de comunicação em Trás — 
-os-Flontes no século XV", in Boletim do Arquivo 
Distrital do Porto. I (1982), pp. 191-202. 

"Protecção (A) régia aos frades 
do Convento de S. Francisca da Porto no século 
XV", in Boletim do Arquivo Distrital do Porto, I 
(1982), pp. 42-57. 

Rui da Cunha, D. Prior da Cole
giada de Guimarães, e a política do seu tempo, se
parata das Actas do Congresso Histórico de Guima
rães e a sua Colegiada (Guimarães, 1979). Guima
rães, 1982, pp. 171-82. 

Tensões sociais em Portugal na 
Idade nédia. Porto, s.d. Q.976J. 

"Um testamento concebida durante 
a Peste Negra", in Bracara Augusta, vol. XXXII, 
n.9 s 73-74 (65-86) (Jan.-Dez.1978), pp. 125-41. 



423 

Uma aldeia medieval do termo da 
Guardai a Vela, separata da Revista de Ciências 
do Homem, da Universidade de Lourenço Plarques, 
Lourenço Plarques, 1974 (reed, in Tensões sociais 
em Portugal na Idade nédia, Porto, s.d. ^976}, 
pp. 153-93. 

Vagabundagem (A) nos fins da Ida 
de nédia Portuguesa, separata dos Anais da Acade
mia Portuguesa da História, Lisboa, 1977. 

"Vila (A) da Torre de Honcorvo 
no reinado de D. João I", in Estudos nedievais, 
n.S 2 (1982), pp. 33-43. 

nORENO (Humberto Carlos Baquero), Subsídios para o estudo 
da adopção em Portugal na Idade nédia (D. Afonso 
IV a D. Duarte), separata da Revista dos Estudos 
Gerais Universitários de Hoçambique, Lourenço Piar 
quês, 1966. 

da Legitimação e 
"Subsídios para o Estudo 

rtugal na Idade nédia (D. A-
fonso III a D. Duarte)", in Revista dos Estudos 
Gerais Universitários de noçambique,, série V -
Ciências Humanas, vol. IV (1967), pp. 209 ss. 

nORENO (Humberto Carlos tíaquero). V. Para o Estudo da Pes
te Negra ... 

nOUSNIER (Roland), Clonarchie (La) absolue en Europe du V. 
siècle à nos jours, Paris, 1982. 

nOXd (Salvador de), "Sociedad (La) politica castellana en 
la epoca de Alfonso XI", in Cuadernos de Historia 
Anexos de la Revista HISPÂNIA, vol. VI - Estúdios 
sobre la Sociedad Hispânica en la Edad nédia, dir 
por Q. . . 3» Fladrid, 1975, pp. 187-326. 

floyen (Le) Age, dir. por Robert FOSSIER, 3 - Le temps des 
crises, Paris, 1983. 



424 

Flutacion (La) de la segunda mitad del siglo XIV en Esparia, 
■ dir. por Federico UDINA P1ART0RELL, vol. VIII dos 
Cuadernos de Historia anexos de le Revista HISPÂ
NIA, fladrid, 1977. 

NAF (Uerner), "Prime (Le) forme dello » Stato Floderno' nel 
basso Fledioevo", in Stato (Lo) Doderno. I — Pal 

2 
medioevo all'eta moderna , dir. por Ettore R0
TELLI e Pierangelo SCHIERA, Bolonha, 1976, pp. 
5168. 

NEP1E~SI0 (Vitorino), Vida e obra do Infante D. Henrique , 
Lisboa, 1967. 

NOGUEIRA (Ricardo Raimundo), Prelecções de Direito Público 
Interno de Portugal, Coimbra, 1858. 

NORA (Pierre). V. Fazer História. 

Nouvelle (La) Histoire, dir. por Jacques LE GOFF et al., 
Paris, 1978. 

NUNES (Eduardo Alexandre Borges), Dom Frey Gomez abade de 
Florença. 14201440. I, Braga, 1963. 

NUNES (Eduardo Borges). V. ALBUQUERQUE (Hartim de). 

NUNES (José Joaquim), "Introdução" as Cantigas d'Amigo dos 
Trovadores GalegoPortugueses, ed. £..•!, reimpr., 
Lisboa, 1973. 

2 M 
Nuove questione di Storia Pledioevale . ílilao, 1974. 

OLAVO (Carlos), João das Regras, Jurisconsulto e Homem de 
Estado. Lisboa, s.d. L"l94lU. 

OLIVEIRA (Eduarda Freire de), Elementos para a Historia do 
nunicipio de Lisboa. 1.9 Parte, tt. I, II e III, 
Lisboa, 188285G7. 



425 

OLIVEIRA (Fernando de), Três ensaios sobre figuras medievais, 
Lisboa, 1970. 

OLIVEIRA (P.e miguei de), História Eclesiástica de Portugal3. 
Lisboa, 1958. 

PACAUT (mareei), Structures (Les) politiques de l'Occident 
Plédiéval. Paris, 1969. 

Théocratie (La) - l'Ëglise et le Pouvoir au 
Ployen Age. Paris, 1957. 

PALmADE (Guy P.). V. EHRARD (Jean). 

Papel das Areas Regionais na formação histórica de Portugal 
- Actas do Colóquio da Academia Portuguesa da His
tória, Lisboa, 1975. 

"Para o Estudo da Peste Negra em Portugal", comunicação co
lectiva do Centro de Estudos Históricos (Faculda
de de Letras de Lisboa), in Actas do Congresso 
Histórico de Portugal medievo, t. I, número espe
cial de Bracara Augusta, vol. XIV-XV, n.2s 1-2 
(49-50) (Jan.-Dez.1963), pp. 210-39 (inclui inter
venções de A. H. de Oliveira mARQUES, Iria GONÇAL
VES, Luís António de Oliveira RAP10S e Humberto 
Carlos Baquero mORENO). 

PASCUAL mARTINEZ (Lope), "Cancilleria (La) de Juan I de Cas-
tilla", in miscelânea medieval Plurciana (197B), 
pp. 181-235. 

"Cancillerias (Las) de la Corte Cas-
tellana durante el reinado de Enrique II", in Actas 
de las I Jornadas de metodologia Aplicada de las 
Ciências Históricas. V - Paleografia y Archivisti-
ça, Santiago de Compostela, 1975, pp. 255-65. 

"Notas para un estúdio de la can
cilleria castellana en le siglo XIV. La cancille
ria de Pedro I (1350-1369)", in miscelânea medie-



426 

val riurciana, 5 (1980), pp. 191-343. 

PASSOS (Carlos de), "Nomenclatura diplomática portuguesa", 
in Anais das Bibliotecas e Arquivos, t. III, n.S 
12 (Out.-Dez.1922), pp. 277-8. 

PEGADO (César). V.Î AP1ARAL (Antánio Caetano do), flemórias; 
e SOUSA (D. António Caetano de), Histeria Genea
lógica ... 

PEGUES (Franklin J»), Lauryers (The) of the last Capetians, 
Princeton - Neuf Jersey, 1962. 

PERES (Damião), D. João I2, Porto, 1983. 
História de Portugal - Palestras na Emisso-

r a N a.ion a l3. v o l . J . L g - n . a F o r ç a s da Ne-
cionalidade, Porto, 1969. 

História dos Hoedeiros de Lisboa como clas
se privilegiada, t. I - Privilégios, Lisboa, 1964. 

PERES (Damião), V.: ALHEIDA (Fortunato de), História da I-
greja em Portugal; História da Cidade do Porto ; e 
História de Portugal. 

PËREZ ARUCHASTEGUI (A. J.). V. CASSANI (Jorge Luis). 

PÉREZ-BUSTAF1ANTE (Rogelio), Gobierno (El) y la administra-
ción de los reinos de la Corona de Castilla (1230-
-1474) , tt. I e II, fladrid, 1976. 

PICARDI (Nicola). V. Educazione (L«) Giuridica. 

PIERI (Piero), "Formazione e sviluppo delle grande monarchie 
europee", in Nuove questione di Storia Fledioeva-
le . Hilão, 1974. 

PIP1ENTA (Alfredo), Idade-flédia (Problemas &, soluçoens). Lis
boa, 1946. 



427 

Subsídios para a História de Portugal 
^Textos &, Juízos Críticos]], Lisboa, 1937. 

PINTO (Sérgio da Silva), Carácter (0) complexo da eleição 
de 1385 - De como D. João I não foi nas Cortes de 
Coimbra estritamente eleito, separata de Stvdivm 
Générale, Porto, 1958. 

Pobreza (A) e a assistência aos pobres na Península Ibérica 
durante a Idade nédia - Actas das l.ãs Jornadas 
Luso-Espanholas de História fledieval (Lisboa, 
1972), tt. I e II, Lisboa, 1973. 

PRAÇA (José Joaquim Lopes), Collecção de Leis e Subsjdios 
para o Estudo do Direito Constitucional Português, 
vol. I - Leis e Subsídios Referentes ao Nosso Ve
lho Regime Politico, Coimbra, 1893. 

Quadro Elementar das Relações Politicas e Diplomáticas de 
Portugal com as diversas potencias do Flundo des
de o principio da Flonarchia Portugueza até aos 
nossos dias, ed. Visconde de SANTARc*n e L. A. Re
belo da SILVA, tt. I, III, IX, XIV e XV, Paris-
-Lisboa, 1842-43-53-64-58. 

QUAGLIONI (Diego), "Officiale (L') in Bartolo", in Educa-
zione (L*) Giuridica, IV - II pubblica ft?nziona-
rio: modelli storici e comparativi, t. I - Pro-
fili storici. La tradizions italiana, dir. por 
Alessandro GIULIANI e Nicola PICARDI, Perugia, 
1981, pp. 143-87. 

RAHOS (Luís António de Oliveira). V. Para o estudo da Pes
te Negra ... 

RAPP (Francis), gglise (L«) et la vie religieuse a la fin 
du Doyen Age, Paris, 1971. 



428 

RAU (Virgínia), "Alguns estudantes e eruditos portugueses 
em Itália no século X V , in Do Tempo e da Histó
ria. V (1972), pp. 29-99. 

Casa (A) dos Contos, Coimbra, 1951. 
Estudos de Histeria, 1,8 vol. - Plercadores, 

Plercadorias, Pensamento Económico, Lisboa, 1968. 
Feiras Fledievais Portuguesas - Subsídios pa-

2 m  
ra o seu estudo , Introdução e índices de José Pla-
nuel GARCIA, Lisboa, 1982. 

2 
Sesmarias medievais portuguesas , prólogo 

e adenda documental de José Planuel GARCIA, Lisboa, 
1982. 

RAVARA (António), "Introdução ao Estudo da Propriedade Urba
na Régia sob D. Afonso III e D. Dinis", in Ociden
te - Revista Portuguesa de Cultura, vol. LXXXI, 
n.2 400 (Ag.9. 1971), pp. 99-104. 

RENOZ (Paul), Chancellerie (La) de Brabant sous Philippe le 
Bon (1430-1467) - Histoire et Organisation - Ré
daction et Expédition des Actes, Bruxelas, 1955. 

RIBEIR0 (João Pedro), Aditamentos e retoques à Synopse Chro-
nologica, Lisboa, 1829. 

Dissertações Chronologicas e Criticas 
sobre a Historia e Jurisprudência Ecclesiastica e 

2 Civil de Portugal . tt. I a V, Lisboa, 1857-96. 
"Plemorias sobre as Fontes do Código 

Philippino", in Plemorias de Litteratura Portugue-
za. publicadas pela Academia Real das Sciencias 
de Lisboa, t. II, Lisboa, 1792, pp. 46-170. 

Observações históricas e criticas para 
servirem de memorias ao systema da Diplomática Por
tuguesa, parte I, Lisboa, 1798. 

ROCHA (rianuel António Coelho da), Ensaio sobre a História do 



429 

introdução ao estudo do Direito Pátrio. Coimbra, 
1841. 

RODRIGUES (fiaria Teresa Campos), Aspectos da administração 
municipal de Lisboa no século XV, prefácio de Plar-
cello CAETANO, Lisboa, 1968. 

RODRIGUES (Pliguel). V. CONDE (Flanuel Sílvio). 

RÓDANO (Ruggiero). V. Enciclopédia Einaudi. 

ROSÁRIO (Fr. António do), Convento de S. Domingos e a Cole
giada, Guimarães, separata das Actas do Congresso 
Histérico de Guimarães e a sua Colegiada (Guimarães, 
1979). Guimarães, 1981, pp. 57-98. 

ROSSETTI (Gabriella). V. Forme di potere ... 

ROTELLI (Ettore) e SCHIERA (Pierangelo). V. Stato (Lo) Hoder-
nq. 

RUSSELL (Peter E.), English (The) Intervention in Spain and 
Portugal in the time of Edu/ard III and Richard II, 
Oxford, 1955. 

"Fernão Lopes e o tratado de Santarém", 
in Revista Portuguesa de Histeria, t. V (1951), 
pp. 455-73. 

Fontes (As) de Fernão Lopes, trad. port., 
Coimbra, s.d. 

SA* (A. Floreira de), Infante (0) D. Henrique e a Universida
de, Lisboa, 1960. 

SÁ (Ayres de), Fr. Gonçalo Velho, vol. I, Lisboa, 1899. 

SÁ (José António de), "Sobre a origem e jurisdição dos corre
gedores das comarcas", in flemorias de Litteratura 
Portugueza, publicadas pela Academia Real das Scien-



430 

cias de Lisboa, t. VII, Lisboa, 1806, pp. 297-
-307. 

SAP1ARAN (Charles). V. Histoire (L') et ses méthodes. 

5ANTARÉP1 (Visconde de), flemorias para a Historia, e Theoria 
das Cortes Geraes, que em Portugal se celebrarão 
pelos Três Estados do Reino, partes 1.9 e 2. ã , 
nova ed., Lisboa, Ql924]]. 

SANTOS (Cândido dos), Jerónimos (Os) em Portugal - Das ori
gens aos fins do sé*culo XVII. Porto, 1980. 

SARAIVA (José Plendes da Cunha), Administração (A) Superior 
2 da Fazenda e os seus Plinistros . Lisboa, 1969. 

SCHIERA (Pierangelo). V. Stato (Lo) moderno. 

SENA (Jorge de), Estudos de Histeria e de Cultura, (l.ã sé
rie), vol. I, Lisboa, 1963-67. 

SEQUEIRA (Gustavo de Ratos), Carmo (0) e a Trindade - Subsí
dios para a histeria de Lisboa, vol. I, Lisboa, 
1939. 

SÉRGIO (António), Ensaios, t, VI, nova ed., Lisboa, 1971. 

SERRftO (Joaquim Veríssimo), Cronistas do século XV posterio
res a Fernão Lopes. Lisboa, 1977. 

Histeria breve da Historiografia 
Portuguesa. Lisboa, 1962. 

Histeria de Portugal, vol. I -
Estado. Pátria e Nação (1080-1415). vol. II - For
mação do Estado Hoderno (1415-1495). Lisboa, 1977-
-78. 

SERRffO (Joel), Carácter (0) social da revolução de 13832. 
Lisboa, 1976. 



431 

SERRflO (Joel). V. Dicionário de História de Portugal. 

SEVILLANO COLOPl (Francisco), "Apuntes para el estúdio de la 
Cancilleria de Pedro IV el Ceremonioso", in Anuá
rio de Historia dei Derecho Espanol, t. XX (1950), 
pp. 137-241. 

SILVA (Luiz Augusto Rebelo da). V. Quadro Elementar das Re
lações Politicas e Diplomáticas ... 

SILVA (Nuno Espinosa Gomes da), Chanceler (0) João das Regras 
prior da Igreja de Oliveira, em Guimarães - a pro
pósito de um estudo recente, separata da Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
Lisboa, 1974. 

, Histeria do Direito Portu
guês, policop., Lisboa, 1980. 

João das Regras e outros ju
ristas portugueses da Universidade de Bolonha 
(137B-1421). separata da Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1960. 

Sistema (0) de fontes nas 
Ordenações Afonsinas, separata de Scientia Ivri-
dica. Braga, 1980. 

SOARES (Torquato de Sousa), "Introdução" ao t. I da Historia 
da Administração Publica em Portugal nos séculos 

2 XII a XV de Henrique da Gama BARROS, ed. dir. por 
Q...}, Lisboa, 1945, pp. IX-LXXIV. 

SOUSA (D. António Caetano de), História Genealógica da Casa 
Real Portuguesa, ed. PI. Lopes de ALP1EIDA e César 
PEGADO, tt. I e II, Coimbra, 1946-47. 

SOUSA (Armindo de), "Cortes (As) de Évora de 1435", in Estu
dos riedievais. n.?s 3/4 (1983/84), pp. 131-50. 

— ' "Cortes (As) de Leiria-Santarém de 1433", 



432 

in Estudos Hedievais. n.2 2 (1982), pp. 71-224. 
"Plosteiro (0) de Santo Tirso no Século 

XV", in Estudos Hedievais, n.9 l (1981), pp. 95-
-156. 

SOUSA (Ivo Carneiro de), "Fortuna (A) de Fernão Alvares Bal-
daia: mercador, embaixador e cavaleiro do Porto", 
in Humanidades - Revista trimestral da Associação 
de Estudantes da Faculdade de Letras da Universi
dade do Porto. n.S 3 (Abr.1983), pp. 47-72. 

SOUSA (José Ferreira Plarnoco e ) , História das Instituições 
2 

do Direito Romano. Peninsular e Português , Coim
bra, 190 8. 

2 
Stato (Lo) Roderno, vol. I - Dal Hedioevo all'età moderna , 

dir. por Ettore ROTELLI e Pierangelo SCHIERA, Bo
lonha, 1976. 

STRAYER (Joseph R.), Gens (Les) de Justice du Languedoc sous 
Philippe le Bel, Toulouse, 1970. 

Bedieval Statecraft and the perspecti
ves of History, Princeton - New Jersey, 1971. 

On the Pledieval Origins of the flodern 
State, Princeton - New Jersey, 1970 (trad, franc, 
Paris, 1979). 

Reign (The) of Philip the Fair, Prince
ton - New Jersey, 1980. 

Studia Storico Ecclesiastica - Festgabe filr Prof. Luchesius 
G. Spatling O.F.H.. Roma, 1977. 

5UAREZ FERNANDEZ (Luis), Castilla. el Cisma y la Crisis Con
ciliar (1378-1440). riadrid, I960. 

Relaciones entre Portugal y Castilla 
en la epoca del Infante D. Enrique - 1393-1460. Pla-
drid, I960. 



433 

SYLVA (Joseph Soares da), ílemorias para a His-toria de Portu
gal que comprehendem o governo del Rey D. Joao I 
Q. . »1, tt. I a III, Lisboa, 1730-34. 

TABACCO (Giovanni), "Storia delle istituzioni come storia dei 
po-tere istituzionalizzato", in Forme di potere e 
struttura sociale en Italia nel Pledioevo, dir. por 
Gabriella ROSSETTI, Bolonha, 1977, pp. 33-40. 

TAVARES (Piaria José Pimenta Ferro), Judeus (Os) em Portugal 
no século XV, vol. I, Lisboa, 1982. 

"Para o estudo da numá
ria de D. Fernando", in Estudos Hedievais. n.2 2 
(1982), pp. 3-32. 

TAVARES (Fiaria José Pimenta Ferro). V. também FERRO (fiaria 
José Pimenta). 

TESSIER (Georges), "Diplomatique", in Histoire (L1) et ses 
méthodes, dir. por Charles SARARAN, Paris, 1961, 
pp. 633-76. 

Diplomatique royale française, Paris, 
1962. 

T0F1A"S y VALIENTE (Francisco), "Origen Bajomedieval de la 
patrimonializacion y la enajenacion de los ofi
cias públicos en Castilla", in Actas del I Sym
posium de Historia de la Administracion. Fladrid, 
1970, pp. 123-59. 

TORRES SANZ (David), Administracion (La) Central Castella-
na en la Baja Edad Pledia. Valladolid, 1982. 

TOVAR (Conde de), Estudos histéricos, tt. I a III, Lisboa, 
1960-61. 

TRENCHS (Josep), "Cancilleria (La) de Enrique IV, rey de Ca-
taluna (1462-1464): unas notas", in Anales de la 



434 

Universidad de Alicante, Historia nedieval. (1982), 
pp. 195-206. 

Três (Os) mais antigos regimentos dos Contos (1389» 1419 e 
1434). Lisboa, 1959. 

Typologie des sources du Hoyen Age Occidental. V. GENICOT 
(Leopold). 

UDINA HARTORELL (Federico). V. Hutacion (La) de la segunda 
mitad del siglo XIV en Espana. 

ULLPIANN (Walter), Individuo e società nel fledioevo. trad, 
ital., Bari, 1974. 

Princípios de gobierno y politica en la 
Edad Hedia. trad, esp., Pladrid, 1971. 

VIEGAS (Valentino), "Afonso Anes Penedo e os mesteirais em 
1383", in Histeria e Sociedade, n.2 6 (Dez.1979), 
pp. 25-38. 

"Comandos (Os) de emergência na Revolu
ção de 1383", in Revista de Histeria Econémica e 
Social. n.S 8 (Jul.-Dez.1981), pp. 27-42. 

"Enigma (0) de bastardia em D. João I", 
in História e Sociedade. n.2s 8-9 (Dez.1981), pp. 
111-7. 

VILLAPALOS (Gustavo), Recursos (Los) contra los actos de Go
bierno en la Ba„ia Edad fledia. Su evolucién histé
rica en el reino castellano (1252-1504). ftadrid, 
1976. 

VITERBO (Fr. Joaquim de Santa Rosa de), Elucidário das pala
vras, termos e frases que em Portugal antigamente 
se usaram e ho.ie regularmente se ignoram Q . .1. ed. 
Dário FIÚZA, 2 vols., Porto-Lisboa, 1962-64. 



435 

UEBER (Plax), Economia y Sociedad, IV - Tipos de dominacián, 
trad, asp., Hexico, 1944. 

UOLFF (Philippe), Trançais (Les) du floyen Age átaient-ils 
des 'patriotes* ?", in L[Histoire. n.9 37 (Set. 
1981), pp. 52-60. 

ZABALO ZABALEGUI (Javier), Adtninistracion (La) dei Reino de 
Navarra en el siglo XIV. Pamplona, 1973. 

"Tesoreros y procuradores de fôa-
varra (s.XIV y XV). Estúdio sobre los altos fun
cionários de la Administracion Navarra en la Baja 
Edad media", in Actas de las I Jornadas de iletodo-
logia Aplicada de las Ciências Históricas, V — Pa
leografia y Archivistica. Santiago de Compostela, 
1975, pp. 267-81. 



Í N D I C E 

■ 



437 

Pág. 

Prólogo . . . . . V 

Principais Abreviaturas . . . XI 

1. Introdução • 1 

Notas • 34 

2. As Fontes 49 

Notas 105 

3. Cargos, Departamentos e Pessoal do Desembargo 
Régio 127 

Notas 238 

4. A Evolução 294 

Notas 338 

5. Conclusão . . . . . . . . . . 356 

Fontes e Bibliografia 360 



DACTILOGRAFIA: 
Ana Paula Ferreira Pinto Saraiva Rodrigues 

EXECUÇffO: 
Oficina Gráfica da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto 


	Capa
	Página de rosto
	Prólogo
	Principais Abreviaturas
	1. Introdução
	Notas
	2. As Fontes
	Notas
	3. Cargos, Departamentos e Pessoal do Desembargo Régio
	Notas
	4. A Evolução
	Notas
	5. Conclusão
	Fontes e Bibliografia

