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Apresentação 

1. O tema 

Durante a frequência de seminários de mestrado em História da Expansão Portuguesa 

na Faculdade de Letras de Coimbra fui alertada para a importância das Ordens Militares 

principalmente a de Cristo, a propósito da figura Infante e do seu contributo para o 

processo expansionista, daí que, o projecto inicial fosse desenvolver um trabalho em torno 

da ligação Ordens-Expansão. Em conversa com o Professor Doutor Luís Adão da 

Fonseca, foi confirmado o interesse da questão, mas também as suas dificuldades, pelo que 

nos foram apontadas outras possibilidades de investigação relacionada com essa temática, 

cujos estudos têm sido impulsionados, por si e, por um grupo de trabalho que nos últimos 

anos tem funcionado na Faculdade de Letras do Porto. 

Perante as sugestões apresentadas, a escolha viria a recair na normativa destes 

institutos religiosos, e no estudo do conjunto das suas bases estatutárias, Regras, Estatutos, 

Constituições e Regimentos, em cujos textos são definidas as orientações que estes devem 

seguir. A par delas, foram analisadas outras fontes, que não tendo a natureza jurídica das 

anteriores, são indispensáveis para compreender o complexo universo das ordens militares, 

as suas ligações ao poder régio, ao clero secular e ordens monásticas, estas por sua vez, 

também sujeitas a uma Regra e a uma entidade tutelar superior, a Sé Apostólica. 

Numa primeira fase da nossa investigação apenas se pensou na época de forte 

renovação normativa, que em nosso entendimento corresponde aos séculos XV e XVI, 

motivada pelo amadurecimento político e institucional que as milícias tinham atingido. 

Rapidamente percebemos que, para obter os resultados desejados, era necessário recuar a 

épocas anteriores e alargar o âmbito cronológico do trabalho, sem nos limitarmos aos 

textos estatutários elaborados na Baixa Idade Média. Finalmente ter em conta a relação 

existente entre Calatrava-Avis-Cristo e estabelecer a linha condutora entre os textos da 

ordem castelhana e os das ordens portuguesas. Em função dessa orientação, Calatrava será 

estudada entre 1164 e 1468, datas significativas, por corresponder à primeira Forma de 

Vida aprovada no capítulo geral de Cister e entregue aos freires e as Definições 

promulgadas pelo abade de Morimond, as quais posteriormente foram entregues às milícias 

de Avis e Cristo. 



Quanto às ordens implantadas em Portugal o panorama é diverso. Avis vai ter o 

momento alto da sua normativa centrado no século XVI. A milícia de Cristo, devido à sua 

ligação ao poder e iniciativa régias, teve bases estatutárias pouco depois da sua fundação. 

O caso de Santiago, mais complexo, pelas vissicitudes políticas que atravessou e que se 

prendem com a independência do ramo português da ordem, em relação a Castela, 

certamente justifica a dispersão do seu fundo documental. 

Na economia do trabalho foi necessário fazer alterações ao plano inicial. O século 

XVI, por corresponder à fase de maturidade, foi dividido em dois ciclos. O primeiro 

contempla as primeiras duas décadas do século, que compreendem a análise das Regras de 

Cristo de 1503, Santiago, 1509 e Avis de 1516; segue-se o segundo ciclo onde se reflectem 

já preocupações reformistas, expressão de um ambiente de mudança impulsionado pelo 

concílio de Trento. No nosso entender, esta distinção impede que se sobreponham 

categorias de informação que reflectem contextos históricos diferentes. Assim, neste 

segundo ciclo, estão inseridas a Regra de Santiago de 1540, da qual fazem parte os 

Estatutos do mestre D. Jorge, os Regimentos dos conventos de Avis e Palmela 

respectivamente de 1546 e 1547, a Constituição da vila de Tomar e dos lugares que nessa 

jurisdição pertencem de pleno direito à ordem de Cristo de 1554, e o Regimento outorgado 

em 1572 por D. Sebastião às três ordens militares. 

Para finalizar dividiu-se a última parte em três etapas. Na primeira pretende-se 

fazer um enquadramento sociocultural do monaquismo europeu a partir do século V, e 

encontrar as raízes ideológicas deste tipo de instituições e compreender o papel 

fundamental da mensagem beneditina e da sua Regra. De seguida, os caminhos traçados 

pelo monaquismo em Portugal, suas especificidades e enquadramento na conjuntura 

histórica peninsular da Reconquista e o papel miissionário-proselitista da expansão 

portuguesa. Por fim, procedeu-se à análise da Regra como fonte de direito, com discurso 

próprio, a partir da qual emanam todas as normas que orientam a vida dos freires, fazendo 

a análise formal e material desses textos. 
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2. Fontes e bibliografia 

A realização de um trabalho desta natureza pela sua transversalidade colocou 

dificuldades e desafios ao nível da bibliografia e dos fundos documentais utilizados. 

Dividimos, por questões de método, a nossa investigação em três fases: a primeira, a da 

construção, intrinsecamente ligada à Reconquista, formação e consolidação dos estados 

peninsulares; a segunda, já terminado o processo anterior, trata a aproximação destas 

instituições ao poder real; a terceira, a da entrada na modernidade, caracteriza-se pela 

maturidade destas instituições monástico-militares Cronologicamente é um trabalho que se 

desenvolve ao longo de várias épocas, mas que procura ligá-las através de um fio condutor. 

Sem querer exagerar nas dificuldades, para justificar lacunas que este trabalho certamente 

apresenta, não podemos deixar de alertar o leitor para a heterogeneidade de informação 

apresentada pelos textos estudados e a diferente quantidade de informação disponível para 

cada uma das ordens. Nele está implícito que a documentação referente à ordem de Cristo 

é muito mais organizada e linear, facto que contrasta com a carência normativa da ordem 

de Avis, principalmente durante a Idade Média e a dispersão que caracteriza a ordem de 

Santiago. 

Como já fizemos referência, o percurso seguido pela investigação mostrou que os 

textos normativos, por si só, não eram suficientes para perceber todos os matizes do nosso 

objecto de estudo, para o que foi necessário recorrer a outros fundos documentais, que 

forneciam informação sobre a vida da ordem, governo, património, determinações 

pontifícias, perfil sociológico dos seus membros e práticas espirituais definidas, este 

último, área particularmente difícil. 

Não podemos concluir sem fazer uma referência particular à ordem de Calatrava, cuja 

análise se justifica, por ser a ordem cuja observância era seguida por Avis e Cristo. 

Paralelamente ao plano inicialmente estabelecido, depressa verificamos ser útil, recuar 

e avançar no tempo, ou seja, reportarmo-nos à fundação das milícias e à segunda metade 

do século XVI. Assim se justifica que se tenha incluído um conjunto de textos normativos 

dessa fase, a Regina e os Estatutos de 1540, os Regimentos de 1546 e 1547, as 

Constituições da vila de Tomar de 1554 e o Regimento de D. Sebastião de 1572. 
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3. Algumas considerações 

Este estudo, para além de ser o produto de um esforço pessoal, teve o apoio e a 

amizade de muitos, que de uma forma ou outra, contribuíram para que este se realizasse. 

Em primeiro lugar, aos docentes do Io ano do Curso Integrado de Estudos Pós-Graduados 

em História Medieval e do Renascimento ministrado na Faculdade de Letras do Porto, no 

ano lectivo de 1999/2000, em cujo seminário sobre Ordens Militares esta dissertação se 

inscreve. 

Ao Professor Doutor Luís Adão da Fonseca, orientador científico desta dissertação, um 

agradecimento pela paciência demonstrada nos muitos momentos de dúvida e de indecisão. 

Para o Professor Doutor José Marques que cedeu o seu tempo, para nos ajudar com a 

sua sabedoria, a resolver as nossas dificuldades. 

A Professora Doutora Maria de Lurdes Fernandes, peia simpatia com que nos recebeu e 

importância dos esclarecimentos prestados. 

Para a Professora Doutora Cristina Pimenta vai a certeza da nossa amizade e um 

agradecimento sincero pela ajuda e força que nos deu. 

Uma palavra muito especial para as Professoras Doutoras Cristina Cunha e Paula Pinto, 

cujas palavras de motivação muito apreciamos. 

Um Obrigado à Professora Doutora Isabel Morgado, pelos incómodos que teve, mas 

que nos ajudaram a tornar possível este trabalho. 

Ao Dr. António Pestana, que em dado momento nos ajudou na revisão paleográfica. 

E todos os outros de quem recebemos ajuda. 

Para a minha Irmã. 

Ao Jaime Paulo, agradeço o seu génio informático, mas acima de tudo, o carinho e 

paciência demonstradas. 
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Introdução 

Origem e evolução das ordens militares peninsulares 

Como introdução ao estudo do tema que é objecto desta dissertação, não podemos 

deixar de aludir ao percurso histórico destas milícias, até chegarmos ao que nos atrevemos 

a considerar a fase de maturidade. Desta forma, é analisado o contexto político-religioso 

europeu e peninsular, que condicionou o aparecimento de cada uma destas instituições, 

bem como, o processo de extinção da ordem do Templo no princípio de Trezentos e a 

consequente criação, poucos anos depois da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. A par 

disso, é analisado o percurso, mais ou menos conturbado, da ordem de Santiago, e os 

esforços realizados, que levaram a sua separação do ramo castelhano, procurando, sempre, 

reflectir sobre as ligações que estas estabeleciam com a Coroa, as autoridades eclesiásticas 

e a Santa Sé. 

A proximidade cada vez maior ao poder régio e a sua incorporação no património 

do estado, fez sentir a necessidade de alargamento da base cronológica desta Introdução. 

1 - Avis e sua ligação a Calatrava 

As ordens monástico-militares fundadas a partir do século XII com o objectivo de 

participar na luta contra os muçulmanos, integravam um universo humano, constituído por 

monges/guerreiros. A oração e a guerra. É uma forma de conversão do cavaleiro que ao 

reconhecer que não pode retirar-se de forma absoluta do mundo que o rodeia, tal como o 

monge, usa a sua condição de soldado ao serviço desses ideais. Viviam sob a observância 

de Regras que lhes determinam a sua conduta diária e eram sujeitos a um certo número de 

prescrições que lhes orientam a vida, de acordo com um regime aprovado pelo papado, que 

lhes define um modus vivendi1 A origem destas instituições, ao ter como referente as 

cruzadas e a ideia de miles christi no combate ao Islão, terá o seu apogeu nos finais do 

século XI, com a bula de Urbano II proclamada no concílio de Clermont em Novembro de 

1095, onde se incita os cristãos a empreenderem expedições militares para expulsar os 

1 Cf. DEMURGER, Alain, Chevaliers du Christ, Les ordres religieux-militaires au Moyen-Âge, XI-XV1 
siècle, Paris, Seuil, 2002, pp. 27-28. 
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muçulmanos das Terra Santa. A Santa Sé assumiu, assim, a organização e a direcção desta 

empresa com a chegada dos guerreiros cristãos a Constantinopla, importante ponto de 

entrada no Oriente em finais de 1096. A ideia de cnizada radica no direito de conseguir 

pelas armas territórios ocupados por cristãos e apelar ao combate nessas regiões distantes.2 

Na base do ideário estão alguns destes princípios que lhe conferem fundamento 

ideológico, jurídico e moral à sua actividade guerreira que no Ocidente medieval ajudou a 

consolidar o conceito de Cristandade e o combate ao muçulmano, cujas sucessivas bulas de 

cruzada expedidas pelos pontífices apelam a reis e príncipes cristãos para essa luta.3 

A noção de cruzada, só formalizada pelo concílio de Clermont, mas confirmando 

um princípio que de facto já existia, fortemente associado a uma prática espiritual de 

sacrifício e de risco, que a Regra beneditina ajuda a dar rosto. A ideia fundadora do cristão 

em luta por um mundo melhor, o que nestas circunstâncias queria dizer livre da ameaça 

que o Islão representa. As correntes monásticas nascidas no Ocidente entre os séculos VI e 

X, tiveram a tutela apostólica, cujo, caso exemplar é representado por Cluny. A grandeza 

alcançada por estes, fez surgiu uma nova espiritualidade, pregada por S. Bernardo, figura 

ligada ao aparecimento de uma nova ordem, Cister, que se caracterizava por ser mais 

prática e por reunir nas suas intenções a ideia de combate efectivo e não apenas a 

contemplação.4 

A primeira milícia a aparecer foi a do Templo em 1118, fundada por Hugo de 

Payens, primeiro para acudir a peregrinos, depois, para combater muçulmanos e proteger a 

cidade santa, a par deles, surge no início do século XII, outra ordem internacional, a de S. 

João do Hospital. Experiências novas e originais que têm a ver com a sacralização da 

guerra, a função do cavaleiro e as condições gerais de vida na Europa depois do ano mil, 

cuja sociedade era idealizada em três categorias hierarquizadas, uma delas, os cavaleiros, 

os bellatores, vão incorporar estes exércitos cristãos. A cavalaria, motivada por esses 

' Sobre o significado e importância do concílio de Clermont e do movimento das Cruzadas, existe abundante 
bibliografia. Entre outros veja-se, DEMURGER, Alain, ob. cit., pp. 29-33; GUIJARRO-RAMOS, Luis 
Garcia, " Refornia eclesiástica y renovación espritual", in Historia Universal de la Edad Media, coord. 
Vicente Ángel Alvarez Palenzuela, Barcelona, Ariel, 2002, 437-442; AYALA MARTINEZ, Carlos de, Las 
Ordenes Militares hispânicas en la Edad Media (siglos XII-XJ/), Madrid, Marcial Pons, 2003, pp. 19-20. 

A este propósito veja-se, DINIS, A. J. Dias, Antecedentes da Expansão Ultramarina Portuguesa. Os 
diplomas pontifícios dos séculos XII a XV, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1962, 
pp. 13-18. Expõe o apoio da Sé Apostólica, aos fins desta actividade guerreira, não só na Terra Santa, como 
na Península Ibérica. 

4 Entre outros veja-se, GUIJARRO RAMOS, Luís Garcia, Papado, Cruzadas e Ordenes Militares, siglos XI-
XIII, Madrid, Ediciones Cátedra, 1995, pp. 63-64. 
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valores ao serviço da guerra santa e, por isso justa, constituiu um projecto apostólico para 

libertar os lugares santos. 

No extremo ocidental da Cristandade, a reconquista peninsular, cujo início se situa 

no século IX foi na sua origem um processo que nada teve a ver com o movimento das 

cruzadas (1095-1270) mas que acaba por aproveitar o espírito que o caracteriza, muito 

ligada ao aparecimento de novos estados. São estes grupos de cavaleiros, que ajudam o 

poder político e lutam contra o infiel. 

Calatrava é a primeira destas instituições fundada na Península Ibérica. Sob a 

observância de Cister tinha como prioridades: guerrear os mouros, fazer o aproveitamento 

económico dos espaços conquistados, proporcionar a abundância de víveres aos seus 

membros, cuidar dos enfermos e dos fracos, praticar o culto divino, fazer o serviço do 

mosteiro e recrutar homens seculares para a guerra. Aparentemente os primeiro anos da sua 

existência decorrem sem problemas de disputa hierárquica, que surgem quando acontecem 

as dissidências entre cavaleiros e clérigos a propósito da escolha do mestre, contribuindo 

para o mal-estar na instituição. 

O modelo de vida baseado na conciliação da violência da guerra com a meditação, 

foi pela primeira vez confirmado por Alexandre III, pela bula Justis petentium de 25 de 

Setembro de 1164.6 Mais tarde, mais de vinte anos depois este modus vivendi seria revisto 

e aprovado um novo, no capítulo geral de Cister em 1186,7 cuja confirmação apostólica foi 

dada em 4 de Novembro de 1187 por Gregório VIII, pelo diploma Quotiens a nobis* onde, 

entre outros aspectos, reconhece as várias possessões em Portugal pertencentes à ordem. 

Neste percurso de legitimação das bases estatutárias, a terceira versão é do ano de 1199, a 

qual não acrescenta praticamente nada às anteriores, mas confirma e aviva os princípios já 

expostos. Em 20 de Maio de 1214 Inocêncio III pela bula Quotiens a nobispetitur, dirigida 

ao mestre e freires de Calatrava, confirma as determinações outorgadas por Cister, as terras 

5 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt, fis. 11-llv; Cf. AYALA MARTINEZ, Carlos de, ob. cit., pp. 
67-80. O capítulo trata das circunstâncias históricas em que surgiu a ordem de Calatrava e os problemas 
legais que esta teve de enfrentar nos primeiros anos da sua existência. 
6 IAN/TT, Ordem de Avis, doe. 1; Bulario de la Orden Militar de Calatrava, Biblioteca de História 
Hispânica, Ordenes Militares, Série Maior, n° 3, Barcelona, El Albir S. A, 1981 pp. 5-6; Sum. SANTARÉM, 
Visconde de. Quadro Elementar das Relações Políticas e Diplomáticas de Portugal com as diversas 
potências do Mundo, 15 tomos, Paris, 1842-74, t. IX, pp. 15-16 (aqui aparece referida com a data de 26 de 
Setembro). A partir daqui sempre que nos referirmos a esta obra, será da seguinte forma: SANTARÉM. 
Visconde de, Quadro Elementar..., t ..., p 

7 Bulario de la Orden Militar de Calatrma, pp. 20-21. 
8 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 22-25. 
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que lhes doaram bispos, reis e príncipes e outros fiéis, assim como, todas aquelas que de 

futuro lhes fossem doadas nos reinos de Aragão, Castela e Portugal.9 

A ordem organizava-se em freires cavaleiros e clérigos que juravam três votos: 

pobreza, castidade e obediência, sob a dependência da abadia de Morimond, cujo abade 

tinha direito de visita, correição e reforma. Através de duas letras apostólicas, Alexandre 

IV em 1255, aprova e confirma duas Definições saídas do capítulo geral, uma delas, 

reafirmando a superioridade do abade de Morimond sobre Calatrava e a pena de 

conspiração para quem desafiar este princípio,10 enquanto a outra, impõe ao mestre e 

freires de Calatrava, que se confessem ao prior e subprior do respectivo convento.11 

As ligações de Calatrava com Portugal, acontecem quando Évora é conquistada em 

1166. Ao fixarem-se nesta zona, os freires vão, desde logo, receber apoio dos monarcas e a 

ordem vai assistir, nos dez anos seguintes, a forte implantação territorial. Esta recebe de 

D. Afonso II em 1211 a vila Avis, por cujo nome passa a ser conhecida, mas a mudança 

efectiva para essa localidade, só será concretizada entre 1214-1223.12 Como se trata de 

uma extensão de Calatrava em território nacional, recebe de Inocêncio III, nesse ano de 

1211, a bula Religiosam vitam eligentibus, colocando a milícia sobre a protecção do 

mosteiro de Alcobaça, ao mesmo tempo que confirma bens e privilégios,13 confiando aos 

freires a defesa do Alto Alentejo, por ser um reduto cristão ao sul do Tejo, constantemente 

ameaçado pelas devassas muçulmanas. Segundo o que se aceita, a ordem de Évora fez a 

eleição do seu primeiro mestre, Gonçalo Viegas, entre finais de 1175 e o primeiro trimestre 

do ano seguinte. Instalou-se num espaço político-estratégico que outras, Templo e 

Santiago, já tinham ocupado, mas as vissicitudes dos combates fizeram-nas perder esses 

espaços. Ao ter posições importantes na zona do Alto Alentejo muito perto da fronteira 

com o reino vizinho, contou sempre com o apoio régio sempre, através de numerosas 

9IAN/TT, Ordem de Avis, doe. 3; Ordem de Avis, doe. 839, pública-forma do original, passada em Lisboa, a 
27 de Novembro de 1498 pelo notário apostólico Pedro Calça; IAN/TT, Coleção Especial, Bulas, cx. 1, n° 
42; Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 42-46; COSTA, Avelino Jesus da, e MARQUES, Maria 
Alegria F., Bulario Português, Inocêncio 111 (1198-1216), Lisboa, Instituto Nacional de Investigação 
Científica, 1989, pp. 357-358; SANTARÉM, Visconde de, Quadro Elementar..., t. IX, p. 60. 
10 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 38v. 

11 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 38v. 

12 IAN/TT, Ordem de Avis, n° 61; Chancelaria de D. Afonso III, livro 1, n° 19; Ref. CUNHA, Maria Cristina 
Almeida e, A Ordem Militar de Avis, (das origens a 1329), Porto, ed. policopiada, 1989, p. 82, nota 15. 

13 IAN/TT. Colecção Especial, pt. I, cx. 1, n° 41; IAN/TT, Colecção Especial, pt. I, cx. 15, n° 1; COSTA 
Avelino Jesus da, e MARQUES, Maria Alegria F., ob. cit., pp. 289-292. 
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doações e recompensas aos freires cavaleiros que participavam no processo de defesa 

contra os ataques muçulmanos. 

D. Dinis no seu esforço reformista, procede a políticas de controlo, nomeadamente 

o poder senhorial destas instituições e sem nunca, descurar o seu poder militar e a 

importante ajuda por elas prestada, cada vez mais estas, vão ser alvo da apetência régia. 

2 - Santiago e suas relações com a Coroa portuguesa 

Estamos em 1170. Após a reconquista de Leão por Fernando II (1157-1188) é 

fundada em Cáceres uma irmandade que no ano seguinte já se denominava ordem de 

Santiago por acordo com o bispo de Santiago de Compostela. A confirmação da sua 

primeira Regra viria pela bula de Alexandre III em 1175.16 Desde cedo, recebe o apoio da 

monarquia portuguesa e em Junho de 1172 D. Afonso Henriques doa à ordem a vila de 

Arruda.17 As sucessivas doações vão transformá-la em grande proprietária, dona de 

extensos territórios na linha do Tejo, ocupando largas parcelas do Alentejo e terras do 

Algarve, onde exerce importante papel na defesa do território português, não só, em 

relação aos muçulmanos, como das investidas do reino vizinho, nessa zona problemática 

do sul do território.18 

Terminada a Reconquista, a orientação política é outra. Até meados do século XIII 

a luta contra o Islão escondeu divergências internas. Começam então, as movimentações 

diplomáticas para tornar autónomo o ramo português da ordem, reforçados pelo argumento 

da distância, relativamente ao centro de decisão da milícia. O longo mestrado de Paio Peres 

14 Cf. CUNHA, Maria Cristina Almeida e, ob. cit., p. 49. Para melhor fundamentar a acção dos mestres de 
Avis, a autora apresenta um quadro onde expõe a primeira e a última referência à sua acção, desde Gonçalo 
Viegas a Vasco Afonso que governou a ordem até ao final da década de 20 no século XIV. 

15 O interesse régio por estas instituições vem referida em numerosa bibligrafía e histórias gerais. Entre 
outras referimos, MATTOSO, José, "Dois séculos de vissicitudes políticas", in História de Portugal, 
direcção de José Mattoso, vol. 2-A monarquia feudal (1096-1480), Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, pp. 
153-155. 

16 Publ. BARBOSA. Isabel Maria de Carvalho Lago, "A Ordem de Santiago em Portugal nos fins da Idade 
Média, Normativa e Prática", in Militarium Ordinum Analecta, vol. 2, Porto, Fundação Eng. António de 
Almeida, 1998, pp. 201-207. 

17 Réf. BARROS, Henrique da Gama, História da Administração Pública em Portugal nos séculosXll a AT, 
2a edição, dirigida e anotada por Torquato de Sousa Soares, vol. II, Lisboa, Sá da Costa, 1945, p. 305; 
CUNHA, Mario Raul de Sousa, A ordem militar de Santiago, das origens a 1327, Porto, ed. policopiada. 
1991, p. 35. 

18 Cf. BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., p. 111. 
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Correia (1242-1275) e a centralização que este imprimiu à volta dos interesses de Uclés, 
levou D. Afonso III e seu filho D. Dinis a encetar esta política.19 

O ano de 1288 marca o princípio desse longo processo de separação. Face às 
queixas apresentadas a Nicolau IV, dos prejuízos que a ordem estava a sofrer, este a 17 de 
Setembro desse ano, pela bula Pastoralis officii concede aos santiaguistas portugueses a 
possibilidade de nomearem mestre próprio, embora sujeitos à correição e à visita do mestre 
geral da ordem, atitude que desagradou ao lado castelhano. Para esse lugar foi eleito João 
Fernandes.20 

Apesar de D. Dinis desejar a separação, tinha consciência das dificuldades políticas 
do tempo em que vivia, que não ofereciam as melhores condições para a negociação. As 
investidas almóadas no sul da Península, a política de ajuda e de boa vizinhança que era 
preciso manter com D. Afonso X, às quais se juntam problemas da política interna 
castelhana que tinham por base, as hosíiíidades entre o monarca e o seu filho, D. Sancho, 
que pretendia ver reconhecidos os seus direitos de sucessão ao trono, em detrimento dos 
seus sobrinhos, filhos do seu irmão primogénito D. Fernando, morto em 1275. D. Sancho 
vê as suas pretensões ao trono apoiadas nas cortes de Segóvia em 1278, pelo seu pai, 
Afonso X, apesar do curso dos acontecimentos, ser adverso a esse desejo. Esta decisão de o 
apoiar não foi aceite por Violante de Aragão, mulher do rei, que queria ver reconhecido o 
direito ao trono dos seus netos, Afonso e Fernando, filhos do seu primogénito.21 

Perante a situação política vivida nos reinos vizinhos, o assunto ficou parado, mas 
não esquecido. Apesar das adversidades, D. Dinis faz numerosas e importantes doações à 
ordem. E visível a preocupação dionisina para não criar atritos, num aparente clima de 
concórdia com a hierarquia da instituição.22 Em 22 de Abril de 1297 devolveu aos 

19 Cf. BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., pp. 115-116; CUNHA, Mario Raul de Sousa ob 
cit., pp. 129-131. 

201AN/TT, Ordem de Santiago, n° 272, fl. 317; Monumento Henricina, Comissão Executiva do V Centenário 
da morte do Infante D. Henrique, Coimbra, Atlântida, 1900-1974, vol. II, pp. 90-91. Nota: A partir daqui, 
sempre que nos referirmos a esta obra, passaremos a indicá-la da seguinte forma: M.H., vol...., doc...., p. . . . ' 

Cf. GONZALEZ MÍNGUEZ, César, "La reacción oligárquica frente ai poder de las monarquias (1284-
1325), in Historia de Espana de la EdadMedia, coord. Vicente Ángel Alvarez Palenzuela Barcelona Ariel 
2002. pp. 603-605. ' ' 

22 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, livro 3, fl. 61v; Publ. MARQUES. João Martins da Silva 
Descobrimentos Portugueses, Documentos para a sua História, publicados e prefaciados por Lisboa 
Instituto Nacional de Investigação Científica, 1988, vol. I, doc. 34, pp. 25-26. D. Dinis no dia 15 de Abril de 
1308 responde favoravelmente a uma queixa feita por D. João Osório, onde este acusa os oficiais do 
monarca, que faziam a cobrança das dízimas das embarcações que partiam da foz do rio Sado, de não 
respeitarem os privilégios da ordem. A partir daqui, sempre que nos referirmos a esta obra, será da seguinte 
forma: Descobrimentos portugueses, seguido do volume, do número do documento e respectivas páginas. 
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Santiaguistas o castelo e vila de Cacela, com todos os seus direitos, reguengos e foros e o 

padroado da igreja de Santo Ildefonso de Almodovar, com todas as suas pertenças.24 

Celebra a 1 de Dezembro de 1295, um escambo com o mestre em exercício, D. João 

Osores (1294-1306), pelo qual recebe as vilas de Almodovar e Ourique, os castelos de 

Marachique e Aljezur, com as suas igrejas e a de S. Clemente de Loulé, recebendo o 

monarca em troca, da vila de Almada. 

Em Castela, depois deste mestrado reformador, a instabilidade volta às hostes 

santiaguistas, facto que é aproveitado pelo rei de Portugal.26 Respondendo ao problema da 

orientação que estava a ser dada ao destino dos bens, Clemente V, em Dezembro de 1311, 

certamente respondendo aos apelos do monarca, dirige-se aos bispos de Coimbra, Lisboa, 

Évora, em três diplomas distintos e ordena, que estes verifiquem se os bens foram 

ilicitamente emprazados e caso isso tenha acontecido, desenvolvam esforços para que estes 

voltem a fazer parte do património da ordem.27 

O começo da centúria de Trezentos traz mudanças ao ambiente político-religioso, 

com a extinção da ordem do Templo e a mudança da sede papal para Avinhão. D. Dinis 

procura agir e aproveitando os problemas que estavam a ocorrer na Santa Sé, elege um 

novo mestre, Lourenço Anes, cuja nomeação não surte grande efeito, pois, a bula de João 

XXII, Inter coetera, impor um mestre castelhano, confirmando decisões anteriores. 

No meio de todo este cenário político faz sentido apontar um conjunto de 

documentos datados de 1317 enviados pelo monarca ao pontífice, através dos quais se 

apontam as razões, por que devia ter Portugal um mestre de Santiago.29 Um pouco à 

revelia de Castela, o mestre Pêro Escacho, elabora em 1327, os primeiros Estabelecimentos 

portugueses, a partir dos quais a milícia assume um carácter de instituição nacional. Na 

23IAN/TT, Gov. V, m. 1, n° 42; Ordem de Santiago, nc 272, fis. 155v-156. 

24 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 272, fis. 160-160v. 

25 IAN/TT, Gov. V, m. 4, n° 1; Chancelaria de D. Dinis, livro 3, fl. 2. 

26 Ref. BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., pp. 115-117. 

27 IAN/TT, Colecção Especial, Bulas, cx. 4, n° 47, n° 48 e n° 49; Ordem de Santiago, n° 272, fl. 47v ( a que 
foi dirigida ao bispo de Évora); Ordem de Santiago, n° 272, fl. 47v ( a que foi dirigida ao bispo de Coimbra); 
Ordem de Santiago, n° 272, fl. 46v ( a que foi dirigida ao bispo de Lisboa). 

™M.H., vol. II, doc. 59, pp. 90-95. 

29 IAN/TT, Gav. V, m. 4, n° 11 ; Publ. As Ga\>etas da Torre do Tombo, Lisboa, Cento de Estudos Históricos 
Ultramarinos, vol. II, 1962, pp. 409-413. 
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impossibilidade de resolver a questão, João XXII em 1333 convocou as partes em litígio e 

propôs que o problema fosse resolvido pelos arcebispos de Braga e de Santiago de 

Compostela. Nada ficou resolvido, mas nada ficou como dantes, porque os santiaguistas 

portugueses caminham no sentido de uma progressiva autonomia, que pese embora, alguns 

obstáculos de percurso, levará ao resultado desejado.30 

O processo de autonomia do ramo português da ordem, continua adiado. Na 

segunda metade do século XIV, assiste-se a um certo clima de apaziguamento, mas a nova 

dinastia não vai esquecer o assunto, muito pelo contrário, vai tentar aproximar cada vez 

mais esta milícia do poder régio. 

Aproveitando o protagonismo de Portugal, motivado pelas conquistas e 

descobertas, a primeira metade do século XV é decisivo. As diligências só estarão 

concluídas em 1452, reinado de D. Afonso V, em grande parte, pelo esforço diplomático 

do Infante D. Fernando, irmão do rei, administrador da ordem. A bula de Nicolau V, Ex 

apostolice sedis concede ao ramo português de Santiago todos os privilégios que o 

castelhano usufruía, ficando livres de todos e quaisquer outros poderes, sendo só, 

dependente da Santa Sé e seus delegados.31 

3 - Formação e evolução da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo 

A ordem do Templo originariamente denominada Frates Militae Templi formada 

por cavaleiros que pretendiam libertar os lugares santos, nasceu em 1118-1119 no 

Mediterrâneo Oriental e tinha essencialmente uma vocação defensiva e de salvaguarda da 

vida dos peregrinos. O nome vem do facto da sua primeira sede ter sido num local onde, 

segundo a tradição, se edificou o templo do rei Salomão. Hugo de Payens e seus 

companheiros viram a primeira Regra da milícia ser elaborada por S. Bernardo por volta 

do ano de 1128, tendo a ordem definitivo reconhecimento pontifício com Inocêncio II em 

1138.32 

Cf. BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., pp. 117-118; CUNHA, Mario Raul de Sousa, ob. 
cit., pp. 163-169. 

31 IAN/TT, Colecção Especial, Bulas, cx. 7, m. 1, n° 12; Ordem de Santiago, n° 133, fis. 21-23v; Ordem de 
Santiago, n° 139, fis. 97-98v; SANTARÉM, Visconde de, Quadro Elementar..., vol. X, p. 44; Réf. 
BARBOSA. Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., p. 120. 

32 Cf. DEMURGER, Alain, ob. cit., pp. 39-40. 
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Aproveitando este espírito de combate e exaltação guerreira e porque, na Península 

Ibérica passava-se um processo idêntico, com os mesmos objectivos, a luta contra o Islão. 

Muito respeitados em Portugal, os templários foram alvo de inúmeros privilégios e 

doações. Em 1128, D. Teresa doa a vila de Soure e todas as terras entre Coimbra e Leiria, 

que se encontravam subaproveitadas.33 A prestigiada ordem continuou a receber por parte 

de D. Afonso Henriques importantes e numerosos bens. Pela ajuda prestada, Gualdim Pais, 

mestre português em 1158, recebe de D. Afonso Henriques, a terra de Ceras, onde viria a 

ser fundado o castelo e povoação de Tomar, por acordo com o bispo de Lisboa, sendo o 

foral concedido mais tarde, para atrair povoadores.34 D. Afonso II, na sequência da vitória 

em Navas de Tolosa 1212, por volta do ano de 1214 doou aos templários vastas zonas 

fronteiriças das Beiras, com o propósito destes protegerem das investidas muçulmanas, 

uma tradicional porta de entrada.33 

Os templários ao povoarem e aproveitarem essa terra, edificaram a capela de D. 

Martim Gil na igreja de Santa Maria do Olival, onde ministravam os sacramentos e 

celebravam ofícios aos seus membros e povo da paróquia. Para o efeito tinham o 

consentimento e aceitação do mestre, freires e cavaleiros que estavam em Portugal, ficando 

com o encargo de terem um capelão que diariamente celebrasse missa por sua alma e por 

seus antepassados no altar de S. Martinho, ficando este, obrigado a guardar as horas 

canónicas.36 

Publ. COSTA, Fr. Bernardo da, História da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, Coimbra, Oficina de 
Pedro Ginioux, 1771, does. 1 e 2, pp. 148-150 e pp. 153-154; Documentos Medievais Portugueses, 
organização e prefácio de Rui Pinto de Azevedo, vol. I, t. 1, Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1958, 
p. 101; Entre outros veja-se, BARROCA, Mário Jorge, "História das campanhas", in Nova História Militar 
de Portugal, direcção de BARATA, Manuel Themudo e TEIXEIRA, Nuno Severiano, vol. 1, Lisboa, Círculo 
de Leitores, 2003, p. 45. 

34 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt, fis. 9-10. D. Afonso Henriques faz a doação do castelo de Cera 
e terra circundante à ordem do Templo, a que denominou Tomar pelas dificuldades encontradas em 
conquistá-la. Depois de 1147 e na sequência da reestruturação da diocese de Lisboa, surge uma contenda 
entre a ordem e o bispo que reclamava os direitos eclesiásticos sobre essas terras. Por intervenção régia , os 
templários ficaram com os direitos eclesiásticos de Tomar, mantendo a igreja e paróquia de Santiago de 
Santarém. Tomar ficava isenta da jurisdição episcopal, mas sob a protecção da Santa Sé, pagando ao bispo 
uma quantia anual; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 10-10v. Este acordo entre o bispo de Lisboa, o 
mestre e freires do Templo teve confirmação apostólica de Adriano IV (1154-1159) pela bula Ea que pro 
bono pacis. Uma nova bula do mesmo pontífice, Justis petentium desideriis, estabelece que todas as igrejas 
que na dita terra foram edificadas estão sujeitas à Sé Apostólica e não a qualquer outra pessoa ou instituição. 

35 É numerosa a bibliografia que refere estes importantes passos dados pelas forças cristãs no sentido de 
recuperar posições estratégicas de defesa e expulsar os muçulmanos. Veja-se entre outros, MATTOSO, José, 
"'Dois séculos de vissicitudes políticas", in História de Portugal, direcção de José Mattoso, vol. II - A 
monarquia feudal (1096-1480), Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, p. 117. 

36IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 13-13v. A carta de instituição desta capela tem data de 5 de 
Junho de 1293. 
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No início da centúria de Trezentos começa a desenhar-se o ambiente hostil que 

levará à sua extinção, proporcionado por um clima negativo fomentado por Filipe IV 

(1285-1314) de França, ao que, a reacção da Sé Apostólica não se fez esperar. A bula de 

Clemente V, Régnons in coelis, convoca todos os príncipes e reis para o concílio de 

Vienne, em Outubro de 1310, mas sem nada referir sobre a intenção de extinguir a ordem. 

Contudo, esta era irreversível. Em Dezembro de 1310, a bula Callidi serpentis vigil, ordena 

a prisão dos templários e entrega-os às autoridades eclesiásticas locais.37 

Em Portugal reinava D. Dinis que ao ser conhecedor desses factos pretendeu, não 

só, proteger os cavaleiros do Templo, pelos quais tinha grande simpatia e ao mesmo 

tempo, assegurar a integridade dos bens que lhes pertenciam. Um exemplo desta dedicação 

régia é demonstrada através de uma carta do início do seu governo, com data de 6 de 

Agosto de 1279, na qual o rei defende os cavaleiros do Templo dos abusos dos ricos-

homens, alcaides e cavaleiros, para além de numerosas doações de propriedades e 

padroado de certas igrejas. O interesse, a protecção e a diplomacia régia junto da Santa Sé, 

conseguiram que a partir de 1288 a ordem do Templo em Portugal, fosse autónoma em 

relação ao ramo castelhano e aragonês. Continuando esta linha de actuação, não admira, 

que o monarca entre os anos 1310 e 1319, desenvolva esforços para atingir o objectivo a 

que se propôs, ou seja, não permitir a saída desse vasto património. Desta forma, não 

exerce perseguições sobre eles e vai permitir a integração de alguns dos seus cavaleiros na 

recém-criada ordem de Cristo.38 

Desde logo se accionam mecanismos para fazer valer esses direitos. Nessa linha de 

actuação, D. Dinis em 1314, ordena uma inquirição aos bens que lhes pertenceram, em 

terras de Tomar, Soure, Castelo Branco e Montalvão.39 Apelando para as necessidades de 

cruzada, já os enviados do rei ao concílio de Vienne, falam da necessidade de manter estas 

IAN/TT, Bulas, m. 2, n° 12; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt, fis. 9v-10v; Ordem de Cristo, cód. 234, 2o 

pt, fl. 52v. D. Dinis não exerceu qualquer perseguição aos templários e até alguns dos seus membros vão ser 
integrados na recém-formada ordem de Cristo, como parece comprovar uma doação feita em 1323 à ordem 
por Lourenço Fernandes, um ex-freire do Templo de todos os bens que possuía na Cardiga. 

,8 JANA, Ernesto José Nazaré Alves, "Considerandos sobre a presença da Ordem de Cristo no Ultramar 
português", in Actas do Congresso Internacional de História Missionação Portuguesa e Encontro de 
Culturas, Braga, Universidade Católica Portuguesa, vol. Ill, 1993, pp. 425-426. 

39 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 2-3v; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 3v-4. 
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possessões, devido aos constantes ataques de embarcações muçulmanas à costa portuguesa, 

o que exigia grande esforço financeiro por parte da autoridade régia. 

Estava aberto o caminho para a formação de uma ordem militar portuguesa. As 

bulas de João XXII, Adea ex quibus41 e Desiderantes ab intimis42 respectivamente de 14 e 

15 de Março de 1319 dão corpo a esse projecto e instituem a Ordem de Cavalaria de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Uma terceira bula do mesmo papa, de 23 de Maio de 1320, concede 

ao monarca português a dízima dos rendimentos eclesiásticos do país pelo período de três 

anos, para custear as avultadas despesas com a cruzada.43 O mesmo pontífice por diploma 

de 23 de Agosto de 1321, dirigida ao mestre da recém-formada instituição, para além de 

não deixar dúvidas sobre o destino a dar aos bens dos templários, ordena que se receba na 

milícia de Cristo, Vasco Fernandes, antigo mestre, a quem deve ser dada uma 
44 

preceptona. 

A localização em Castro Marim da sua primeira sede é significativa. Tratando-se de 

uma localidade algarvia é óbvio o desejo de controlar a pirataria do estreito de Gibraltar 

que atacava a costa sul de Portugal.45 Apesar do empenho régio, nem sempre foi fácil fazer 

aceitar a criação de uma nova instituição e manter hábitos de obediência por parte das 

populações. Logo em 1319, D. Dinis restituiu à ordem de Cristo as vilas, castelos e lugares 

de Redinha, Soure, Pombal e Ega, no bispado de Coimbra, e na Guarda, Idanha-a-Nova, 

Idanha-a-Velha, Salvaterra, Segura, Proença e Rosmaninhal, que questionavam os direitos 

jurisdicionais da nova milícia.46 Uma carta de Afonso IV de 1335 intercede a seu favor, 

40 Cf. SILVA, Isabel Luísa Morgado de Sousa e, A Ordem de Cristo durante o mestrado de D. Lopo Dias de 
Sousa (13737-1417), m Militariam Ordinum Analecta, vol. 1, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 
1997, pp. 22-24. 

41 IAN/TT, Gav. VII, m. 8, n° 5; M H., vol. I, doc. 62, pp. 110-119. 

42 IAN/TT, Gav. VII m. 11, n° 5 e m. 8, n° 5; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt. fl. 35v.; M. H., vol. I, doc. 63, 
pp. 119-120. Sum. SANTARÉM, Visconde de, Quadro Elementar..., t. IX, p. 324. 

43 Aí H., vol. I, doc. 70, pp. 133-135; doc. 71, pp. 135-140 e doc. 72, pp. 140-142. 

44 Publ. COSTA, Antonio Domingues de Sousa, Documentos publicados com introdução e notas por. 
Monumenta Portugaliae Vaticano, Súplicas dos pontificados dos papas de Avinhão Clemente VII e Bento 
XIII e do papa de Roma Bonifácio IX, vol. II, Braga, Editorial Franciscana, 1970, pp. 52-54; IDEM, ob. cit., 
vol. II, pp. 54-56. Através de um conjunto de letras apostólicas de 1 de Agosto de 1324, João XXII dirige-se 
aos arcebispos e bispos de Castela e Portugal, obrigando estes a integrarem os freires da extinta ordem do 
Templo em alguma outra ordem. 

45 M. H., vol. I, doc. 42, pp. 110-119. D. Dinis faz a doacção perpétua da praça de Castro Marim à Ordem de 
Cristo. 

46 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fols. 136-136v. 
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por esta ter sido desapossada da jurisdição eclesiástica que tinha sobre a vila de Pombal, 

direito posto em causa pelas autoridades do concelho.47 

Gil Martins foi a figura escolhida para seu primeiro mestre, o qual é proposto ao 

papa João XXII. por D. Dinis.48 Teve de ser dispensado do mestrado de Avis para poder 

exercer o seu novo cargo, que veio a acontecer a 15 de Março de 1319 pela bula 

Desiderantisab intimis4 

Noutro reino peninsular, em Aragão, a extinção do Templo, fez surgir uma nova 

ordem militar. Foi a de Santa Maria de Montesa fundada no mesmo ano da portuguesa, 

por iniciativa de Jaime II, com aprovação de João XXQ, através da bula Adfructus uberis 

de 22 de Julho.50 

Com a chegada ao poder da dinastia de Avis, a aproximação da milícia à esfera do 

poder, acontece sem sobressaltos. O mestrado/administração do Infante D. Henrique 

(1420-1460) define a vocação marítima da ordem e este representa a continuação do 

espírito cruzadístico que orientou os nossos primeiros reis.51 Durante a sua gestão 

definem-se os direitos de jurisdição espiritual sobre os lugares conquistados e descobertos, 

a que o papado, deu autorização, bem como, para a construção de igrejas, que legitimavam 

os direitos concedidos.52 

41IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt, fols. 133-134. 

48 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fols. 22-22v. 

49 Cf. SILVA, Isabel Liúsa Morgado de Sousa e, ob. cit., pp. 25-26. 

50 Cf. SILVA, Isabel Luísa Morgado de Sousa e, ob. cit., pp. 24-25. 

51 IAN/TT, Ordem de Cristo, n° 235, 3a pt., fis. 1-5. Aqui vem desenvolvido um longo prefácio, pelo qual o 
escrivão pede desculpa, mas tanto a matéria, como a figura o justificam, porque expandiu a Cruz de Cristo 
pelo Mar Oceano. A exaltação desta política e da dinatia de Avis foi conseguida de forma superior por 
Camões, em Os Lusíadas, canto IV, 48: 

Não sofre o peiío forte, usado à guerra, 
Não ter immigojá a quem faça dano; 
E assi, não tendo a quem vencer na terra, 
Vai cometer as ondas do Oceano. 
Este é o primeiro Rei que se desterra 
Da Pátria, por fazer que o Africano 
Conheça, polas armas, quanto excede 
A Lei de Cristo à Lei de Mafamede. 

52 M.H., vol. IV, doc. 138 e doc. 139, respectivamente pp. 354-355 e pp. 356-357; Em 1434 o Infante D. 
Henrique pede que fiquem anexas à ordem todas as igrejas construídas, por si, na ilha da Madeira e em outras 
ilhas, ficando a côngrua para os vigários e presbíteros. Este pedido foi extensivo às que se viessem a edificar 
no termo de Castro Marim, primeira sede da ordem, e diocese de Silves. 
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De acordo com esta política, D. Duarte por carta de 26 de Setembro de 1433 

outorga o espiritual das ilhas da Madeira, Porto Santo e Deserta à ordem reservando para si 

o foro e o dízimo de todo o pescado, ao mesmo tempo que as ilhas são doadas, no 

temporal, vitaliciamente ao Infante com todos os direitos, rendas e respectiva jurisdição 

civil e criminal, menos o direito de mutilação e pena de morte. 

Em coerência com esta actuação, a bula Romanus poniifex de Nicolau V de Janeiro 

de 1455, reconhece aos reis portugueses e ao Infante o direito de conquista e ocupação de 

todas as terras, portos, ilhas e mares de África, conquistadas e a conquistar desde os cabos 

Bojador e Não até à Guiné, detendo a respectiva jurisdição temporal e espiritual. 

Processo continuado, pelo seu sucessor, Calisto III, ao confirmar a jurisdição espiritual, 

dessas terras, adquiridas e a adquirir, ao mesmo tempo que o prior da ordem estendia os 

seus poderes a todos os territórios considerados ainda nullius diocesis. ■ O vigário de 

Tomar desempenhava este cargo nas ilhas da Madeira, Açores e toda a costa da Guiné, até 

à criação da diocese do Funchal, pela bula Pro excellenti em 12 de Junho de 1514. 

Com D. Manuel I a associação entre a milícia e os descobrimentos é cada vez mais 

forte. Em 23 de Agosto de 1499, pelo breve Cum sicut nobis nuper Alexandre VI concede 

à ordem o padroado de todas as igrejas que se estabeleçam nos lugares de Africa e no ano 

seguinte, louva o zelo do monarca português na defesa da fé cristã.5 Tudo práticas que se 

inserem numa política diplomática junto da Santa Sé, traduzida por um conjunto de 

diplomas pontifícios a louvar e incentivar a actuação do monarca. A participação neste 

53 Entre outros, este documento encontra-se publ. em M. H., vol. IV, doc. 82, pp. 269-270; Descobrimentos 
Portugueses, vol. I, doc. 257, pp. 272-273. 

54 Corpus documental del Tratado de Tordesillas, coordenação de FONSECA, Luís Alberto Adão da, e RUIZ 
ASENCIO, José Manuel, Sociedad V Centenário dei Tratado de Tordesillas/C.N.C.D.P., Valladolid, 1995, 
doe. 17, pp. 53-57 (a versão portuguesa está ente pp. 57-62); M. K, vol. VII, doc. 228, pp. 336-337. A bula 
Il lins qui se pro divini, com data de 19 de Dezembro de 1442, também expressa essa política. 

55 M. K, vol. XII, doc. 137, pp. 286-288. Estabula tem a data de 13 de Março de 1456. 

56IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 3a pt , ils. 100-101; Ordem de Cristo, livro n° 15, fis. 62-65. 

57 Publ. Descobrimentos Portugueses, vol. Ill, doc. 340, p. 548. 

58 IAN/TT, Bulas, m. 36, n° 17. Tratra-se do breve Postquam ad letteras tue majestatii de 16 de Fevereiro. 

59 IAN/TT, Bulas, m. 13, n° 14. É a bula Et si dispositione suprema, de 23 de Outubro de 1501, que concede 
as décimas dos bens eclesiásticos por três anos, desde que esse rendimento seja empregue na luta contra o 
turco; Publ. JORDÃO, Levy Maria, Bullarium Patronatus Portugaliae Regnum, 1.1 (1171-1600), Lisboa, Ex 
Typographia Nationali, 1868, pp. 62-66. Trata-se da Orthodoxa fidei de 12 de Julho de 1505, na qual Júlio II 
concede graças, privilégios e indulgências para a cruzada contra o turco; IDEM, ob. cit., t. I, p. 75. 
Revalidação da bula anterior no ano seguinte a 6 de Julho pelo breve Dudumfelieis recordations. 
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combate, também se traduziu em mercês económicas para apoiar os elevados custos que 

estes projectos comportavam.60 

A criação dos bispados no império veio tornar mais frágil os direitos de padroado 

da ordem em função do régio. A bula Dum fidei constantiam de 7 de Julho de 1514 

estabelece que a jurisdição espiritual das terras conquistadas ou a conquistar em Marrocos 

continuavam na posse do vigário de Tomar, enquanto o direito de padroado, apresentação e 

distribuição de benefícios passava para o monarca. Dois anos mais tarde, em 31 de Março 

de 1516, a bula Dudum pro parte atribui ao rei o direito de apresentação do bispo de 

Marrocos e os de todos os outros, nomeados para as dioceses de Portugal ou nos espaços 

conquistados e descobertos. Numa aproximação cada vez mais estreita entre a milícia e o 

rei, Paulo III a 3 de Novembro de 1534 através da bula Aequum reputamus transfere para 

D. João III e seus sucessores o padroado de todos os benefícios que até ao momento eram 

geridos pela ordem de Cristo, que este recusa, numa atitude certamente de equilíbrio de 

poderes e prestígio da instituição.61 

A ligação da ordem ao projecto expansionista nunca é abandonada. Ao longo do 

século XVI e até XVII um dos factores importantes, senão o mais importante para 

atribuição de hábitos e comendas, é o facto de ter prestado serviço em África. Uma fonte 

do século XVII expõe com clareza esta ideia: "a instancia dElRey Dom Sebastião, o 

Pappa Pio quinto, no anno de settenta, e Gregório decimo tercio no de settenta, e dous, 

passarão Breves com que se reformou isto de maneira que senão pudesse prover senão 

com serviços de Africa e da índia e por certos annos, como se conthem nos dittos Breves; 

despois do que houve outra declaração em respeito das Armadas. Epara que conste fique 

Regra certa no provimento das Comendas velhas e novas: Ordenamos e diffinimos, que as 

comendas se não possão prover, se não em pessoas, que as tiverem servido em Africa com 

carta e licença do Mestre que sempre hade preceder; E o tempo de serviço hão de ser três 

annos cumpridos.62 O crescimento da milícia é notável. Quando D. Manuel é aclamado rei, 

A este propósito veja-se o estudo feito por SILVA, Isabel Luísa Morgado de Sousa e, A Ordem de Cristo, 
(1417-1521), vol. 6, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 2002, pp. 286-304. A autora expõe o 
processo de formação das comendas novas durante o reinado de D. Manuel I e a aplicação das rendas 
retiradas aos mosteiros, cujo processo de execução esteve a cargo do núncio António Pucio. Apresenta 
quadros elucidativos onde refere a diocese, a ordem religiosa, o clérigo responsável, a taxa anual, a data de 
posse e a comarca a que pertencia essa igreja ou mosteiro. 

61 Ref. BETHENCOURT, Francisco, "A Igreja" in História da Expansão Portuguesa, direcção de Francisco 
Bethencourt e Kirti Chaudhuri, vol. I -A Formação do Império, Lisboa, Círculo de Leitores, 1998, p. 370. 

62IAN/TT, Ordem de Cristo, n° 312, fis. 101-lOlv; Ordem de Cristo, n° 312, fl. lOlv. A importância que é 
dada a estes serviços continua ao estabelecer que "hum dos serviços de mais consideração e importância, he 
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em 1495, esta possui setenta e oito comendas, as comendas velhas, em 1503, foram criadas 
mais oito, com o rendimento das ilhas atlânticas e trinta e sete foram estabelecidas para 
recompensar os serviços no norte de África. Em 1514, Leão X autoriza que se apliquem 
vinte mil cruzados anuais das rendas de mosteiros e paróquias para financiamento de novas 
comendas, às quais foram acrescentadas outras com as rendas de cinquenta igrejas 
pertencentes ao padroado régio, mais aquelas, onde o duque de Bragança podia nomear os 
seus titulares.63 

4 - As ligações à Coroa: do governo dos Infantes aos Filipes 

Voltamos ao primeiro quartel do século XIV. Como já referimos, a ordem de Cristo 
surge na dependência régia, com organização e propósitos muito definidos. Entre o fim do 
reinado dionisino e o início da nova dinastia, as políticas de D. Afonso IV D. Pedro I e D. 
Fernando pretendem chamar a si o controlo completo da instituições cuja influência ainda 
se faz sentir de maneira indirecta. 

São tempos difíceis. O reinado de D. Afonso IV é caracterizado por problemas 
económicos e políticos e a situação litigiosa que envolvia Portugal e Castela, pelos desejos 
de separação da ordem de Santiago, defendidos pelo rei português. Castela defende ao suas 
prerrogativas e lembra a Portugal que possui os direitos de governo da milícia, pelo que, 
envia um requerimento com data de 10 de Agosto de 1327, elaborado por um procurador 

o que se faz nas Armadas, que andão guardando as costas deste Reino, ora sejão de alto or do, ora sejão de 
Galles, polios muitos Inimigos que as infestão de ordinário, assi mouros, como Turcos e outospiratas aynda 
que sejão Christaõs: Diffinimos e declaramos que as comendas se venção nas ditas Armadas, precedendo 
licença do Mestre para isso; E o tempo sejão cinco anos, em Armadas de alto bordo, ou em galés desta 
Coroa, com General Português, e os cinco se entenderão em cinco Armadas, a Armada por ano, do dia em 
que sahirem, até tornarem a entrar neste Porto. E as pessoas que as servirem, serão Portugueses nascidos e 
naturaes deste Reyno; E não se poderão prover em pessoas, que o não sejão. " 

63IAN/TT, Ordem de Cristo, n° 312, fis. 213-214v. Os definidores eleitos pelo capítulo geral, no convento de 
Tomar de 16 de Outubro de 1619 e que acabou com o deffmitorio de 7 de Abril de 1620, fizeram o seguinte 
inventário e avaliação das comendas da Ordem de Cristo: 

Comendas Quantidade Avaliação 
Comendas Velhas 78 Estas 123 comendas rendem 

34 252 374 reis Comendas das Ilhas 8 
Estas 123 comendas rendem 
34 252 374 reis 

Comendas de Africa 37 

Estas 123 comendas rendem 
34 252 374 reis 

Comendas do Padroado Real 48 Estas 89 comendas rendem 
14 446 732 reis Comendas do Duque de Bragança 41 
Estas 89 comendas rendem 
14 446 732 reis 

Comendas novas 242 Estas 242 comendas rendem 
45 829 216 

Total 454 94 528 322 
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do mestre de Santiago em Castela, dirigido ao mestre de Portugal, para este não usar esse 
título, nem utilizar ou dispor bens do mestrado, alertando para o facto, da bula de Nicolau 
IV, ter sido revogada por outra de João XXII.64 

O envolvimento régio na batalha do Salado e os problemas entre o rei e o seu filho 
D. Pedro, obrigaram as ordens, principalmente a de Cristo a tomar o partido régio, cuja 
sede vê transferida de Castro Marim para Tomar, aquando da chegada de D. Pedro I ao 
poder. Longe iam os tempos da reconquista e com o esgotamento deste objectivo, a 
importância centrou-se no poder económico que estas detinham, cuja extensão territorial, 
fazia concorrência ao poder real. 

A partir de D. João I, a orientação centralizadora acentua-se. Este confirma e 
concede durante todo o seu reinado largos privilégios, às milícias, tanto de carácter 
económico como jurisdicional. Assiste-se uma nova etapa na vida destas instituições, a 
chegada aos mestrados dos infantes, é precedida pela época dos homens de confiança do 

■ 66 

rei. 
D. Fernão Rodrigues de Sequeira, à frente do mestrado de Avis participa na 

reorganização desta ordem e acentua o seu distanciamento face a Castela quando solicita 
ao pontífice, por pedido de 20 de Dezembro de 1388 a confirmação do mestrado de Avis, 
atitude que devia ser feita a Calatrava, como impunham os estatutos. A recusa deste 
procedimento, teve como fundamento o facto da milícia castelhana, ser partidária do 
antipapa Clemente VII de Avinhão67 e Portugal obedecer ao papa romano Urbano VI, 
certamente para acentuar o desejo de separação, que esperava ver concretizado a curto 
prazo. Essa autorização seria concedida, alguns anos mais tarde, por Bonifácio IX, em 
1391, pela Pastoralis offici cura, que oficializa a separação da ordem de Avis em relação a 
Calatrava.68 

M IAN/TT, Gav. V, m. 2, n° 6; Publ. As Gavetas...,vol. II, p. 381. 
65 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pi., fis. 26v-27. 

66 A este propósito veja-se PIMENTA, Maria Cristina Gomes, A Ordem Militar de Avis durante o mestrado 
de D. Fernão Rodrigues de Sequeira, mMilitarium Ordinum Analecta, vol. 1, Porto, Fundação Eng. António 
de Almeida. 1997, pp. 239-242. Trata-se de um conjunto de privilégios concedidos pelo monarca à ordem de 
Avis. 

67 M. K, vol. I, doc. 113, pp. 263-265. 

68 Publ. SANTOS. Domingos Maurício Gomes dos, D. Duarte e as responsabilidades de Tânger (1433-
1438), Lisboa, 1960, pp. 42-48; Réf. VTLAR, Hermínia Vasconcelos, "As instituições e o elemento humano", 
in História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, vol. I - Formação e Limites da 
Cristandade, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 235. 
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Quando finda este longo mestrado, que coincide com o reinado de D. João I, é 

inevitável a nomeação para esse cargo de um membro da família real. A ele sucede na 

administração da ordem, o Infante D. Fernando, filho do rei D. João I. 

O mesmo se passa para Santiago, depois do mestrado de Mem Rodrigues de 

Vasconcelos, que participou na batalha de Aljubarrota e contribuiu para uma cada vez 

maior aproximação da ordem à Coroa. 

O percurso destas instituições apresenta a nosso ver, um enquadramento em três 

tempos, o primeiro, ocupa o tempo da primeira dinastia, cuja linha de actuação é exercida 

em função da reconquista, um segundo, corresponde à viragem política, ao governo dos 

homens fiéis ao monarca e aos Infantes e, um terceiro, que corresponde ao reinado de D. 

Manuel I até à incorporação destes institutos na Coroa portuguesa. 

O primeiro mestrado a ficar vago é o de Santiago. D. João I solicita ao papa a sua 

concessão para um dos seus filhos, o Infante D. João, o que será obtido pela bula In 

apostolice dignitatis de Martinho V.70 Tinha 18 anos e ocupou o cargo durante vinte e 

quatro. Pouco depois, outro dos seus filhos irá ocupar outro mestrado, desta vez é o Infante 

D. Henrique, que em 1420 recebe o da ordem de Cristo. 

Voltemos à ordem de Avis. Com o desaparecimento do rei e do mestre, Fernão 

Rodrigues de Sequeira, em Agosto de 1433, este cargo será ocupado pelo infante D. 

Fernando, o mais novo dos filhos de D. João I entre 1434 e Junho de 1443. São nove anos 

que convém analisar. De relance, verificámos que foi um governo curto e com pouca 

produção de diplomas. São conhecidos apenas quatro. Dois de confirmação de 

privilégios,72 uma nomeação para claveiro73 e um último, uma sentença que regulamentava 

a ocupação de gado na comenda de Coruche.74 A segunda circunstância é o facto de o 

mestrado se encontrar vago a partir de 1437 quando D. Fernando fica cativo na cidade de 

Fez, o que coloca a ordem numa situação singular, estando o cargo ocupado por um 

69 Cf. PIMENTA, Maria Cristina Gomes, ob. cit., pp. 38-40. 
70 M H., vol. II, doc. 148, pp. 303-305. Esta bula é de 8 de Outubro de 1418. 
71 M. H., vol. II, doc. 180, pp. 367-369. Trata-se da bula de 25 de Maio de 1420, In Apostolice dignitatis 
specula de Martinho V. 

72 IAN/TT, Ordem de Avis, n° 682 e n° 683; Réf. PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As Ordens de Avis e de 
Santiago na Baixa Idade Média. O Governo de D. Jorge, Palmela, Gabinete de Estudos sobre a Ordem de 
Santiago, 2002, p. 45. 

73 IAN/TT, Ordem de Avis, n° 688. 

74 IAN/TT, Ordem de Avis, n° 679. 
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mestre, que por circunstâncias políticas particulares é impedido de o exercer. Durante o seu 

cativeiro a vida da instituição será orientada pelos seus irmãos, D. João, mestre de Santiago 

e D. Pedro regente do reino.75 

O desastre de Tânger consequência de uma campanha militar assumida pelo rei, 

orientado certamente pelos seus mais directos colaboradores, entre eles, o conde de 

Arraiolos, que preparou a expedição. Findo o reinado de D. Duarte (1438), a regência de 

D. Pedro a partir 1439, mostra-se contrária à expansão marroquina e preconiza a orientação 

atlântica, mais ao gosto da burguesia e da população das cidades. A década de 40 traz 

novidades na situação política nacional, com o mal-estar entre a nobreza que não suportava 

a perda de privilégios e consequentemente na chefia dessas importantes instituições, as 

ordens militares.76 

Novamente o mestrado de Santiago fica vago e D. Pedro, colocou nesse importante 

cargo, alguém da família real. Em 1442, este será entregue a D. Diogo, filho de seu irmão 

D. João e anterior governador, o qual terá uma curta administração ao morrer subitamente 

no ano seguinte. Ano de viragem. Esse mestrado e o de Avis estão vagos, motivado pela 

morte do Infante D. Fernando, em Fez. 

As escolhas são as seguintes: Avis para o seu filho mais velho, o condestável D. 

Pedro, cuja autorização foi dada por Eugénio IV a 29 de Março de 1444, através da bula, 

Dum alti sanguinis11 e Santiago para o Infante D. Fernando, irmão do rei D. Afonso V, 

cuja autorização foi obtida pelo diploma Suscepti regiminisn de 23 de Maio de 1444. Mais 

tarde, este Infante, acumulará este com o governo da ordem de Cristo que irá receber em 

Julho de 1461, através das letras pontifícias Repetentes animo de Pio II.79 A complexidade 

da política portuguesa e peninsular da época levou o condestável D. Pedro, a assumir 

posições que se coadunam mais, com os interesses do regente, seu pai, e menos com os 

interesses do estado. As suas atitudes levam à sua demissão do mestrado de Avis em Maio 

de 1449, perdendo outros direitos inerentes à sua importante função. Abertas as 

73 Cf. PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As Ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média..., pp. 43-
46. 

Cf. SOUSA, Armindo de, "Realizações", in História de Portugal direcção de José Mattoso. vol. II - A 
Monarquia Feudal (1096-1480), Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, pp. 503-505. 
77 M. H., vol. VIII, doc. 95, pp. 153-155. 

"8M H.. vol. VIII, doc. 107, pp. 165-168. 

79 M. K, vol. XIV, doc. 57, pp. 158-162. 
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hostilidades, D. Afonso V, em 27 de Maio desse ano, entrega provisoriamente ao infante 
D. Henrique o governo da ordem até novo provimento papal, pelo facto de D. Pedro estar 
ausente em Castela, na sequência das suas atitudes contra os interesses régios. Contudo 
as vicissitudes da política portuguesa de Quatrocentos e a ingerência portuguesa nos 
problemas do reino vizinho, levam a que lhe seja restituído o seu mestrado. Este morre em 
1466, deixando a ordem abalada financeiramente em pessoas e bens pelos apoios 
concedidos ao mestre.81 

A política africana é uma prioridade para D. Afonso V. Bem sucedidos em Alcácer 
Ceguer em 1458, os alvos seguintes vão ser Anafe, Arzila e, finalmente Tânger. Neste 
contexto, o rei, dirige em Junho de 1452 súplicas ao papa para que os elementos das ordens 
aceitem, sem reservas os novos dirigentes, aproveitando um momento em que Nicolau V 
se empenha na cruzada, pelo que acedeu ao pedido do rei português.82 Esta atitude 
proselitista é continuada por Calisto III e, alguns diplomas emanados da Santa Sé, 
reflectem as esperanças que o pontífice depositava na ajuda portuguesa, no combate contra 

83 
o turco. 

O desaparecimento do Infante D. Henrique em Novembro de 1460 coloca o 
problema de sucessão dentro da ordem de Cristo. A poderosa instituição possuía, entre 
outros, o temporal e o espiritual dos arquipélagos atlânticos, e de todos os outros territórios 
além-mar.84 Logo a 25 de Janeiro de 1461, o papa Pio II, pela letra Dum tua dirigida a D. 

80 M. H., vol. X, doc. 50, pp. 79-81. 

81 A este propósito veja-se FONSECA, Luís Adão da, O Condestável D. Pedro de Portugal, Porto, I.N.I.C, 
1982, pp. 63-74; PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As Ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade 
Média..., pp. 46-54. 

82 M. H., vol. XI, doc. 143, pp. 189-191. Nicolau V continua a sublinhar a obrigação de favorecer todos 
aqueles que se devotam no campo de batalha ou fora dele à ampliação da fé católica e aponta o exemplo dos 
freires das ordens militares; M.H., vol. XI, doc. 144, pp. 192-194, letras Etsi romanus pontifex de 17 de 
Junho de 1452; M. H., vol. XI, doc. 145, pp. 194-197, da mesma data, Etsi quibuslibet; M. H., vol. XII, doc. 
117, pp. 229 a 233, letra de Calisto III, Cum te, de 16 de Fevereiro de 1456, na mesma linha de actuação; M. 
H., vol., XII, doc. 118, pp. 233 a 241, Dum onus, de 17 de Fevereiro do mesmo ano. 

83 Conjunto de Letras de Calisto III, com data de 15 de Fevereiro de 1456, que reflectem esta preocupação: 
M.H., vol. XII, doc. 113, pp. 212-215, Cum itaque; M. H., vol. XII, doc. 114, pp. 216-221, Quoniam alto; 
M.H., vol. XII, doc. 115, pp. 222 a 225, a terceira, Audita credulitate. 

84 Sobre esta problemática existem documentos régios e pontifícios que ilustram estes princípios. São eles: 
IAN/TT, Ordem de Cristo, n° 235, 3a pt, fl. 6v; Ordem de Cristo, n° 235, 3a pt., fis. 9-9v; Ordem de Cristo, n° 
235, 3a pt., fis. 10v-ll; Ordem de Cristo, n° 235, 3a pt., fis. 37v-38, processo que será continuado com D. 
Manuel I por carta de 22 de Fevereiro de 1502, onde ordena que sejam pagos à ordem de Cristo a vintena do 
ouro, dos escravos e de todas as outras mercadorias que venham das partes da Guiné e da índia; 
Descobrimentos Portugueses, vol. I, doc. 407, pp. 518-519, carta da doação régia da administração espiritual 
e jurisdição de todas as praias, costas, ilhas e terras, conquistadas e por conquistar, da Guiné, Núbia, Etiópia e 
de qualquer outra região; Descobrimentos Portugueses, vol. I, doc. 427, p. 546, confirmação régia da vintena 
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Afonso V, concede-lhe a sua administração. Uma carta testamentária do Infante D. 

Henrique, de 30 de Setembro de 1460, dirigida aos mestres e governadores que lhe 

sucederem na chefia da ordem, estipula os sufrágios pela sua alma, cuja responsabilidade 

fica a cargo o alcaide do castelo de Tomar.86 Quem lhe sucede é o Infante D. Fernando, 

duque de Beja, que recebe o governo da milícia pelas letras Repetentes animo de Pio II de 

11 de Julho de 1461 com a esperança deste prosseguir a luta contra os sarracenos.87 

A compreensão apostólica pelo ideário cruzadístico é reveladora do apoio da Santa 

Sé a este combate. As letras Etsi cuncti, de 23 de Abril de 1462, expedidas por Pio II, 

ordenando às três ordens militares que fundem e mantenham à sua custa em território 

marroquino três conventos, onde cada um dos mestres fique obrigado a mandar para lá 

anualmente a terça parte dos comendadores, beneficiados, cavaleiros e demais religiosos, 

no sentido de defenderem as povoações locais e os portugueses que lá se fixaram.88 A 

medida era pesada e a noção de sacrifício tinha mudado. A ião desejada confirmação da 

revogação destes diplomas virá através das letras de Paulo II, Ratione congruit de 16 de 

Setembro de 1464, dirigidas aos bispos da Guarda e Viseu e ao Cónego de Lamego, Pedro 

Lourenço declarando válida a concessão feita pelo seu antecessor a 14 de Julho desse ano, 

pela qual Pio II a pedido do Infante D. Fernando e da alta hierarquia das ordens militares, 

anulava as disposições da sua bula anterior, que impunha às milícias a obrigação de 

fundarem e manterem três conventos no norte de África.89 

Os mestrados estão novamente vagos. O de Avis, por morte do condestável D. 

Pedro em 1466 e o de Santiago em 1470, por desaparecimento do irmão do rei, D. 

das coisas resgatadas em toda a terra da Guiné feita pelo Infante D. Henrique à ordem de Cristo; 
Descobrimentos Portugueses, vol. I, doc. 430, p. 550, D. Afonso V em 21 de Outubro de 1458 entrega à 
ordem de Cristo o padroado sobre Alcácer Ceguer que passa a integrar a freguesia de Santa Maria de África 
que a ordem já possuía; Descobrimentos Portugueses, vol. I, doc. 450, pp. 574-576, carta de doação de 22 de 
Agosto de 1460 das ilhas de Jesus Cristo e Graciosa, com as suas rendas, direitos e jurisdição civil e criminal, 
como as tinha o Infante D. Henrique, salvaguardando a espritualidade e a vintena para a ordem de Cristo; M 
H., vol. IV, doc. 82, pp. 269-270, carta do rei D. Duarte com data de 27 de Outubro de 1434 vai doar à ordem 
de Cristo o espiritual das ilhas da Madeira, Porto Santo e Deserta, a respectivo requerimento do Infante D. 
Henrique; M H., vol XII, doc. 137, pp. 286-288, Bula Inter caetera que nobis, de Calisto III que entrega à 
ordem de Cristo toda a jurisdição espiritual de todas as terras e lugares já adquiridos ou que viessem a sê-lo; 
M. H., vol. XIII, doc. 87, pp. 152-153. 
85 Publ. M. H., vol. XIV, doc. 42, pp. 125-129; Descobrimentos Portugueses, vol. Ill, doc. 3, p. 9. 
86 M K, vol. XIV, doc. 6, pp. 14 e 15. 
87 M K, vol. XIV, doc. 57, pp. 158-162. 
88 M. K, vol. XIV, doc. 78, pp. 212-216. 
89 M. H., vol. XIV,doc. 133, pp. 309-314. 
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Fernando. O príncipe D. João, futuro rei, recebe o governo da milícia de Avis, através da 

bula Cessant nuper, de Paulo II a 10 de Setembro de 146890 e Santiago será entregue a D. 

João, com apenas 13 anos de idade e filho do anterior detentor, que morre prematuramente 

poucos anos depois. 

O reinado de D. João II é em quase todos os aspectos da vida nacional um ponto de 

viragem. Possuidor de grande lucidez política percebeu quais eram os interesses 

estratégicos de Portugal e reuniu as condições necessárias para um governo diferente do 

que fora exercido por seu pai. Impôs a autoridade régia. Á nobreza senhorial, aos Grandes 

do reino. Por outro lado, ao contrário de seu pai, pouco mais vai fazer em relação a 

Marrocos do que conservar o que já tem. A sua grande preocupação era a costa africana, 

para o que fez construir a fortaleza de S. Jorge da Mina com a mira no monopólio africano 

do ouro. Continua a progressão para sul, começa a preparar o caminho marítimo para a 

índia e em 1488 Bartolomeu Dias dá um importante passo nesse sentido, com passagem 

para o Índico. Entretanto, prepara também a sua sucessão e concretiza o casamento de seu 

filho, o príncipe D. Afonso, com a infanta D. Isabel de Castela, filha dos Reis Católicos. O 

fruto das suas esperanças acabaria por morrer drasticamente numa queda de cavalo a 13 de 

Julho de 1491. E foi exactamente este Príncipe que na sua curta vida ocupou entre os anos 

de 1490-1491 os mestrados de Avis e Santiago. D. Jorge, filho natural de D. João II, é 

quem os vai ocupar durante um longo período, enquanto D. Manuel, cunhado de D. João 

II, herda o trono. 

E nesta encruzilhada da política portuguesa do século XV o que passava com a 

ordem de Cristo? Depois dos quarenta anos do mestrado do Infante D. Henrique, tempo 

fundamental para o seu crescimento, tornou-se um símbolo dos valores expansionistas. O 

período que medeia entre a morte do Infante, final do ano de 1460 e a administração de D. 

Manuel, duque de Beja, a partir de 1484, será governado pelo Infante D. Fernando, que 

90 IAN/TT, Ordem de Avis, n° 30; Ref. FONSECA, Luís Adão da, Algumas considerações a propósito da 
documentação existente em Barcelona respeitante à Ordem de Avis: sua contribuição para um melhor 
conhecimento dos grupos de pressão em Portugal em meados do século XV, in Jornadas sobre Portugal 
Medieval, Leiria, Câmara Municipal de Leiria, 1983, p. 300. 

91 Sum. SANTARÉM, Visconde de, Quadro Elementar..., vol. X. p. 84. 

92 Sobre este período da história das ordens militares de Avis e Santiago e a importância deste personagem 
veja-se o estudo realizado por PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As Ordens de Avis e de Santiago na Baixa 
Idade Média..., pp. 65-94; RESENDE, Garcia de, Crónica de D. João II e Miscelânea, Lisboa, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 1973, p. 206. Refere a entrega dos mestrados de Santiago e de Avis a D. Jorge "no 
Mosteiro de Sam Domingos a doze dias Dabril de mil e quatrocentos e noventa e áous, onde aquelle dia 
ouvio Missa destado. " 
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mantém-se no cargo até 1470. A ele sucede, o seu filho D. Diogo, que será mestre entre 

1471 e 1484, mas devido à sua menoridade, o mestrado será governado interinamente pelo 

rei e demais tutores.93 Este décimo primeiro governador, irmão da rainha D. Leonor goza 

de grande prestígio político e representa uma das casas senhoriais mais importantes do 

reino. A política de centralização e de obediência levada a efeito pelo monarca fez dele um 

dos principais descontentes. A falta de lealdade política valeu-lhe a morte em Agosto de 

1484 em Palmela às mãos do próprio rei. A sua notoriedade vem mais da oposição política 

feita ao monarca do que das decisões tomadas à frente da ordem. 

D. Manuel, nascido em Alcochete a 31 de Maio de 1469, filho mais novo de D. 

Fernando e de D. Beatriz herdou o ducado de Beja, mercê de vissicitudes e da encruzilhada 

política nacional de Quatrocentos, é aclamado rei em Alcácer do Sal a 27 de Outubro de 

1495. O seu reinado desenrola-se até 1521 e corresponde a uma das épocas de excepção da 

história nacional. Em 1498 concretiza o grande projecto do seu antecessor de chegar à 

India e alcançar o império da pimenta e dois anos mais tarde, Pedro Álvares Cabral 

descobre o grande território brasileiro, ao mesmo tempo que procura controlar o comércio 

do Indico e do golfo Pérsico, a política dos vice-reis, a construção de fortalezas e 

instalação de feitorias em pontos estratégicos. O rei acrescenta ao seu título de rei de 

Portugal e dos Algarves, d'Aquém e d'Alem mar em África e senhor da Guiné o da 

conquista, navegação e comércio da Etiópia, Pérsia e índia. Vai fazer uma revisão 

profunda do estado e da administração. Com as conquistas e as descobertas além-mar vai 

governar com substanciais rendimentos que lhe permitem sustentar esta reforma do estado. 

Procede à revisão dos forais, reformula as Ordenações do reino, faz a arrumação de 

legislação avulsa, fornece regimentos à Casa da Mina e da índia, regula a actividade dos 

contadores das comarcas, faz a reforma das sisas e procede-se à cópia de documentos, em 

risco de se perder, a Leitura Nova, que se encontravam na chancelaria régia, para dotar a 

administração de fontes de controlo mais rigorosas.94 

A simbólica manuelina não deixa de ser importante. Herdeiro do trono em 

circunstâncias um pouco casuais, pelo desaparecimento de um conjunto de candidatos, o 

rei, vai proceder à legitimação da sua linhagem. A esfera armilar, apesar de ser usada nos 

93 Publ. entre outros, M. K, vol. XV, doc. 6, pp. 7-9. O mestrado foi interinamente atribuído a D. Afonso V 
devido à menoridade do duque D. Diogo, filho de do Infante D. Fernando, por Paulo II em 1 de Fevereiro de 
1471, pelas letras Dum regalis. 

Cf. MAGALHÃES. Joaquim Romero, "Os régios protagonistas do Poder", in História de Portugal, 
direcção de José Mattoso, vol. Ill - No alvorecer da modernidade (1480-1620), Lisboa Círculo de Leitores 
1993, pp. 525-526. 
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tempos de D. João II, ganhou especial importância com a descoberta das grandes rotas 

marítimas e está associada a um destino régio exemplar, pelo que, se encontra espalhada 

por documentos e monumentos do período manuelino. A esfera armilar associada à Cruz 

de Cristo e ao escudo real são símbolos do Império que os portugueses construíram. O 

Convento de Cristo em Tomar é um desses elementos iconográficos mais evidentes da 

ideologia imperial manuelina. Nesse lugar misturam-se os símbolos régios e os da ordem, a 

esfera armilar e a Cruz de Cristo em formatos diferentes. A Esfera e a Cruz são referências 

de uma milícia que se reclamava ao serviço de Deus, às quais se juntam outros referentes 

presentes no seu convento-sede, a corda e o nó, símbolos de robustez, solidez, fidelidade e 

exprimem a consistência de princípios e de propósitos. 

É neste ambiente de mudança que nos vamos deter, sublinhando o que se reporta à 

milícia de Cristo. Por razões já consideradas, D. Manuel ocupa o lugar de governador, 

quando ainda é apenas duque de Beja, entre 1484 e 1495, ano em que ascende ao trono. E, 

é nessa condição que em 1492 reúne capítulo geral no convento de Tomar e delibera sobre 

aspectos importantes para a vida interna da instituição. Nessa reunião admite-se a 

existência de abusos e violações aos votos de pobreza e castidade, que todo o capítulo 

decidiu respeitar. Foi definido que os bens da ordem só podiam ser legados com 

autorização do mestre e do capítulo. Confirma disposições do tempo do Infante D. 

Henrique que estabeleciam que os bens particulares e os adquiridos depois da entrada na 

ordem, a ela pertenciam. Este capítulo decidiu a feitura de um livro que compilasse as 

escrituras mais importantes que se encontravam dispersas, o que só veio a ser concretizado 

no reinado de D. Sebastião. Propôs, ainda, uma reforma do viver dos freires clérigos e 

conventuais. Todos deviam viver no convento, intra-muros, cuja despesa ficava a cargo da 

mesa mestral. Ordenou a construção dos grandes pátios na entrada da igreja do convento e 

as respectivas pinturas e faz uma reforma das instalações para a nova vida claustral: 

dormitório, refeitório, claustro e oficinas. 

95 A este propósito veja-se o trabalho de PEREIRA, Paulo, "Simbólica manuelina. Razão, celebração, 
segredo", in História da Arte Portuguesa, direcção de Paulo Pereira, vol. II - Do "Modo " Gótico ao 
Maneirismo, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995, pp. 115-148. A própria excelência do nome do rei, Emanuel, 
foi tida como um sinal premonitório de um destino impar. 

96 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt, fis. 29-29v; Ordem de Cristo, cód. 235, 3a pt, fis. 38-38v, a 
documentação por nós estudada é reveladora da importância da administração manuelina e da confusão 
aparente, dos propósitos de D. Manuel I, rei e D. Manuel I, administrador. Para ilustrar esta ideia apontamos 
alguns exemplos: D. Manuel ordena a 4 de Dezembro de 1503 que para sempre nos lugares de África haja 30 
tenças com comendas de 10 mil reis anuais pagos à custa dos rendimentos da mesa mestral, as quais se 
devem dar a 30 cavaleiros com hábito que sejam moradores dos respectivos lugares, cujo provimento só deve 
ser concretizado depois destes terem guerreado os mouros o tempo suficiente o que será apreciado segundo o 
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Na segunda reunião capitular realizada em 1503 foi aprovada a reforma pedida pelo 

Infante D. Henrique e feita pelo bispo de Viseu, para a qual foi necessária aprovação e 

confirmação apostólica de Júlio II e aprovadas as importantes Definições que pretenderam 

fornecer nova base normativa à ordem. Determinou fazer tombos de todos os bens e 

direitos da milícia, pois muitos deles estavam estragados ou quase perdidos por ilícitas 

alienações, negligência de comendadores e outros elementos. Foi decidida a criação de sete 

bispados e um arcebispado nos territórios além-mar, o primeiro na ilha da Madeira, 

passando a cidade a povoação do Funchal, da qual foi seu primeiro bispo Diogo Pinheiro, 

freire professo na milícia. D. Manuel I aumentou em muito o número de comendas, numa 

política de benesses e de favorecimentos. Quando assumiu o mestrado contavam-se setenta 

e no final do seu reinado eram quatrocentas e cinquenta.97 

A administração de D. João III situa-se entre 1521 e 1557 e será marcada pelo 

concílio de Trento e política de centralização do aparelho de estado, na continuação da 

prática dos seus antecessores. Teve a prudência suficiente para perceber aquilo que era 

importante fazer. Desta maneira, abandona parte das praças africanas e inicia a colonização 

do Brasil. As questões financeiras começam a tornar-se insuportáveis e o eixo do império 

teve que centrar-se no poderoso comércio triangular praticado no Atlântico, já cobiçado 

por franceses que aí se começam a instalar. 

O governo da ordem de Cristo e o seu propósito de reforma leva D. João III a 

enviar à sua irmã D. Isabel, esposa de Carlos V, uma carta com data de 30 de Outubro de 

1528, dirigida ao prior do convento de Calatrava, para este receber Jorge Rodrigues, 

critério do governador; Ordem de Cristo, cód. 235, 3a pt, fis. 38v-39, na mesma linha de actuação dois dias 
depois, um novo diploma esclarece que as tenças concedidas não devem voltar à mesa mestral. Por 
desaparecimento dos seus detentores devem dar-se a outros cavaleiros, excepto os bens que pertenciam a 
mesa mestral nos lugares de Nisa, Castelo Branco, Pombal e Soure que deve ficar ao seu critério por se tratar 
do património principal da ordem; Ordem de Cristo, cód. 235, 3a pt., fis. 41-44v, por bula de Leão X é 
concedida a D. Manuel I a possibilidade de criar tantas comendas na ordem de Cristo quantas lhe pareçam 
importantes. Para dotar as respectivas comendas desmembra mosteiros, ficando apenas excluídos Santa Cruz 
de Coimbra e Alcobaça. Os bens, frutos e rendas dessas comendas iam até 20 mil cruzados/ano. Se esse 
rendimento não for suficiente este será completado com rendimentos das igrejas paroquiais das dioceses. A 
nomeação dos cavaleiros fica a cargo do rei e até oito meses depois da sua tomada de posse devem pedir 
provisão do cargo à Sé Apostólica sob pena de serem privados das comendas; Gav. VII, m. 18, n° 1. E um 
documento de 8 de Fevereiro de 1492, onde estão declaradas as vestimentas, jóias e os ornamentos que D. 
Manuel, duque de Beja, na sua qualidade de governador e administrador da ordem de Cristo enviou para o 
convento de Tomar e para todas as igrejas que pertencem à ordem, referir isabel morgado 

97IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 29-29v; Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, 
fis. 158-214v. Vem referido de forma sistemática as comendas, incluindo as da mesa mestral, em Portugal e* 
lugares de álem-mar pertencentes à ordem de Cristo, as reformas feitas ao longo do tempo, a distinção entre 
comendas velhas e novas, bem como, o seu valor e respectivo comendador. A este propósito veja-se o nosso 
Capítulo I, Outras fontes para o estudo da normativa, onde são referidos os conteúdos deste códice. 
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ministro do rei de Portugal e ser informado dos textos normativos que a ordem castelhana 
possuía, para servirem de modelo à futura reforma da milícia de Tomar. 

Apesar do longo governo de trinta e seis anos nunca reuniu capítulo, mas fez 
algumas importantes mudanças. Ergueu a catedral, a Sé do Funchal, que seu pai fizera 
episcopal, a qual detinha largos proventos e jurisdição sobre outras, entre elas, a igreja de 
Santa Maria do Olival em Tomar." As igrejas catedrais e episcopais de S. Salvador da ilha 
de Angra e Santiago de Cabo de Verde, Santa Maria da Graça da ilha de S. Tomé e Santa 
Catarina da cidade de Goa e o bispado do Brasil que ficava dependente de Lisboa. 

Neste percurso de fortalecimento destas instituições convém reter algumas datas 
fundamentais de uma trajectória de aproximação ao poder régio. Em 1523, pela bula de 
Adriano IV, é concedida a D. João III vitaliciamente o governo temporal e espiritual da 

98 IAN/TT. Gov, IV, m. 1, n° 26 e n° 27; Piibl. As Gavetas..., vol. II, pp. 78-241 e pp. 242-372, 
respectivamente. Jorge Rodrigues escrivão da câmara do rei e notário apostólico desloca-se ao convento de 
Calatrava em Novembro de 1528, onde traz o traslado do Regimento de Calatrava elaborado no capítulo 
geral de Setembro de 1523, Jorge Rodrigues trouxe também a cópia de capítulo geral de 1511; Bulario de la 
Orden Militar de Calatrava, p. 378. A este propósito transcreve-se a carta que D. Isabel escreveu ao Prior do 
convento de Calatrava, para este facilitar a acção de Jorge Rodrigues: "Reverendo, y devoto Padre Prior dei 
Convento de la Orden de Calatrava. El Rey de Portugal mi senor Hermano, como Gobernador, y perpetuo 
Administrador que es de la Orden de Cavalleria de Jesu-Christo, que es constituída en susReynos, entendia 
agora de la reformar, assi en lo que toca à los Freyles Religiosos, y Ofícios Divinos dei Convento, como à 
los Comendadores, por le parecer que no guar dan enteramente la regia, ni viven como cumple para servido 
de nuestro Senor: y porque la dicha Orden de Christus está fundada debaxo de la observância de la vuestra 
regia de Calatrava, y por ella se ha de reformar, su Alteza escribió al Emperador, e Rey mi senor, que 
quisiesse dar su Provision para Jorge Rodrigues Romano, de su Camará, que à esto acà embiò para ir à esse 
Convento, y se informar, y saber la dicha vuestra regia, y todos vuestros usos, y costumbres, y de los 
Comendadores, è assi otras algunas cosas que truxo por sus apuntamientos, y de todo le plugò à su 
Magestad, como vereis por su Provision, que vos mostrará, por la qual rnucho vos ruego, y encomiendo, que 
rescibais ai dicho Jorge Rodriguez en el dicho Convento, y le informeis por vos, y por las personas que lo 
bien supieren de toda vuestra regia, è usos, y de los Comendadores, è de todas las otras cosas, que fueren 
necessárias para la dicha reformacion, assi por palabra, como por escrito, de manera que hay a efecto todo 
lo que el dicho Rey mi hermano quiere saber, y èl vos requiriere, è le hagais toda honra, è buen tratamiento 
que podieredes los dias que en esse Convento estobiere; porque allende de ser èl persona en que bien cabe 
todo lo que le hicieredes, yo vos agradecerè, y teme en mucho servido. Fecha en Toledo à treinta dias dei 
mes de Octubre de mil è quinientos è vente è ocho anos. YO LA REYNA.Por mandado de su Magestad. II 
Sanchez de Bairin. Y atergo. Por la Reyna, ai Reverendo, y muy devoto Padre Prior dei Convento de 
Calatrava. " 

99 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 3a pt , fis. 109-112v. A bula concede a possibilidade ao rei de 
desmenbrar a mesa arquiepiscopal do Funchal com a sua jurisdição, superioridade, rendas e direitos que antes 
da supressão da vigararia de Tomar pertenciam ao vigário e depois se anexaram à dita mesa que esta bula 
desmenbra. Elas são restituídas ao convento de Tomar e os seus frutos e proventos devem ser gastos na 
fábrica do convento, nas igrejas e capelas que lhe forem restituídas, nas pessoas que aí servirem e na 
manutenção de um hospital na dita vila que será governado segundo o regimento dos administradores da dita 
ordem. 

100 ALMEIDA, Fortunato de, História da Igreja em Portugal, vol. II, Porto, Livraria Civilização, 1968, pp. 
18-46. 
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ordem de Cristo. Em 1529, o rei procede à reforma do convento de Tomar e, em 1542 
Paulo III retirou aos abades de Alcobaça a superioridade que estes tinham de reforma e 
correição sobre a ordem de Cristo. Finalmente, por desaparecimento de D. Jorge em 1550, 
no ano seguinte, o monarca obtém de Júlio III a união dos mestrados de Avis e Santiago à 
Coroa que junta ao de Cristo que já possuía.102 

D. João III cria o Tribunal da Mesa da Consciência em 1532, ao qual foi 
acrescentada a designação Ordens, que reflecte já a nova realidade política, cuja 
importância merece destaque, no conjunto das instituições régias. Os seus fins seriam 
essencialmente políticos, do qual faziam parte desembargadores que seguiam as ordens 
régias. Após a morte de D. Jorge a Coroa incorpora os mestrados de Avis e Santiago, que 
confere grandes responsabilidades espirituais ao monarca. Em Junho de 1553, pela bula 
Constantis fidei, o Santo Padre concede a possibilidade das igrejas pertencentes às ordens 
militares, poderem apresentar clérigos seculares, desde que nessas instituições não hajam 
pessoas idóneas para isso103 e no ano seguinte Júlio III retira aos priores do convento de 
Tomar a jurisdição no julgamento das causas pertencentes à ordem, prerrogativa que 
passava a ser de livre escolha do monarca, em quem entendesse.104 

Este tribunal régio teve o seu primeiro regimento conhecido em 1558. À Mesa 
competia verificar os testamentos de particulares, as capelas de D. Afonso IV, o 
provimento das mercearias do Infante D. Luís e da Casa da índia, a visitação à 
Universidade de Coimbra e as provisões necessárias para os mestres de leitura, escrita, 
gramática e canto. No que diz respeito às ordens militares o regimento previa um dia por 
semana para o exame dos aspectos normativos das três ordens, bem como, orientar as 

101 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 3a pt, fis. 103-104v; Ordem de Cristo, livro n° 15, fis. 163-166v; 
Gav. VII, m. 14, n° 3. Trata-se da bula Eximiae devotionis affectus, de 19 de Março desse ano. 

102 IAN/TT, Ordem de Cristo, livro n° 15, fis. 208-216v; Gav. V, m 3, n° 4; Publ. As Gavetas..., vol. II, pp. 
391-399; SILVA, Luís Augusto Rebello da, Corpo Diplomático Portuguez, contendo os Actos e Relações 
Políticas e Diplomáticas de Portugal com as diversas Potências do Mundo, desde o século XVI aos nossos 
dias, Lisboa, Typographia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, t. VII, pp. 90-91. Devido às inúmeras 
referências a esta obra, feitas ao longo deste trabalho, a partir daqui será citada da seguinte forma: Corpo 
Diplomático..., seguida do respectivo tomo, página ou páginas. A referida bula é a Praeclara charissimi in 
Christo de 30 de Dezembro de 1551. 

103 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód 235, 3a pt., fis. 123v-124v; Bulas, m. 1, n° 5; Ref. ALMEIDA, Fortunato 
de, ob. cit., pp. 219-220; Corpo Diplomático..., t. VII, pp. 235-237. Alguns anos mais tarde, através da bula 
Exigit celsitudinis de 22 de Novembro de 1559, autoriza assistirem aos capítulos gerais e particulares a 
assistência de pessoas eclesiásticas, bem como, teólogos e jurisconsultos seculares e regulares, numa clara 
liberalização do ambiente, até aí restrito, das ordens militares. 

m Corpo Diplomático..., t. VII, pp. 341-342; Ref. ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., p. 218. É a bula 
Regimini militantis ecclesiae de 6 de Abril de 1554. 
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visitas que lhes eram feitas, confirmar os prazos das comendas, dar seguimento aos 

perdões pedidos pelos freires clérigos, tanto cíveis como crimes, enquanto os referentes aos 

cavaleiros das milícias eram encaminhados para a Relação. 

A administração de D. Sebastião vai dar a esse tribunal nova dinâmica, torná-lo 

mais complexo e dependente da decisão régia. A Mesa, sendo de primeira instância onde 

os litígios eram analisados numa primeira fase por juizes e vigários das respectivas ordens 

e só mais tarde pelos do Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens. Tomada a decisão, as 

partes optavam, ou por apelar da sentença, ou aceitá-la. Quando alguma delas se sentia 

agravada com a decisão final, podia em último recurso, apelar para o rei. 

Sem querer multiplicar muito os exemplos, o rei como administrador das milícias 

vê os seus poderes reforçados por sucessivas concessões apostólicas. Em 1559 a bula Ad 

personam permite-lhe celebrar capítulo no lugar que mais lhe interessar, até fora dos 

lugares da ordem, sem embargo de qualquer estatuto ou constituição em contrario. Em 

14 de Abril de 1561, um diploma de Pio IV, Praeclaris celsitudinis confere-lhe o direito de 

visita sobre casas e membros das ordens militares, o que manifestamente reforça os seus 

poderes como administrador destas instituições108 e com a mesma data o breve Circa 

militariam, determina que todas as causas relativas às ordens passam a estar sujeitas a um 

conservador nomeado pelo monarca.109 Esses conservadores podem julgar e sentenciar as 

causas relativas a todas as comendas, mesmo as que foram criadas por Leão X no tempo de 

D. Manuel I.110 Estas disposições ficam completas quando em 1563, pelo breve Aa'hoc nos 

Cf. CRUZ, Maria do Rosário de Sampaio Themudo Barata de Azevedo, "A Mesa da Consciência e 
Ordens, o Padroado e as perspectivas da Missionação", in Actas do Congresso Internacional de História 
Missionação Portuguesa e Encontro de Culturas, Braga, Universidade Católica Portuguesa, vol. Ill, 1993. 
pp. 629-633. 

106 Entre outros veja-se a este propósito, SUBTIL, José, "Os poderes do centro", in História de Portugal, 
direcção de José Mattoso, vol. IV - O Antigo Regime (1620-1807), Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, pp. 
167-169; RAMOS, Luís de Oliveira, "Regalismo", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção 
de Carlos Moreira Azevedo, P-V, Apêndices, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, p. 97. 
107IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 3"pt., fis. 151-151v; Ref. Corpo Diplomático..., t. VIII, pp. 242-243; 
Réf. ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., pp. 219-220. A bula tem a data de 15 de Novembro. 
108 FONSECA, Luís Adão da, "Ordens Militares", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção 
de Carlos Moreira Azevedo, J-P, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, p. 336; Ref. ALMEIDA, Fortunato de, 
ob. cit., p. 220; Corpo Diplomático, t. IX, pp. 218-219. 

109 Ref. ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., p. 218; Corpo Diplomático..., t. LX, p. 227. 
110 Ref. ALMEIDA; Fortunato de, ob. cit., p. 218; Corpo Diplomático..., t. IX, p. 336. Trata-se do breve. 
Exponi nobis de 1 de Setembro de 1561. 
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Deus, que determina que qualquer causa julgada pelo conservador, podia apelar-se em 

segunda instância para o Tribunal da. Mesa e em terceira para o rei.111 

Outra linha condutora da sua administração é procurar reforçar os seus poderes 

dentro destas instituições e orientar esforços para valorizar a cruzada e serviços prestados 

em Africa. D. Sebastião perante a ameaça turca, vai prosseguir os esforços proselitistas dos 

seus antecessores. A sua morte em areias marroquinas, em Agosto de 1578, coloca à frente 

dos destinos de Portugal o cardeal D. Henrique, seu tio-avô, que por inerência, assume o 

mestrado das ordens. 

Pela complexidade dos acontecimentos atrás referidos e importância dos 

personagens envolvidos, julgámos útil apresentar um quadro demonstrativo das ligações 

familiares da dinastia de Avis às ordens militares: 

Quadro n° 1 - Ligações familiares da dinastia de Avis às Ordens Militares 

Ano de 
entrada para o 

mestrado 

Ordem de Avis Ordem de Cristo Ordem de Santiago 

D. Fernão Rodrigues de 
Sequeira (1387-1433) 

D. Lopo Dias de 
Sousa (13737-1417) 

Mem Rodrigues de 
Vasconcelos112 

1418 Infante D. João, filho 
de D. João I 

1420 Infante D. Henrique, 
filho de D. João I 

1434 D. Fernando, filho de D. 
João I 

1442 D. Diogo, filho do 
mestre anterior. 

1444 Condestável D. Pedro, 
filho do Infante D. Pedro 

D. Fernando, irmão 
de D. Afonso V 

1460 D. Fernando, irmão 
de D. Afonso V 

1468 Infante D. João, futuro rei 
D. João II 

111 Ref. ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., p. 218; Corpo Diplomático..., t. X, pp. 58-60. Este documento 
ficou conhecido pela bula das três instâncias. 

112 Esta nota refere-se aos três nomes em Itálico. Estes mestres não sendo da família real são homens de 
confiança do rei e o seu mestrado coincide no caso de Avis praticamente com o reinado de D. João I, e no 
caso de Cristo corresponde a grande parte dele. A partir daqui, tudo será diferente. Estas instituições entram 
definitivamente na esfera do poder político e o cargo de administrador/governador será sempre entregue a 
membros da família real. 
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1470 D. João, duque de 
Beja e Viseu, filho 
do mestre anterior 

D. João, duque de 
Beja e de Viseu, 
filho do mestre 
anterior 

1472 Infante D. Diogo, 
filho do Infante D. 
Fernando e irmão do 
mestre anterior e do 
futuro rei D. Manuel 

D. João, futuro rei D. 
João II 

1481 D. Afonso, Príncipe 
herdeiro de D. João II 

D. Afonso, Príncipe 
herdeiro de D. João 
II 

1484 D. Manuel, duque de 
Beja (1484-1495) 
D. Manuel I, rei 
(1495-1521) 

1491 D. Jorge, filho natural de 
D. João II 

D. Jorge, filho 
natural de D. João II 

1521 D. João III D. João III 

1551 Anexação à coroa Anexação à coroa Anexação à coroa 

1568UJ D. Sebastião D. Sebastião D. Sebastião 

Depois do curto reinado de D. Henrique surge um novo rei e um novo governador 

para as ordens. Filipe II de Espanha, neto de D. Manuel I, a partir das cortes de Tomar de 

1581 é o primeiro de Portugal, com esse nome. O desastre de Alcácer Quibir e o profundo 

abalo pela forma como perdemos o rei e muitos elementos da nobreza, a par da ruína das 

finanças públicas e das grandes somas despendidas com o resgate dos cativos, suscitou o 

interesse da Santa Sé por essa causa. Consciente das dificuldades e do esforço financeiro 

necessário, apelou a todos os cristãos a contribuírem com esmolas, oferecendo em troca 

remissão dos pecados e indulgência plenária durante dois anos. Gregório XIII concretizou 

este projecto por documento de 1 de Agosto de 1584, Dolore cordis intimo, ao nomear o 

bispo de Ceuta, D. Manuel de Seabra, executor da bula, ficando a hierarquia da Igreja 

encarregue, de nos dois anos seguintes, arrecadar as penas pecuniárias dos fiéis. Em 

Dezembro desse ano, o pontífice especifica o quantitativo das esmolas que as pessoas de 

acordo com a sua condição deviam pagar para obter as indulgências concedidas. 

113 Esta é a data em que D. Sebastião assumiu o trono ao atingir a maioridade legal para o fazer, apesar de ter 
sido jurado herdeiro, com pouco mais de três anos de idade, quando morreu o seu avô, o rei D. João III. 
114 Ref. ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., pp. 244-245. A segunda bula, Pride m pro redimendis, é de 3 de 
Dezembro. 
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Este processo teve continuidade e Gregório XIV por bula de 6 de Abril de 1591 

revalidou a cruzada por mais três anos, a partir do dia publicação da bula com o objectivo 

de manter as terras do norte de Africa, até Paulo V elevar esse prazo de renovação para seis 

anos. A administração deste património era complexa, pelo que exigiu um tribunal régio, 

composto de comissário-geral, tesoureiro-geral, provedor, contador, escrivão para declarar 

a receita e despesa, fiscal, mais um porteiro e solicitador.116 

A administração filipina procura fazer reformas nas instituições. Prepara um novo 

regimento para o Tribunal da Mesa autorizado por carta régia de 30 de Setembro de 1603 e 

no ano seguinte este organismo vê reforçadas as suas funções no que diz respeito às rendas 

dos cativos, defuntos e ausentes.117 

Filipe II de Portugal continua as reformas iniciadas por seu pai e por breve 

apostólico consegue autorização para certas comendas da ordem de Cristo pagarem para a 

fábrica nova e igrejas que lhe são anexas. Ordena a instalação das infraestruturas que 

permitem o transporte de água para o convento de Tomar, através da construção de um 

aqueduto no valor de 80 000 cruzados. Na sua visita e estada em Portugal no ano de 1619 

ordenou à Mesa da Consciência e Ordens que prepare o que fosse necessário, para fazer 

capítulo geral que realizou no convento de Tomar em Abril de 1620, mais de um século 

depois do realizado por D. Manuel I e quase cinquenta anos, após aquele que foi realizado 

por D. Sebastião. Deste capítulo filipino resultou uma versão reformulada da Regra e 

Estatutos pelos quais a ordem de Cristo passou a governar-se. O seu sucessor, Filipe III 

115 Ref. ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., pp. 245-246. A bula de Gregório XIV é a Decens esse videtur e a 
de Paulo V de 16 de Dezembro de 1609, Indulgentias et gratias. 

Cf. HESPANHA, António Manuel, As vérperas do Leviathan, Instituições e poder político, Portugal -
see. WH, Coimbra, Livraria Almedina, 1994, p. 257, nota 233. O autor refere que o Tribunal adoptou o 
regimento do seu homólogo castelhano e só em 1634 lhe é atribuído regimento próprio que se mantém até ao 
século XIX e às reformas do liberalismo. Os seus comissários eram apresentados pelo papa e nomeados pelo 
rei; BN, SC 28137 V, Regimento da Bulia da Santa Cruzada & dos mais Ministros, & Officiaes 
subordinados a ella: SILVA. José Justino Andrade e, compilação de, Collecção Chronologica da Legislação 
Portuguesa, vol. V, Lisboa, 1854, pp. 10-38, apresenta a versão impressa deste regimento, cuja data de 
promulgação é de 10 de Maio de 1634; Ref. ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., pp. 242-252; IDEM, ob. cit., 
pp. 244-245, nota 1, vêm referidos os comissários-gerais da bula de cruzada até meados do século XVIII; 
IDEM, ob. cit., pp. 248-249, nota 5, vem o conjunto de deputados do tribunal da bula. 

117 Sobre este assunto veja-se, HESPANHA, António Manuel, ob. cit., pp. 251-252. O autor faz referência ao 
primeiro regimento da Mesa, o qual foi publ. DE WITTE, Charles Martial, "Regimento de la Mesa da 
Consciência du 24 de Novembre 1558", in Revista Portuguesa de História, n° 9, 1960, pp. 277-284. 
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aprovou e confirmou as decisões tomadas nessa reunião e ordenou a impressão e 

publicação da referida Regra. 

118IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 312, fis. 28v-30v; A este propósito veja-se SERRÃO, Joaquim Veríssimo. 
História de Portugal, vol. 4 - 0 Governo dos Reis Espanhóis (1580-1640), Lisboa, Editorial Verbo, 1979. 
pp. 292-298. Esta reforma estatutária só foi ratificada em 30 de Maio de 1627. 
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Capítulo I 

O estado da questão. Fontes normativas: tipologia. 
Fontes normativas: apresentação geral. Fontes normativas: 

proposta de organização. 

1 - O estado da questão 

As ordens militares surgidas, pelas razões já expostas, a partir do século XII, só 

tardiamente merecem a atenção da historiografia europeia. 

No século XVI a difusão da imprensa, a divulgação de numerosas obras litúrgicas, 

confessionais e filosóficas, impulsionada pelo movimento humanista e de reforma 

religiosa, permite que as Regr-as e Estatutos destes institutos se publiquem, acompanhadas 

de outros documentos, alguns emanados da Santa Sé, considerados importantes pela 

hierarquia, com o intuito de reforçar a importância dos antecedentes históricos e os valores 

que estiveram na base da fundação destas milícias. 

Em Portugal a publicação e reimpressão destes textos, foi a partir do século XVI, 

assunto do interesse dos monarcas. Apesar de se afastar do âmbito cronológico por nós 

traçado, esta tendência mantém-se, durante o governo dos Filipes, continuando depois da 

Restauração de 1640, com D. João IV, D. Afonso VI, D. Pedro II e D. João V.119 

Com movimento das Luzes e o ideário da revolução francesa, o interesse por estes 

assuntos ficaram no esquecimento, por a ciência histórica ser apresentada com um carácter 

pedagógico, com acentuado carácter social, pelo que, a compreensão dos seus mecanismos, 

permite pôr em causa as monarquias absolutas e estruturas sociais obsoletas. 

O século XIX e o movimento romântico, trazem novos desenvolvimentos 

influenciados pela revolução industrial e por estes ideais, sendo a história um instrumento 

ao serviço da cultura burguesa, formadora do cidadão, considera fundamental o estudo do 

passado. Em Portugal o processo de alteração política provocado pela revolução liberal 

restringiu a influência da Igreja sobre o Estado e a legislação de Mousinho da Silveira, 

119 A este propósito ver o nosso Capítulo I, ponto 4.5 - Séculos XVII-XVUI. Como se pode verificar as 
reimpressões das referidas Regras são frequentes ao longo desses séculos. 
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levou à extinção das ordens religiosas masculinas e a apropriação por parte do estado dos 

seus bens e arquivos, dos padroados eclesiásticos e das dízimas. Por se lado, o positivismo, 

da segunda metade do século, atento à necessidade de fundamentar rigorosamente aquilo 

que descreve, dá grande importância à história política e eclesiástica, privilegiando os seus 

aspectos factuais.120 

Teófilo Braga, importante vulto republicano e representante deste movimento vê no 

valor das ciências naturais a única e privilegiada forma de influenciar os fenómenos 

sociais. No ambiente cultural de finais de Oitocentos, surgem obras historiográficas de 

grande amplitude, divulgando extensos quadros cronológicos. Caso exemplar é a A 

História da Administração Pública em Portugal nos séculos XII a XV, de Gama Barros, 

obra publicada em 1885, de grande erudição que fornece elementos valiosos para a história 

social, institucional e política nos primeiros trezentos anos da nacionalidade, apresentando 

vasta iniormaçao documental e bibliográfica. Surge no clima anticlerical da Ia República, a 

História da Igreja em Portugal (1910-1928), de Fortunato de Almeida, obra fundamental 

no género, por conter um manancial informativo considerável, com inúmeras referências a 

fontes e bibliografia que a torna obra de consulta obrigatória.121 

No que respeita ao estudo das ordens militares, este aparece sempre integrado nas 

histórias políticas, ou da Igreja, sendo truncado, sem carácter sistemático e apenas na 

segunda metade do século XX, irá ser alvo de investigação organizada, procurando-se 

entender como elas constituem preciosos meios para perceber as relações, que elas 

estabelecem com a Igreja, o poder régio e a sociedade. Apesar deste interesse ser crescente, 

segundo a posição defendida por Carlos de Ayala Martinez, escasseiam as visões de 

conjunto, porque os estudos existentes, desde o património à vivência espiritual, são 

parcelares e reflectem grandes desigualdades na intensidade com que são abordados.122 

Afastada que foi a euforia da Nova História e da História Serial, a historiografia 

procurou recuperar fundos arquivísticos, até aí esquecidos. Nesta linha de mudança da 

MATOS, Sérgio Campos, "Historiografia", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção de 
Carlos Moreira Azevedo, C-I, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, 369-371; TORGAL, Luís Reis, MENDES, 
José Amado. CATROGA, Fernando, História da História em Portugal, sees. X1X-XX, Lisboa Círculo de 
Leitores, 1996, pp. 35-36. 

121 Cf. TORGAL, Luís Reis, MENDES, José Amado, CATROGA, Fernando, ob. cit., pp. 186-191. 

22 AYALA MARTINEZ, Carlos, "Las Ordenes Militares en la Edad Media Peninsular, Historiografia 1976-
1992". in Medievalismo, ano 2, número 2, Madrid, 1992, pp. 121-125. O autor refere as quatro principais 
linhas de investigação que orientam os trabalhos realizados. O aspecto canónico-disciplinar; relações das 
ordens com as restantes instituições do reino; acção das milícias no aspecto militar, de povoamento e 
assistencial; a última, trata do património e fontes de riqueza. 
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mentalidade histórica, há um retorno ao estudo da Idade Média. Não podemos deixar de 
referir, a partir dos anos 80, as investigações realizadas pelo grupo de trabalho, que sob a 
orientação do Professor Doutor Luís Adão da Fonseca, se debruça essencialmente sobre 
matérias relativas às ordens militares, ao incentivar trabalhos nesta área e orientar diversas 
teses de mestrado e doutoramento, que no seu conjunto, constituem elementos preciosos, 
por deles, fazer parte um conjunto significativo de fontes publicadas.123 

A normativa no seu sentido lato é o conjunto de textos compostos pela Regra, 
Estabelecimentos, Regimentos, Estatutos, Definições e Constituições, destas instituições 
monástico-militares, bem como o conjunto de privilégios outorgados pela Santa Sé, que no 
seu conjunto, fornecem linhas orientadoras para a compreensão do comportamento e 
vivência quotidiana dos freires. Os capítulos gerais influenciam a vida da instituição e 
pretendem manter actualizados os preceitos face à evolução política e social dos tempos. 
Procuram conciliar a modernidade com a tradição disciplinar que desde a fundação 

■ ~ 124 

caracteriza estas instituições. 
As Regras como qualquer outro texto de semelhante natureza expõe princípios 

jurídicos, deontológicos, sociológicos e espirituais. Dessa forma, propomo-nos fazer uma 
abordagem tão sistemática quanto possível da normativa das ordens militares desde a sua 
origem até ao século XVI com incidência para a Baixa Idade Média. À medida que fomos 
avançando deparamos com a escassez de trabalhos de natureza estritamente normativa, que 
podiam servir-nos de referência, pelo que utilizamos outros, que não sendo exclusivamente 
dessa temática, tratam de alguns aspectos fundamentais. 

Tarefa difícil. Cada uma das Regras é analisada de forma transversal, fornecendo 
elementos sobre os múltiplos aspectos da vida interna das ordens, o que obrigou a um 
esforço de organização e síntese de maneira a estabelecer coerência no discurso. Por outro 

123 A este propósito veja-se, BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit. pp. 93-288; COSTA, Paula 
Maria de Carvalho Pinto, "A Ordem Militar do Hospital em Portugal: dos finais da Idade Média à 
Modernidade", Militarium Ordinum Analecta, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, vols. 3/4, 
1999/2000; CUNHA, Maria Cristina Almeida e, ob. cit; CUNHA, Mário Raul de Sousa, ob. cit.; PIMENTA, 
Maria Cristina Gomes, A ordem militar de Avis durante o mestrado..., pp. 127-242; PIMENTA, Maria 
Cristina Gomes, As ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média...,; SILVA, Isabel Luísa Morgado de 
Sousa e, A ordem de Cristo durante o mestrado..., pp. 5-126; SILVA, Isabel Luísa Morgado de Sousa e, A 
Ordem de Cristo (1417-1521); VASCONCELOS, António Maria Falcão Pestana de, "A Ordem Militar de 
Cristo na Baixa Idade Média, Espiritualidade, Normativa e Prática", ia. Militarium Ordinum Analecta, Porto, 
Fundação Eng. António de Almeida, vol. 2, 1998, pp. 3-92. 

124 Cf. AYALA MARTINEZ, Carlos, Ordenes Militares Hispânicas: Reglas y Expansion Geográfica, in Los 
Monjes soldados. Los Templários y otras Ordenes Militares, Codex Aguilarensis, n° 12, Aguilar dei Campo, 
1996, pp. 59-60, cujo conceito de normativa aí expresso seguimos de perto. 
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lado, o conjunto de textos é desigual em volume. Enquanto que, para Avis é pacificamente 
aceite que durante a Idade Média viveu sob a influência normativa de Calatrava e a 
normativa, é por esse facto mais escassa, a ordem Cristo teve desde a sua fundação base 
estatutária, muito devido à sua proximidade com o poder real. Por outro lado, Santiago, 
tem o seu fundo documental mais disperso, motivado pelas contingências históricas que 
atravessou. Neste corpus normativo procurámos não ficar refém de análises já realizadas e 
perceber se existe um carácter original da norma portuguesa, com traço e cunho próprios. 
O tempo cronológico mais fecundo de produção estatutária situa-se no século XVI. A 
ordem de Cristo, tem o seu primeiro texto Quinhentista em 1503, Santiago em 1509 e Avis 
em 1516. 

Sem querermos diminuir o grau de exigência que nos propusemos cumprir, 
constatamos que estudos sobre temáticas puramente normativas são escassos e/ou muito 
parciais, pelo que o presente trabalho, em nosso entendimento, representa um esforço para 
dar uma visão integrada da normativa portuguesa, num espaço cronológico alargado, mas 
indispensável para compreender a modernidade estatutária destes institutos religiosos. 

2 - Fontes normativas: tipologia 

A Regra como valor permanente, contém um conjunto de princípios e deve, por 
isso, ser lida e respeitada por todos os elementos das milícias. A falta de cumprimento dos 
seus preceitos é punida por um texto anexo, o código penitencial ou capítulos de acusação. 
Esta como código organizado, texto quase definitivo, só será conseguido no século XVI, 
acompanhando a centralização e a complexidade dos aparelhos estatais. A par dela, 
existem outros textos jurídicos, Definições, Estabelecimentos, Estatutos e Ordenações, 
elaborados em capítulos gerais reunidos sob a presidência do Mestre, permitem 
acompanhar a evolução da ordem no tempo e são factor importante para impedir o 
desajuste do texto fundamental a novas situações, acentuando o seu carácter prático e 
quotidiano.125 

Para elaborar o elenco destes textos normativos, optámos por os ordenar por ordem alfabética (ex. 
Constituições, Definições,...) e dentro destas divisões, utilizar a sua sequência cronológica, 
independentemente da milícia, (ex. Calatrava - 1304; Avis - 1342). 
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CONSTITUIÇÕES 

A única fonte estudada, com esta terminologia, tem carácter abrangente e destina-se 

a regular a vivência material e espiritual dos fregueses dos lugares que pertencem à ordem 

de Cristo e que dependiam da jurisdição de Tomar. O princípio utilizado é reformar e 

adaptar as determinações antigas às novas realidades. Não constituindo um texto 

normativo, em sentido clássico, cremos que seja um código religioso e civil para todos os 

eclesiásticos e seculares que vivam em terras pertencentes à ordem. 

Ordem de Cristo: 

Constituições da jurisdição eclesiástica da Vila de Tomar e dos mais lugares que pleno 

iure pertencem à Ordem de Cristo - 1554. 

DEFINIÇÕES 

Resoluções saídas das reuniões capitulares, elaboradas expressamente pelos freires 

definidores, que ao reunir com o mestre apresentam-lhe as suas conclusões e preocupações 

sobre aquilo que consideram necessário mudar, para que a Regra e a vida interna da ordem 

não sofresse qualquer dano. 

As Definições constituem enunciados, que pretendem ser facilmente entendidos e 

respeitados, feitos pela entidade tutelar da respectiva ordem, ou alguém em sua 

representação. 

Ordem de Calatrava: 

Definições do Abade Guilherme I de Morimond- 1304; 

Definições do Abade Guilherme I de Morimond -1307; 

Definições do Abade Juan de Palazuelos - 1325; 

Definições do Abade Renaud de Morimond- 1336; 

Definições do Abade Guillen de Rueda - 1338; 

Definições de Pedro Munis de Gody, mestre de Calati'ava - 1383; 

Definições de Guilherme II, abade de Morimond - 1468. 
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Ordem de Avis: 

Definições aprovadas por Frei Lourenço Eanes, comendador de Maqueda - 1342. 

ESTABELECIMENTOS 

Textos paralelos à Regra que a completam, os quais permitem acompanhar a 

evolução e o dinamismo da ordem. Os mestres juntamente com os Treze, no caso de 

Santiago e, definidores reunidos em capítulo geral, com as informações fornecidas pelos 

visitadores, apresentam as propostas de alteração legislativa, cuja autorização é dada pelo 

mestre. Os textos normativos por nós estudados e com esta designação, são típicos da 

primeira fase da vida das ordens, da reconquista, quando a definição de princípios era 

urgente, reflexo dessas vicissitudes políticas, o que leva a supor que a acção dos mestres 

fosse fundamental como elo aglutinador de vontades. 

Ordem de Santiago: 

Estabelecimentos de Paio Peres Correia - 1249; 

Estabelecimentos de João Osores ( na fonte vem referido como Regimento da Ordem de 

João Osores) -1310; 

Estabelecimentos de Pêro Escacho - 1327; 

Estabelecimentos de D. Henrique de Aragão - 1440. 

ESTATUTOS 

Texto legislativo também elaborado em capítulo geral, com o controlo do mestre, 

pretende complementar e actualizar a Regra. Algumas delas juntam ao seu título o termo 

Estatuto. São textos que surgem em momentos importantes da vida das ordens, quando há 

necessidade de prevenir ou consolidar algo. 

Ordem de Calatrava: 

Estatutos Primitivos (designação dada por Derek W. Lomax) - 1196-1213. 
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Ordem de Cristo: 

Estatutos da Ordem de Cristo -1449. 

Ordem de Avis: 

Estatutos da Ordem de Avis - 1503. 

ORDENAÇÕES 

Texto legislativo feito pelo mestre que pretendia ser específico relativamente aos 

assuntos tratados. Geralmente referem-se à vida patrimonial da ordem e cargos que 

compõem a sua hierarquia. Os textos, assim designados e utilizados para este estudo, 

pertencem à milícia de Cristo e possivelmente a carga imperativa do termo Ordenação 

pode estar associada à proximidade desta com o poder real. 

Ordem de Cristo: 

Ordenação da Ordem de Cristo -1321; 

Ordenação da Ordem de Cristo - 1326; 

Carta de Ordenação da Ordem de Cristo - 1426. 

REGIMENTOS 

Texto legislativo elaborado pelo mestre que se destina a regulamentar aspectos 

práticos da vida do convento-sede, ou do funcionamento geral destas instituições, não se 

limitando ao plano dos princípios. Não são textos muito extensos, mas são códigos 

jurídicos, que pretendem ser sucintos e objectivos em relação aos assuntos que tratam. 

Ordem de Avis: 

Regimento do convento de Avis - 1546. 

Ordem de Santiago: 
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Regimento do convento de Palmela - 1547. 

* 

* * * 

Regimento e estatutos sobre a reformação das três ordens militares - 1572.m 

REGRA 

É o texto base pelo qual se orienta a vida na ordem. É uma espécie de constituição 

que vai buscar influências a outras instituições similares ou mesmo ao monaquismo dos 

primeiros tempos cristãos. Concordamos com Alain Demurger quando afirma: "Par règle, 

il faut entendre exclusivement le texte qui fixe les engagements religieux, les usages 

conventuels et les devoirs du nouveau frère à l'instant de sa profession dans l'ordre. "U1 

As Regras devem ser sempre aprovadas pela autoridade pontifícia, o que ao mesmo 

tempo implica um reconhecimento da instituição. As ordens de Avis e Cristo, como 

seguem a observância de Calatrava, orientam-se pela Regra beneditina, enquanto Santiago 

foi buscar a sua influência a Santo Agostinho. A normativa foi evoluindo, mas os 

princípios enunciados que definem a vida dos freires e a comunidade conventual, nunca 

perdeu as referências de origem. O texto das Regras, constitui o ordenamento jurídico mais 

elaborado, que tenta espelhar, a visão da sociedade herdada dos teóricos que a produziram. 

Numa fase adiantada da sua evolução, século XVI, concilia normas materiais e espirituais 

da vida conventual que pertencem ao património ideológico que lhe serviu de base. 

Ordem de Cristo: 

Regra e Definições da Ordem de Cristo - 1503. 

Ordem de Santiago: 

Regra, estatutos e definições da Ordem de Santiago - 1509; 

Este documento régio é dirigido às três ordens militares portuguesas. 

DEMURGER, Alain, ob. cit., p. 83. 
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Regra e estatutos da Ordem de Santiago - 1540; 

Regra e estatutos da Ordem de Santiago - 1542; 

Regra e estatutos da Ordem de Santiago - 1548. 

Ordem de Avis: 

Regra e Estatutos da Ordem de Avis - 1516. 

Outros documentos com importância normativa 

Textos que apesar de não se inserirem em nenhuma das divisões normativas 

anteriores, foram utilizados para o nosso estudo por conterem orientações de grande 

importância sobre a respectiva temática. 

Ordem de Calatrava: 

Primeiro Modo de Vida aprovado no capítulo geral de Cister e respectiva confirmação 

apostólica, dada por Alexandre III -1164; 

Segundo Modo de Vida aprovado no capítulo geral de Cister - 1186; 

Confirmação apostólica feita por Gregório VIIIdo segundo modo de vida - 1187; 

Terceiro Modo de Vida aprovado no capítulo geral de Cister e respectiva confirmação 

apostólica dada por Inocêncio III' - 1199; 

Nova confirmação apostólica de Inocêncio III do Terceiro Modo de Vida - 1214. 

Ordem de Santiago: 

Bula de Alexandre III, 1175. 
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3 - Fontes normativas: apresentação geral 

Quadro n° 2 - Principais textos normativos utilizados 

Ordem Militar 
séculos xn-xra Século XIV Século XV Século XVI 

Calatrava Formas de Vidas 
\\f.A 1101 ; n o n 
1 AWT , 1 J . U U , i l > 7 

Estatutos 
primitivos 1196-
1213 

Definições 
Ijv/T, u O ; , i32^, 
1336, 
1338, 1383 

Definições 
1 A£0 

Avis Definições 

1342 

Estatutos 1503 
Regra - 1516 
Regimento do 
Convento de Avis: 
1546 

Cristo Ordenações: 
1321 
1326, 1426 

Estatutos: 1449 
!>„„..„ . 1 «rio 
IKiZgi t* . í ^ u j 
Constituição: 1554 

Santiago Bula-1175 
Estabelecimentos: 
1249 

Estabelecimentos: 
Pedro Osores -1310 
Pedro Escacho-
1327 

Estabelecimentos: 
1440 

fl^ra: 1509, 1540, 
1542, 1548 
Regimento do 
Convento de 
Palmela: 1547 

Quadro n° 3 - Outros textos com importância normativa 

Ordem Militar Fonte utilizada 

Ordem de Avis Livros do Convento n° 25 

Ordem de Cristo Códices n° 234 e 235 Livro n° 15 e 312 

Ordem de Santiago Códices n° 131, 132, 133, 134, 135, 137, 

139 (Livro das Espadas), 140, 140 A, 142 

(Livro das Conchas), 144, 272 (Livro dos 

Copos). 

A forma de apresentação deste conjunto documental supõe uma proposta de 

organização, que sendo subjectiva pretende usar critérios uniformes que permitam melhor 

compreender o texto. Para respeitar este princípio usaram-se dois. O cronológico, dividido 

No Ponto 4 do presente capítulo, fazemos um desenvolvimento das fontes em questão. 
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em quatro tempos: o primeiro, os séculos XII e XIII corresponde ao período de formação 

das milícias quando a sua acção se justifica em pleno; o segundo, o século XIV, fase de 

consolidação destas instituições quando o objectivo para que foram criadas já não 

constituía uma prioridade e começam a ser alvo do interesse régio; um outro, o século XV, 

quando se impunham reformas e, por último, o século XVI marcado pelo concílio de 

Trento, reforma da Igreja e união destas instituições à Coroa. O segundo critério foi o da 

divisão dos textos normativos por ordem militar a que pertencem, Calatrava, Avis, Cristo e 

Santiago, inseridos nas respectivas divisões cronológicas. 

Os textos seleccionados e estudados apresentam, todos eles, uma sequência 

normativa que pensamos ser importante explicar. Calatrava entra nos três primeiros 

enquadramentos temporais, pois, a nossa análise, no que lhe diz respeito, não ultrapassa a 

centúria de Quatrocentos. Para isso, as fontes utilizadas estão compreendidas entre as 

Formas de Vida e respectivas confirmações pontifícias, que caracterizam os primeiros 

tempos da sua existência, um importante conjunto de Definições elaboradas durante a 

centúria de Trezentos e terminando com as Definições de 1468 que o Abade de Morimond 

outorgou à milícia. 

No que respeita aos textos de Avis, as Definições de 1342 de Frei Lourenço Eanes, 

comendador de Maqueda em representação do mestre de Calatrava na sua visita ao 

convento, constitui o primeiro texto organizado e por nós analisado, fornecendo um 

considerável número de informações sobre o modo de vida da comunidade dos freires. O 

apogeu da sua normativa encontra-se nos Estatutos de 1503 e na Regra de 1516, sem 

esquecer um segundo núcleo, mais tardio, constituído pelo Regimento outorgado ao 

convento em 1546. 

A normativa da milícia de Cristo, situa os seus limites cronológicos, entre o seu 

primeiro texto, a Ordenação de 1321, e a Regra e Definições de 1503. Nestes mais de 

cento e oitenta anos serão estudados a Ordenação de 1326, dois textos produzidos durante 

a administração do Infante D. Henrique, a Constituição elaborada no capítulo geral de 

1426, que tinha por objectivo permitir aos freires fazerem testamento segundo 

determinadas normas e os Estatutos de 1449, aprovados pelo capítulo geral de Tomar. 

Depois da Regra Quinhentista, outro importante documento é a Constituição da vila de 

Tomar e dos outros lugares que de pleno direito, pertencem à ordem, de 1554, que revela 

de forma pormenorizada o funcionamento, património, sociologia e as obrigações 

espirituais dentro dessa circunscrição. 

49 



Santiago foi a que maiores entraves políticos atravessou, sendo a sua autonomia, 

longamente disputada. Para além da bula fundacional, os Estabelecimentos de Paio Peres 

Correia de 1249, os Estabelecimentos do mestre D. João Osores de princípios do século 

XIV e os Estabelecimentos de Pêro Escacho de 1327, constituem o primeiro momento 

normativo. Outro momento, surge com os Estabelecimentos elaborados por D. Henrique de 

Aragão em 1440, que viriam a influenciar a normativa de D. Jorge, em cujo mestrado São 

aprovadas as Regras de 1509, 1540, 1542, 1548 e o Regimento outorgado ao convento de 

Palmela em 1547. 

4 - Fontes normativas: proposta de organização 

4.1. Séculos XII-XIII 

Ordem de Calatrava 

1164 - Primeira Forma de Vida129 

A sua parte essencial encontra-se inserida na bula de Alexandre III, Justis 

petentium de 25 de Setembro desse ano que confirma a prima regula vivendi aprovada 

em 14 de Setembro no capítulo geral de Cister. 

Dele fazem parte os seguintes conteúdos: 

• Protecção apostólica de Alexandre III à ordem; 

• Isenção do pagamento de dízimos e concessão dos privilégios já atribuídos a 
Cister; 

• Confirmação de todos os bens da ordem e de todos os que viesse a possuir; 

• Imposições regimentais sobre vestuário, alimentação, possibilidade dos 

freires mudarem para a ordem de Cister, ou o contrário; 

• Pagamento a estes das dízimas das terras por si cultivadas. 

'- Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 3-4, cuja lição se seguiu para este estudo. 

'•'" Bulario de la Orden Militar de Calatrma, pp. 5-6. 
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1186 - Segunda Forma de Vida l 

Segunda Forma de Vida dada ao mestre e freires no capítulo geral de Cister. Tal como 

a anterior o seu conteúdo é dado a conhecer pelo documento pontifício, Quotiens a nobis, 

aprovado por Gregório VIII, em 4 de Novembro do ano seguinte. Reconhece as possessões 

em Portugal, pertencentes à ordem de Calatrava, ao mesmo tempo que confirma a esta 

Forma de Vida. Foi através dela, que o mestre Nuno Perez obteve a plena incorporação na 

ordem cisterciense. 

Esta encontra-se descrita num códice da ordem de Cristo, que por ser mais acessível, 

utilizamos para este estudo e do qual retiramos os princípios aí enunciados: 

• Proibição do uso de panos de linho, devendo todo o vestuário ser honesto, discreto, 

estar sempre limpo e adaptado ao exercício da guerra; 

• Imposição do uso do escapulário o restante vestuário; 

• Obrigação de dormirem vestidos e cingidos; 

• Obrigação de guardar silêncio no oratório, igreja, refeitório, dormitório e cozinha; 

• Autorização de comer carne às Terças, Quintas e Domingos. A carne deve ser 

servida apenas a uma refeição e ser de uma só qualidade. 

• Obrigação de jejuar desde a Exaltação de Santa Cruz até à Páscoa, durante três dias 

por semana. Todos aqueles que estão no convento e os que andam em guerra fazem 

como o mestre determinar; 

• Devem obediência ao Mestre e ao Abade; 

• Podem confessar-se aos capelães que ministram as missas e sejam eleitos por eles; 

• Obrigação do mestre de fazer capítulo todos os dias; 

• Obrigação de jejuarem duas Quaresmas por ano. 

131 Balario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 20-21. 

132 IAN/TT, Ordem de Cristo, códice n° 234, Io pt. fis. 36 e 36v; Bulario de la Orden Militar de Calatrava, 
pp. 22-25; 
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1199 - Terceira Forma de Vida 

Dada ao mestre e freires e outorgada no capítulo geral de Cister desse ano. A 
confirmação apostólica é concedida a 28 de Abril desse mesmo ano, por bula de Inocêncio 
III.134 

Como "...as coisas passadas se apagam com o esquecimento... "135 o texto é 
praticamente idêntico ao anterior de 1186. Faz especial referência aos dias em que os 
religiosos devem fazer jejum, entre a Exaltação de Santa Cruz e a Páscoa, às Segundas, 
Quartas e Sextas-feiras, excepto se esses dias coincidirem com o Natal, Reis, Purificação 
de Nossa Senhora, Todos os Santos e festas dos Apóstolos.136 

Um diploma pontifício posterior, a bula Quotiens a nobis de 20 de Maio 1214, é a 
quarta bula de confirmação e tal como a anterior, é de Inocêncio III.137 Expõe 
determinações elaboradas pelo abade e freires de Cister, entre elas, as terras que lhes 
doaram bispos, reis, príncipes e outros fiéis, ou as que de futuro lhes forem doadas. As 
determinações enunciadas são as seguintes: 

• Confirma a vocação cruzadística; 

• Exige aos freires de sobriedade no vestir, sendo obrigatório o uso do 
escapulário; 

• Obriga os freires a dormir vestidos; 

• Impõe silêncio no oratório, refeitório, dormitório e cozinha; 

• Permite comer carne às Terças, Quintas e Domingos, apenas um prato e um 
género de carne; 

IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt, fis. 37-37v; Butano de la Orden Militar de Calatrava, pp. 30-
31. 

134 Bulario de la Orden militar de Calatrava, pp. 31-35. 

135 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 37. 

136 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 37v. 

137 IAN/TT, Ordem de Avis, n° 3; Colecção Especial, Bulas, cx. 1, n° 42, Deve aquela que aparece com data 
de 1213; Ordem de Avis, n° 839 (existem cópias de 27 de Novembro de 1498 em latim e português); A. H. N. 
M., Ordem de Calatrava, séccion II, does. Eclesiásticos, n° 11, cp. 440; Publ. parcialmente por JAVTERRE 
MUR Áurea, La Orden de Calatrava en Portugal, Madrid, ImprentaY Editorial Maestre, 1952, p. 325; 
COSTA. Avelino Jesus da e MARQUES, Maria Alegria F. ob. cit., pp. 357-358; Resum. SANTARÉM, 
Visconde de, Quadro Elementar..., t. IX, p. 61; Publ. Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 42-46. 
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Obriga ao jejum três dias por semana entre a Exaltação da Santa Cruz até à 

Páscoa; 

Confirma todos os bens que lhes foram doados. Segue-se uma longa lista de 

lugares e bens a eles agregados dos quais fazem parte aqueles que a ordem 

possuía em Portugal: Évora com o Hospital e a Capela de S. Miguel, casas 

de Santarém, Jurumenha, Albufeira, Oriz, Castelo de Benavente, Silva 

Escura, Panóias, Avis, Casas de Lisboa, Casas de Montemor-o-Novo, entre 

outros; 

Isenta do pagamento de dízimas e primícias nas terras que lhe pertencem; 

Proíbe qualquer freire de usar a força, cometer furto, pôr fogo, prender ou 

matar homem; 

Proíbe qualquer homem secular de devassar o espaço do convento. 

1 ->© 

1196 -1213 - Estabelecimentos primitivos. 

Estes Estabelecimentos foram promulgados em 26 de Janeiro de 1195 por D. Guido 

I, abade de Morimond chegado de Toledo onde tinha recebido em Novembro de 1194 das 

mãos de Afonso VIII (1158-1214), o mosteiro de S. Pedro de Gumiel. Entre os poderes que 

detinha o abade de Morimond, incluía-se a visita anual aos conventos calatraveses, a 

possibilidade de criar outros e poder enviar monges da abadia de Morimond, para viverem 

o tempo que fosse necessário em Calatrava até chegarem à conclusão que a Regra estava 
~ • 1 139 

ou nao a ser respeitada. 

Segundo D. W. Lomax os limites temporais apresentados, pretendem situar com o 

mínimo de ambiguidade estes Estabelecimentos que não têm qualquer indicação de data, 

pessoa, ou lugar onde foram promulgados. Para chegar a essa referência cronológica, fez o 

seguinte raciocínio: o documento ao aludir aos "magistri et seniorum de Salvaterra" 

prova que esta praça já tinha sido reconquistada aos muçulmanos, o que pode ter 

138 IAN/TT, Colecção Especial, Ordem de Avis, n° 94 ; Publ. LOMAX, Derek W., "Algunos estatutos 
primitivos de la orden de Calatrava", in Hispânia, 1961, n° LXXXIV, pp. 492-494, cuja lição se seguiu para 
este estudo. 
139 AYALA MARTINEZ, Carlos de, "Ordenes militares hispânicas: reglas y expansion geográfica", pp. 67-
70; LOMAX Derek W., Algunos estatutos..., pp. 485-487. 

140 LOMAX, Derek W., Algunos estatutos..., p. 492. 
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acontecido no ano de 1198, quando passa a ser residência da ordem, substituindo 

Calatrava, perdida na batalha de AJarcos. 

Entre 1198 e 1212 usaram o nome de freires de Salvaterra e só voltaram a usar o de 

Calatravenses em Outubro de 1213 depois da reconquista desta cidade. Aceitando alguma 

margem de erro, este documento deverá ter os seus limites temporais compreendidos entre 

1196 e 1213.H1 

Apesar do seu conteúdo não trazer nada de surpreendente é o último documento 

normativo antes da sequência de Definições promulgadas durante o século XIV. 

O seu conteúdo resume-se ao seguinte: 

• Direitos e deveres do mestre, prior e freires; 

• Administração económica e uso da propriedade; 

» Vestuário e vida quotidiana; 

• Infracções e respectivos castigos. 

Ordem de Santiago 

1175 - Bula Benedictus Dei, outorgada pelo papa Alexandre III, que confirma a Ordem 

de Santiago, seus privilégios e constitui a primeira versão da Regra,142 

Descreve a conversão à vida religiosa dos primeiros freires e nobres que ao serem 

tocados por uma graça superior, os leva a abdicar da vida mundana e a lutar contra os 

sarracenos. Na sequência destes actos é formada a milícia, sendo seu primeiro mestre, 

Pedro Fernandes. 

Este documento pontifício refere matérias fundamentais para a consolidação da 
ordem: 

Obediência aos votos; 

- Direitos patrimoniais da ordem; 

LOMAX, Derek W., Algunos estatutos..., pp. 486-487. 

142IAN/TT, Ordem de Santiago, cód. 272, fis. 304v.-308v; Colecção Especial, Bulas, cx. 1, n° 12; UCBG, R-
31-20, Regra, statutos e diffmções da Ordem de Santiago, fis. 22-27; Sum. SANTARÉM, Visconde de. 
Quadro Elementar..., vol. IX, p. 16; BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., vol. 2, pp. 201-207^ 
cuja lição se seguiu para este estudo. Sempre que se fizer referência a esta fonte será da seguinte forma: Bula 
de Alexandre III, 1175, p ; IDEM, ob. cit., vol. 2, pp. 207-208. Trata-se da versão portuguesa do Exórdio 
da Regra da Ordem de Santiago que o Cardeal Alberto de Mora terá redigido cerca de 1175. 
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Determinações que se prendem com a vida religiosa e espiritual; 

Cargos e recrutamento social dos seus membros; 

Processo de eleição do mestre; 

Processo de eleição dos elementos dos Treze; 

Condições de funcionamento do capítulo geral; 

Relações com o clero secular; 

Obediência à Sé Apostólica. 

1249 - Estabelecimentos de D. Paio Peres Correia 143 

Texto normativo outorgado pelo mestre geral das duas províncias peninsulares 

desde 1242. Nos seus 33 anos de mestrado fez 19 capítulos gerais e sete conjuntos de 

Estabelecimentos. Estes que nos propomos analisar são possuem 34 artigos. 

Património: 

Dízimos; 

Comendas da mesa mestral; 

Direitos sobre moinhos e azenhas 

Direito de pé-de-altar; 

Doação de comendas; 

Manutenção dos animais pertencentes à ordem; 

Privilégios dos povoadores; 

Posse de castelos. 

Hierarquia: direitos e deveres: 

Condição para ser freire; 

Condição para ser Treze; 

Condições para receber o hábito; 

143IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 140, fis. 63v.-67v, cuja lição se seguiu paia este estudo. Sempre que esta 
fonte for referida será do seguinte modo: Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl ; Resum. 
BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., pp. 131-132; Esta autora cita as seguintes fontes, onde 
estes Estabelecimentos se encontram, B.N.M. ms. 8582, fis. 44-48v e 56-57v, são todos os Estabelecimentos 
conhecidos. Os de 1249 encontram-se nos fis. 44-48v. 
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• Eleição dos visitadores; 

• Colocação de procuradores da ordem em Roma e na Corte; 

• Obrigações dos comendadores das enfermarias; 

• Séquitos do mestre, do prior-mor, comendador-mor e comendadores; 

• Serviço nos castelos de fronteira; 

• Obrigações do mestre para com os freires; 

• Relações do mestre e do cornendadores-mor, para com 

comendadores e destes com os vassalos da ordem; 

• Direitos do mestre; 

• Posse do selo do cabido. 

Vivência Interna: 

• Castigos aplicados aos freires; 

• Privação aos freires de cavalo e armas; 

• Ofícios diários dos freires; 

• Normas sobre acusação; 

• Destino que deve ser dado às armas e cavalos dos freires falecidos. 

4. 2. Século XIV 

Ordem de Calatrava 

1304 - Definições dadas pelo Abade Guilherme I de Morimond em 31 de Dezembro.144 

Este conjunto estatutário é o primeiro que a ordem teve no século XIV e nele são 
referidos os seguintes conteúdos: 

• Deveres religiosos de freires e comendadores; 

w Publ. O'CALLAGHAN, Joseph F., The Spanish Military Order of Calatrava and its Affiliates, London, 
Variorum Reprints, 1975, pp. 262-267, cuja lição se seguiu para este estudo. Estas fontes são citadas a partir 
deste autor, AHNM, Sign. 1345C, Registro de Escrituras de la Of den de Calatrava, V, fis. 26r-27v; 
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• Obrigação dos freires de aceitarem a disciplina imposta pela Regra, no caso 

de cometerem infracções; 

• Funções do claveiro; 

• Deveres dos comendadores; 

• Deveres dos visitadores. 

1307 - Definições dadas pelo Abade Guilherme 1 de Morimond em 20 de Abril 

As normas nelas contidas dirigem-se especificamente a cargos superiores do 

convento: sacristão, comendador-mor, mestre, prior e claveiro, no sentido de os alertar para 

aspectos que estavam a ser descurados e que prejudicam o funcionamento da instituição. 

1325 - Definições dadas pelo Abade Juan de Palazuelos, em Calatrava a 18 Outubro. 

Texto de extensão considerável que indica uma preocupação de rigor e controlo 

sobre a vida da milícia: 

• Obediência ao mestre; 

• Respeito pelos bens da ordem; 

• Tipo de vestuário que deve ser usado pelos freires; 

• Deveres do mestre; 

• Deveres dos comendadores; 

• Obrigatoriedade de 1er estas Definições duas vezes por ano na presença de todos os 

freires, para não haver desconhecimento das mesmas. 

145 Publ. 0'CALLAGHAN. Joseph F., ob. cit., pp. 267-268, cuja lição se seguiu para este estudo. Estas 
fontes são citadas a partir deste autor, AHNM, Sign. 1345C, Registro de Escrituras de la Orden de 
Calatrava, V, fl. 27v; 

146 Publ. O'CALLAGHAN, Joseph F., ob cit., pp. 269-273, cuja lição se seguiu para este estudo. Estas fontes 
são referidas a partir deste autor, AHNM, Sign. 1346, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VI, 
fis. 25r-26r; 

57 



1336 - Definições dadas pelo Abade Renaud de Morimond em Alcanizes. 147 

Possuem quarenta e cinco capítulos e referem os seguintes aspectos da vida 
quotidiana: prática sacramental, jejum, confissão, regras disciplinares, cargos e condições 
para os ocupar, obrigações e castigos pelo incumprimento de funções, vestuário e 
alimentação. 

148 1338 - Definições do Abade Guido de Rueda dadas em Alcanizes em 21 de Março 

Têm cinco capítulos. Confirma o voto de obediência ao mestre, a pratica 
sacramental exigida, o respeito pela normativa emanada do Abade de Morimond na 
anterior visitação e, proíbe os freires de se ausentarem sem autorização superior. 

149 1383 - Definições do Mestre de Calatrava, Pedro Moniz de Godoy de 8 de Setembro 

Possuem apenas quatro capítulos, e tratam das obrigações dos cavaleiros a quem foi 
dada comenda, função e obrigações dos visitadores, e importância da dignidade mestral. 

Publ. O'CALLAGHAN, Joseph F., ob cit., pp. 274-280, cuja lição se seguiu para este estudo. Estas fontes 
são referidas a partir deste autor, AHNM, Sign 1346, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, VI, 
fis. 85r-86v: 

148 Publ. O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., pp. 280-281. Estas fontes são referidas a partir deste autor, 
AHNM, Sign. 1348C, Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava VIII, fis. 12r-13v; 

149 Publ. O'CALLAGHAN. Joseph F., ob. cit., pp. 281-284. Estas fontes são referidas a partir deste autor, 
.AHNM. Sección de Ordenes Militares, 1341C-I349C. Existera cópias do século XVII no Registo de 
Escrituras de la Orden de Calaù-ava, 9 vols., Madrid, AHN, Sección de Ordenes Militares, 1341C-1349C. 
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Ordem de Avis 

1342 - Definições promulgadas a 4 de Março de 1341 por Frei Lourenço Eanes, 

comendador de Maqueda, representante do Mestre de Calatrava, em visita ao Convento 

de Avis150 

À semelhança das de Calatrava, dedicam grande importância à organização interna 

da ordem, cargos que compunham a orgânica conventual, obrigações e respectivas sanções 

a que estão sujeitos todos aqueles que não cumpram as determinações estatutárias. 

Ordem de Santiago 

1310 - Estabelecimentos de D. João Osores 

Resultam da reunião do capítulo geral de Mérida. É aqui referido por as suas 

determinações terem grande vigência temporal, algumas até final do século e, outras 

normas persistem durante a centúria seguinte. 

1327 - Estabelecimentos de Pedro Escacho 

É o primeiro texto legislativo nacional, elaborados em consequência da ruptura com 

Castela, pela autonomia da milícia. Constituído por um conjunto de trinta e nove 

Estabelecimentos, dos quais fazem parte os seguintes conteúdos: 

150IAN/TT, Ordem de Avis, n° 383; Publ. CUNHA, Maria Cristina Almeida e, ob. cit., Porto, ed. policopiada, 
1989, pp. 222-229, cuja lição se seguiu para este estudo. Sempre que se fizer referência a esta fonte, será do 
seguinte modo: Definições de Avis, 1342, p ; JAVIERRE MUR, Áurea, ob. cit., pp. 20-27. 

151 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 131 (este códice corresponde a uma parte da versão portuguesa destes 
Estabelecimentos); Ordem de Santiago, n° 132 (este códice contém a primeira parte da versão portuguesa 
destes Estabelecimentos); BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., p. 132, a autora refere as 
normas que persistiram e que D. Henrique de Aragão não chegou a revogar: Simonia na entrega das 
comendas; proibição de doar os bens da ordem se autorização do capítulo geral; enterro dos freires; 
fiscalização mais apertada ao comportamento dos membros da ordem. 

152 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 141 (Livro das Tavoas Ferradas); IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 272, 
fis. 179-182; Publ. BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., pp. 231- 236, cuja lição se seguiu 
para este estudo. Sempre que nos referirmos a esta fonte será da seguinte forma: Estabelecimentos de Pedro 
Escacho, 1327, p 
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Número de cavaleiros; 

- Obrigações do mestre e composição da sua casa; 

- Rendas da mesa mestral; 

- Rendas do convento de Alcácer; 

- Manutenção de cavaleiros e clérigos; 

- Comendas e rendas próprias de cada comendador; 

- Morada dos comendadores, manutenção de cavalo e armas; 

- Colheita do rei e aumento dos bens patrimoniais das comendas; 

- Limitações ao poder do mestre; 

- Obrigação de elaborar um livro de registo destas normas, para serem guardadas 

no cabido do convento, das quais devem ser feitos traslados para os visitadores. 

Ordem de Cristo 

1321- Ordenação da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo153 

Foi elaborada em Lisboa e promulgada pelo seu primeiro mestre, Frei Gil Martins 

com aprovação do rei D. Dinis. Dela fazem parte os seguintes conteúdos: 

Número de freires; 

- Bens da mesa mestral; 

- Referência ao caso particular da comenda de Ega; 

- Atribuições e morada do mestre; 

- Património, orçamento e manutenção do convento, com direitos, rendas e 

igrejas; 

- Atribuições do comendador-mor; 

Cargos mais importantes e respectivo orçamento; 

Privilégios reais; 

- Bens da ordem; 

- Vigário do espiritual de Tomar; 

Comendas. 

153 IAN/TT. Gov. VII, m. 1, n° 2; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt, fis. 39v-42; Chancelaria de D. Dinis, 
livro. 3. fl. 138v; Livro dos Mestrados, fl. 9; M. K, vol. I, doc. 73. pp. 142-150, cuja lição se seguiu para este 
estudo. A partir daqui sempre que nos referirmos a esta fonte será feito da seguinte forma: Ordenação da 
Ordem de Cristo, 1321, p 
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1326 - Ordenação da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo154 

Promulgada pelo Mestre João Lourenço e pelo comendador-mor, com aprovação do 

rei D. Afonso IV. No fondamental não se afasta da anterior, o que é natural por ser 

pequena a distância temporal que as separa. As alterações produzidas neste segundo texto 

normativo são as seguintes: 

- O número de freires que subiu de 84 para 86; 

- Alterações das localidades que pertencem à mesa mestral; 

- Criação dos cargos de escrivão, jurados e visitador; 

Criação de novas comendas e reforçadas as obrigações dos seus detentores; 

- Privilégios do comendador de Tomar; 

Obrigação de guardar cópias dos documentos relativos à ordem, para o rei, o 

mestre e convento; 

- O mestre está proibido de emprazar, vender e alienar bens da ordem; 

Castro Marim e Tomar suportam os rendimentos reservados ao convento; 

- Denúncia como meio legal, para todos aqueles que desrespeitam esta 

Ordenação. 

4. 3. Século XV 

Ordem de Calatrava 

1468 - Definições promulgadas pelo Abade Guilherme II de Morimond a 2 de Abril 155 

Foram entregues a Avis e Cristo que viviam sob a observância da ordem castelhana 

e influenciaram a normativa portuguesa posterior. 

Os capítulos que a compõem distribuem-se pelos seguintes conteúdos: 

154 IAN/TT, Gov. VII, m. 13, n° 27; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt. fis. 42v-46; EN, Alcobaça, cód. 73, fl. 
317 e cód. 218, fl. 146 (versões do século XV) e cód. 223, fl. 239 (versão do século XVI); Publ. M. H., vol. I, 
doc. 74, pp. 150-160, cuja lição se seguiu para este estudo. A partir daqui sempre que nos referirmos a esta 
fonte, será da seguinte forma: Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, p ;As Gavetas..., vol. II, p. 504. 

155 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód 234, Ia pt., fis. 61-73, cuja lição se seguiu para este estudo; Manuscritos 
da Livraria, n° 1939; Publ. 0'CALLAGHAN, Joseph .F. ob.cit, pp. 236-268. 
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• Hierarquia e órgãos de poder;156 

• Vivência religiosa e material dos freires;157 

• Património e finanças da ordem.158 

Ordem de Santiago 

1403 - Estabelecimentos castelhanos do Mestre Lourenço Suarez de Fígueroa (1387-
,159 1409)1 

Realizados no capítulo de Mérida, muitos dos aspectos normativos aí tratados serão 

retomados pelo seu sucessor, D. Henrique de Aragão o grande responsável pela reforma da 

ordem. 

1440 - Estabelecimentos de D. Henrique de Aragão (1409-1445) 160 

Realizados no capítulo geral de Uclés, reflectem parte da obra legislativa do mestre 

anterior. 

Henrique de Aragão preocupou-se em abordar uma grande variedade de temas e 

nesse esforço reformador revogou e aproveitou determinações de mestres que o 

precederam.161 

Em nosso entendimento fazem parte deste conteúdo os seguintes capítulos: sete; oito; dez; doze; treze; 
catorze; dezasseis; dezassete; vinte; vinte e um; vinte e dois; vinte e três; vinte e quatro; vinte e cinco; trinta e 
três; trinta e quatro; trinta e seis; trinta e oito; trinta e nove; quarenta; quarenta e um; quarenta e dois; 
quarenta e cinco; quarenta e seis; quarenta e sete; quarenta e oito; cinquenta e um; cinquenta e três; cinquenta 
e quatro; cinquenta e sete; sessenta; sessenta e um; sessenta e dois; sessenta e quatro; sessenta e seis. 

Deste conteúdo fazem parte os seguintes capítulos: um; dois; cinco; seis; onze; dezoito; dezanove; trinta e 
sete; cinquenta; cinquenta e cinco; cinquenta e seis; sessenta e três. 

Deste conteúdo fazem parte os seguintes capítulos: três; quatro; nove; quinze; dezasseis; vinte e seis; vinte 
e sete; vinte e nove; trinta; trinta e um; trinta e dois; trinta e cinco; quarenta e três; quarenta e quatro; 
quarenta e nove; cinquenta e dois; cinquenta e oito; cinquenta e nove. 

159 Cf. BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., pp. 132-133. Aqui a autora faz a descrição da 
fonte dividindo-a em duas partes. Na primeira descreve o que estes estabelecimentos mantiveram 
relativamente aos do mestre Paio Peres Correia, na segunda as determinações que saíram do capítulo geral de 
Mérida. Por último as alterações de fundo feitas por este mestre sobre os bens dos freires falecidos, 
pagamento de dízimos e orientações sobre vestuário e administração dos sacramentos. 

160 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 135, fis. 101-174v; Ordem de Santiago, n° 143: BPMP, cód. 110, fis. 
39v-76. 
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Ordem de Cristo 

1426 - Carta de ordenação feita em Capítulo Geral. 162 

Elaborada durante a administração henriquina destina-se a regulamentar a posse 

dos bens pelos freires, dando a estes, a possibilidade de fazerem testamento. 

1449 - Estatutos feitos na sequência do pedido do Infante D. Henrique ao papa Eugénio 

IV, no sentido de reformar a ordem,163 

Elaborados por João Vicente, nomeado bispo de Lamego a 7 de Maio de 1431, que 

viria a ser transferido para a diocese de Viseu a 1 de Abril de 1444, foi em Portugal, o 

principal fundador da Congregação dos Cónegos de S. João Evangelista. 

Deles fazem parte vinte e quatro capítulos, dos quais metade, tratam de assuntos 

relativos ao património. Os restantes doze legislam sobre religiosidade/espiritualidade e 

organização interna. Estes Estatutos foram autorizados pela bula de Eugénio IV, Super 

gregem dominicum, de 22 de Novembro de 1434164 e confirmados bastante tempo depois 

pela bulaMilitans Ecclesia de Júlio II de 12 de Julho de 1505.165 

161 Cf. BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., pp. 134-135. Expõe as determinações propostas 
pelos Estabelecimentos de D. Paio Peres Correia, de D. João Osorez e D. Lourenço Suarez de Figueroa. 
Enumerando os aspectos que foram alterados na obra legislativa de D. Henrique de Aragão: entrega dos bens 
dos freires falecidos; enfermarias da Ordem; jejuns; vestuário; voto de pobreza e licença para possuir bens 
próprios; B.P.M.P., cód. 110, fis. 39v-41v, Prologo de los establescimientos, elaborados em 1440, em 
Castela, pelo mestre de Santiago, D. Henrique de Aragão. 

162 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt, ils. 51v-52v. (em cópia feita em Tomar, no convento de 
Cristo, em 1568); M. K, vol. Ill, doc. 60, pp. 112-115, cuja lição se seguiu para este estado. 
163 IAN/TT, Ordem de Cristo, livro n° 15, fis. 43v-50; M H., vol. X, doc. 84, pp. 125-137; Publ. 
VASCONCELOS, António Maria Falcão Pestana de, ob. cit., pp. 63-70, cuja lição se seguiu para este estudo. 
Sempre que nos referirmos a esta fonte, será da seguinte forma: Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p 

164 IAN/TT, Ordem de Cristo, livro n° 15, fis. 42-43v; M.H., vol. V, doc. 49, pp. 113-115. 
165 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 87-91; Ordem de Cristo, livro n° 15, fis. 30-40; Gav. VII, 
m. 1, n° 1; Ref. As Gavetas..., vol. II, p. 419. 
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4. 4. Século XVI 

Ordem de Avis 

1503 -Estatutos da Ordem de Avis elaborados em Capítulo Geral166 

Deste texto fazem parte seguintes conteúdos: 

- Regra de S. Bento; 

- Composição entre a ordem de Avis e o cabido de Évora, feita em 1318, quando era 

mestre D. Simão Soares; 

- Bula de Inocêncio III de 19 de Maio de 1213; 

- Bula de Inocêncio VIII de 29 de Agosto de 1487 e outra de 26 de Outubro 1488; 

- Bula de Gregório XIII de 1575; 

- Bula de Alexandre IV de 28 de Novembro de 1258; 

- Bula de Honório III de 29 de Janeiro de 1221; 

- Bula de Inocêncio III em 15 de Maio de 1202; 

- Bula do papa Alexandre;167 

- Bula de Inocêncio VIII de 10 de Novembro de 1484, 

- Bulas de João XXII, a primeira de 14 de Setembro de 1320 e a segunda em 15 de 

Setembro de 1326; 

- Bula de Gregório XII de 13 de Maio de 1408; 

- Bula de João XXIII de 16 de Setembro de 1413 ; 

- Obrigações dos cavaleiros; 

- Formulário da carta para mandar lançar o hábito; 

- Formulário usado para exercer profissão; 

- Formulário dos capítulos gerais; 

- Estatutos feitos no capítulo geral de 1503 com 27 capítulos; 

- Bula de Alexandre VI de 20 de Junho de 1496; 

166 IAN/TT, Ordem de Avis, Livros do Convento, n° 25, fis. 49-59v, cuja lição se seguiu para este estudo. 
Sempre que nos referirmos a esta fonte será da seguinte forma: Estatutos de Avis, 1503, fl 
161 No segundo fólio não numerado da fonte, o índice atribui esta bula, embora sem certeza, a Alexandre III. 
É um diploma sem data que confirma as possessões e a ordem de Calatrava. 
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Questionário feito a Calatrava por Avis, antes da celebração deste capítulo geral; 

- Bula de Martinho V de 23 de Setembro de 1423; 

- Formulário do inventário que os cavaleiros eram obrigados a fazer todos os anos 

pela semana santa, para deixarem os seus bens em testamento; 

- Regimento dos visitadores. 

1516 — Regra da Ordem Militar de Avis. 

Prólogo do mestre D. Jorge; 

- Fundamentos beneditinos da Regra e da ordem; 

Sucessão dos mestres; 

- Como deve ser recebido aquele que recebe o hábito; 

Como se deve ser lançado o hábito; 

- Como devem fazer profissão. 

O texto da Regra propriamente dito tem o seguinte conteúdo: 

Obrigação de guardar os três votos; 

Obrigações dos cavaleiros; 

Os sete salmos segundo & Regra, de S. Bento. 

Conjunto de documentos pontifícios importantes para a vida da ordem: 

Bula de isenção do papa Inocêncio de 1487;169 

- Letra do papa Inocêncio da criação de Avis, a conceder todos os privilégios 

atribuídos a Calatrava;170 

- Letra do papa João XXII que concede ao mestre e cavaleiros a possibilidade de 

substituir o Pai Nosso e Avé Maria pelos sete salmos; 

- Bulas de Inocêncio VII; 

- Bula de Alexandre VI, que permite aos cavaleiros da ordem casar; 

- Uma dispensa, uma letra e uma bula de Júlio II; 

168 B.P.E.. Res. 232, a Regra propriamente dita encontra-se nos fis. 1-47 e as Definições dadas em 1515, entre 
os fis. 48-62; BPMP, J"-4-56; BN, Res. 3008 V, cuja lição se seguiu para este estudo. Sempre que se fizer 
referência a esta fonte, será da seguinte forma: Regra de Avis, 1516, fl 

169 Trata-se do papa Inocêncio VIII. 
170 Trata-se do papa Inocêncio III. 
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- Regimento do capítulo geral com o juramento dos definidores e visitadores; 

- Regimento do capítulo particular; 

- Regimento dos visitadores, com o procedimento a utilizar quando se visitam as 

pessoa do prior-mor, dos freires do convento; 

- Visitação dos lugares da mesa mestral e das comendas; 

- Visitação dos comendadores e cavaleiros sem comendas; 

- Visitação dos freires priores, beneficiados, capelães e clérigos de hábito; 

- Visitação das igrejas da mesa mestral e respectivas comendas; 

- Visitação da fortaleza ou casa do comendador; 

- Os direitos de visitação; 

Confessionário e Espelho da Consciência, do qual fazem parte os dez preceitos da 

lei, os sete pecados mortais, as sete obras de misericórdia e os sete dons do Espírito 

Santo. 

Por último, as Definições que o mestre fez no capítulo geral, das quais fazem parte os 

seguintes capítulos: 

Capítulo primeiro - Do rezar do convento; 

Capítulo segundo - Das pessoas a que se deve lançar o abito; 

Capitulo terceiro - De que idade se ha de fazer profissam; 

Capítulo quarto - Que ho prior moor nam faça profissão a nenhum freyre da casa se nãao 

acabado ho anno da aprovaçam; 

Capitulo quinto - Que aja hy o livro de profissão e matricola; 

Capitulo sexto - Dos bentinhos; 

Capitulo septimo - De como os cavalleyros hão de teer a rregra; 

Capitulo oytavo - Que todos tenham mantos brancos com sua cruz; 

Capitulo nono - Como hão douvir as vésperas e officyos de nosso padre sam bento; 

Capitulo decimo - Que tenhaão mantos brancos ao enterramento dos da ordem; 

Capitulo undécimo - Como se devem confessar os da ordem, 

Capitulo duodecimo - Que o mestre tenha capelaees da ordem; 

Capitulo decimo tercio - Que aja no convento meestre de gramática; 

Capitulo decimo quarto - Da eleyçam do meestre como e per quem se deve fazer; 

Caapitulo decimo quinto - Do comendador moor; 

Capitulo decimo sexto -Do craveyro e seu officio; 

Capitullo decimo septymo - Que na guerra os cavaleyros sirvão ho meestre; 

Capitulo decimo oytavo - Qual deve seer a bandeira da ordem; 
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Capitulo decimo nono - Que ho comendador moor nom leve o cavallo e armas nem ho 

craveiro leve aazemala nem cama; 

Capitulo vicessimo - Como se ha de dar a posse da comenda e fazer a entrega da casa; 

Capitulo vicesimo primo - A quem pertencerem os fruytos das encomendas que vagarem; 

Capitulo vicessimo secundo - Como se devem sepultar os cavaleiros pessoas da hordem e 

com que cerimonias; 

Capitulo vicesimo tercio - Da esmolla que os cavalleyros haão de fazer quando nom 

jejuuarem segundo ordem; 

Capitulo vocessimo quarto - Como se hão demprazar e aforar os beens da ordem; 

Capítulo vicessimo quinto - Que nom aja entradas nos aforamentos; 

Capitulo vicessio sexto - Do mantimento dos priores; 

Capitulo vicessimo septimo - Do papa das meyas anadas; 

Capitulo vicessimo oytavo - Que se nom facão yrmidas nem moesteiros no meestrado sem 

licença do meestre; 

Capitulo vicessimo nono - Da collação e apresentaçam dos benefícios da ordem; 

Capitulo XXX - Que os castelos da ordem se não dem a pessoas de fors delia; 

Capitulo XXXI - Que nem hua pessoa da ordem nam peça ao meestre benefício de homem 

vivo; 

Capitulo XXXII - Como o meestre he juiz de todalas pessoas da ordem; 

Capitulo XXXIII - Da pena que averão os cavaleyros que hão provisão de Roma e a não 

mostram ao mestre; 

Capitulo XXXIIII - Que os visitadores nam pousem com os comendadores quando os 

ouverem de visitar; 

Capitulo XXXV - Que os priores e curas rrogem pello meestre e estado da ordem; 

Capitulo XXXVI - Dos que deyxam ho abito e mandem sem elle. 
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1546 - Regimento do Convento de Avis 

Feitos durante o longo mestrado de D. Jorge, regulamenta duas áreas essenciais da 

vida dos freires: a prática religiosa e a organização patrimonial do convento. 

Ordem de Avis — século XVII 

1631 - Regra da Cavalaria e Ordem Militar de Avis172 

Impressa em Lisboa na oficina de Jorge Rodrigues no ano de 1631, apesar de 

ultrapassar o âmbito cronológico do nosso trabalho, foi por nós utilizada como fonte 

recorrente. Dessa forma consideramos oportuno enunciar os conteúdos que a compõem. 

Licenças 

- Do Conselho Supremo da Inquisição dada a 19 de Setembro de 1630; 

- Da Companhia de Jesus dada a 6 de Outubro de 1630; 

Outra dada por Gaspar Pereira, Francisco Barreto, D. João da Silva, D. 

Miguel de Castro e Fr. António de Sousa a 8 de Outubro de 1630; 

- De João Bezerra Jacome, chantre de Lisboa a 15 de Outubro de 1630; 

- Da Mesa da Consciência e Ordens a 19 de Novembro de 1630. 

Prólogo; 

Bula de Leão X de 1515 que concede às Ordens de Avis e de Santiago a possibilidade de 

em capítulo poderem reformar e fazer estatutos em forma de Regra;17j 

Index dos Títulos, Capítulos, Difinições e Regimentos desta Regra. 

171 IAN/TT, Ordem de Avis/Livros do Convento, n° 9, fl. 4-32; Ordem de Avis, n° 1087, (cópia do século 
XVII); Publ. PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média..., 
pp. 269-289, cuja lição se seguiu para este estudo. Sempre que nos refeirmos a esta fonte, será da seguinte 
forma; Regimento de Avis, 1546, p 

172 BPMP, J"-3-36, cuja lição se seguiu para este estudo. E sempre que nos referirmos a ela será da seguinte 
forma: Regra de Avis, 1631, seguida da respectiva página. Para não ser quebrada a sequência da normativa de 
Avis. esta fonte vem imediatamente a seguir à divisão cronológica que abrange o século XVI da ordem 
militar a que diz respeito; BN, Res. 102 A e Res. 118 (microfilme F. 2407); UCBG, RB-28-24 e JF-39-5-10. 

173 Trata-se da bula Apostólica dignitatis specula de 15 de Fevereiro. 
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Título primeiro - Da origem e estado da cavalaria e Ordem Militar de D. Bento de Avis. 

Capítulo 1 - Do princípio e antiguidade da cavalaria e Ordem Militar de São Bento de 

Avis; 

Capítulo 2 - Da instituição regular desta cavalaria; 

Capítulo 3 - Dos conventos e nomes que esta Ordem teve; 

Capítulo 4 - Do hábito desta Ordem; 

Capítulo 5 - Dos selos e insígnias da Ordem; 

Capítulo 6 - Da dignidade dos mestres e quantos foram; 

Capítulo 7 - Dos governadores e administradores que sucederam em lugar dos mestres; 

Capítulo 8 - Da dignidade do prior-mor; 

Capítulo 9 - Da dignidade de comendador-mor; 

Capítulo 10 - Da dignidade de claveiro; 

Capítulo 11 - Da dignidade de alferes-mor da Ordem; 

Capítulo 12 - Das comendas da Ordem; 

Capítulo 13 - Dos priorados, benefícios e capelas da Ordem; 

Capítulo 14 - Da obrigação de rezar dos cavaleiros. 

Titulo segundo - Dos capítulos gerais e particulares. 

Capítulo 1 - Do poder que tem o capítulo geral para ordenar estatutos; 

Capítulo 2 - Do tempo em que se deve fazer capítulo geral; 

Capítulo 3 - Das pessoas que hão-de vir a capítulo geral; 

Capítulo 4 - Da preparação que se deve fazer em junta antes do capítulo geral; 

Capítulo 5 - Da visitação que na Ordem deve haver antes de se celebrar o capítulo; 

Capítulo 6 - Da confissão e comunhão que deve preceder ao capítulo geral; 

Capítulo 7 - Do trajo com que se deve entrar em capítulo; 

Capítulo 8 - Da precedência das dignidades e mais pessoas da Ordem; 

Capítulo 9 - Do secretário do capítulo; 

Capítulo 10 - Do tempo que deve durar o capítulo geral e o defmitório; 

Capítulo 11 - Da forma que se deve ter em celebrar o capítulo geral; 

Capítulo 12 - Que se cumpra o capitulado; 
Capítulo 13 - Que se declare o estado dos bens da Ordem e os que encorem em penas das 

visitações; 
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Capítulo 14 - Que o promotor acuse os que não vierem a capítulo; 

Capítulo 15 - Da continuação do capítulo com os definidores somente; 

Capítulo 16 - Dos capítulos particulares e do que neles se pode tratar; 

Título terceiro - Do mestre e cavaleiros da Ordem de Avis e de suas obrigações. 

Capítulo 1 - Da perfeita e verdadeira religião que os cavaleiros desta milícia professam; 

Capítulo 2 - Da investidura e insígnias do mestre; 

Capítulo 3 - Da obrigação do juramento do mestre; 

Capítulo 4 - Do poder do mestre no espiritual e temporal; 

Capítulo 5 - Da obrigação que o mestre tem de defender os privilégios da Ordem e de 

fazer guardar seus estatutos e quais são os em que pode dispensar; 

Capítulo 6 - Do poder que o mestre tem nos bens da Ordem, 

Capítulo 7 - Que ninguém seja recebido na Ordem sem provisão do mestre; 

Capítulo 8 - Da idade que devem ter os cavaleiros para tomar o hábito; 

Capítulo 9 - Das qualidades que devem ter os que professarem esta religião; 

Capítulo 10 - Das informações que se devem tirar dos cavaleiros; 

Capítulo 11 - Da guarda que se deve ter nas inquirições; 

Capítulo 12 - De como e quando se devem armar os cavaleiros desta Ordem; 

Capítulo 13 - Da provisão para o hábito e da aceitação no convento; 

Capítulo 14 - De como se deve lançar o hábito; 

Capítulo 15 - Do tempo da aprovação; 

Capítulo 16 - Do hábito e tempo de aprovação dos noviços; 

Capítulo 17 - Da forma da profissão dos cavaleiros; 

Capítulo 18 - Das propinas que se devem dar aos cavaleiros; 

Capítulo 19 - Das obrigações que os cavaleiros tinham antigamente; 

Capítulo 20 - Das dispensações e algumas das obrigações referidas; 

Capítulo 21 - Do animo e tenção com que se deve professar nesta Ordem; 

Capítulo 22 - Do hábito e obrigação que os cavaleiros tem de o trazerem; 

Capítulo 23 - Do manto e uso dele; 

Capítulo 24 - Do voto da obediência; 

Capítulo 25 - Do voto da castidade conjugal; 

Capítulo 26 - Do voto da pobreza; 

Capítulo 27 - Do rezar quotidiano antigo e moderno; 
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Capítulo 28 - Do tercenário de S. Lamberto e de outras obrigações de rezar no decurso do 

ano; 

Capítulo 29 - Do jejum e proibição da carne; 

Capítulo 30 - Da confissão e santa comunhão; 

Capítulo 31 - Da licença do prior-mor para as confissões e da satisfação que delas se deve 

dar; 

Capítulo 32 - Da vida e honestidade dos cavaleiros; 

Capítulo 33 - Da hospitalidade; 

Capítulo 34 - Das armas dos cavaleiros; 

Capítulo 35 - Da obediência devida ao mestre ainda em não servir a outrem e em não 

alcançar breves de isenção; 

Capítulo 36 - Da precedência; 

Capítulo 37 - Do privilégio do cânone e de alguns outros de que gozam os cavaleiros; 

Capítulo 38 - Do rito que se deve observar na morte e enterro dos cavaleiros; 

Capítulo 39 - Da obrigação em ter esta Regi-a; 

Capítulo 40 - Do pecado em que encore na transgressão da Regra e Estatutos da Ordem; 

Capítulo 41 - Do confessionário da Ordem e Espelho da Consciência; 

Capítulo 42 - Dos casos reservados. 

Título quarto - Do convento, prior-mor, freires e suas obrigações. 

Capítulo 1 - Do convento da Ordem; 

Capítulo 2 - Da eleição do prior-mor e da obrigação que tem de visitar; 

Capítulo 3 - De como o prior-mor deve tratar os freires; 

Capítulo 4 - Do número de freires que tem o convento; 

Capítulo 5 - Da aceitação e provimento dos freires conventuais pelo prior-mor; 

Capítulo 6 - Da idade, suficiência e limpeza que devem ter os que entram para o convento; 

Capítulo 7 - Das provanças e informações para os freires conventuais, 

Capítulo 8 - Das inquirições para freires não conventuais; 

Capítulo 9 - Das testemunhas e interrogatórios das inquirições dos freires; 

Capítulo 10 - Do exame que se deve em capítulo fazer sobre as inquirições e da guarda 

delas; 

Capítulo 11 - Da diligência que se deve fazer com os que vêm para freires na entrada do 

convento; 
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Capítulo 12 - Como se deve lançar o hábito aos que o tomarem para freires; 

Capítulo 13 - Do tempo da aprovação dos freires conventuais;174 

Capítulo 14 - Do tempo da aprovação dos freires conventuais;175 

Capítulo 15 - Da forma da profissão dos freires; 

Capítulo 16 - Da tensão com que se deve professar nesta Ordem; 

Capítulo 17 - Do hábito da Ordem; 

Capítulo 18 - Do manto da Ordem e uso dele; 

Capítulo 19 - Dos votos substanciais da profissão dos freires; 

Capítulo 20 -Do rezar as horas canónicas; 

Capítulo 21 - Do santos da Ordem; 

Capítulo 22 - Do tempo em que se deve estar no coro dentro ou fora das cadeiras em que 

se devem fazer algumas humilhações; 

Capítulo 23 - Do saltério e salmos penitenciais que a Regra manda rezar; 

Capítulo 24 - Do tercenário de S. Lamberto; 

Capítulo 25 - Das missas do convento e aniversários da Ordem; 

Capítulo 26 - Da oração e obrigação de rogar a Deus pelos mestres; 

Capítulo 27 - Dos sufrágios pelos defuntos da Ordem; 

Capítulo 28 - Dos jejuns da Ordem; 

Capítulo 29 - Do silêncio; 

Capítulo 30 - Dos dias capitulares da Regra; 

Capítulo 31 - Da confissão e comunhão; 

Capítulo 32 - Da suficiência para confessar; 

Capítulo 33 - Da vida e honestidade dos freires; 

Capítulo 34 - Da proibição das armas; 

Capítulo 35 - Da proibição do jogo; 

Capítulo 36 - Do comer no refeitório e fora dele; 

Capítulo 37 - Da proibição de tratos, de caça e de mulheres em casa; 

Capítulo 38 - Que não defenda o freire no convento a outro; 

Capítulo 39 - Da idade e tempo dos que devem ser ordenados; 

174 Este capítulo refere no seu conteúdo do ano de provação obrigatório para todos os freires conventuais, 
antes de fazerem profissão. Só os freires que recebem o hábito e algum benefício é que estão dispensados. 
Para além de referir comportamentos que devem caracterizar o noviço, o recato e a oração, este precisa da 
autorização do mestre para participar em qualquer distracção. 
175 Apesar deste capítulo ter o mesmo título do anterior, o seu conteúdo é diverso. Trata do conjunto de 
cerimónias a que é obrigado todo aquele que se apresenta no convento para receber o hábito, recebendo 
igualmente o título de algum beneficio. 
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Capítulo 40 - Do exercício quotidiano; 

Capítulo 41 - Da residência dos freires no convento e dos que forem curas em seus 

benefícios; 

Capítulo 42 - Das licenças e recreações dos freires conventuais; 

Capítulo 43 - Da relação que o prior mor deve enviar à mesa das Ordens dos freires 

conventuais; 

Capítulo 44 - Da eleição para os priorados e benefícios; 

Capítulo 45 - Das precedências; 

Capítulo 46 - Das esmolas; 

Capítulo 47 - Da lição dos livros; 

Capítulo 48 - Da clausura do convento; 

Capítulo 49 - Das oficinas do convento; 

Capítulo 50 - Do relógio do convento; 

Capítulo 51 - Do subprior; 

Capítulo 52 - Do mestre dos noviços; 

Capítulo 53 - Dos pregadores; 

Capítulo 54 - Do mestre de teologia moral; 

Capítulo 55 - Do mestre da gramática; 

Capítulo 56 - Do mestre da capela; 

Capítulo 57 - Do tangedor dos órgãos; 

Capítulo 58 - Do apontador; 

Capítulo 59 - Do recebedor da fábrica; 

Capítulo 60 - Do recebedor das meias anatas; 

Capítulo 61 - Da conta que se deve tomar aos recebedor da fábrica e das meias anatas. 

Capítulo 62 - Do recebedor das comendas; 

Capítulo 63 - Dos oficiais seculares do convento; 

Capítulo 64 - Da conta que se deve tomar aos oficiais do convento; 

Capítulo 65 - Da eleição dos oficiais; 

Capítulo 66 - Da obrigação que há de os freires ter esta Regi-a e de algumas penas sobre as 

transgressões dela; 

Capítulo 67 - Das cerimónias que se devem observar na morte e enterro dos freires. 
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Título quinto - Das definições do capítulo geral 176 

Definição 1 - Das pessoas que não se há de dispensar para tomar o hábito; 

Definição 2 - Da licença que os cavaleiros devem pedir para casar; 

Definição 3 - Da execução dos breves tocantes ao bem comum da Ordem; 

Definição 4 - Da obrigação que deve ter o hábito desta Ordem para possuir seus bens; 

Definição 5 - Das pensões; 

Definição 6 - Das expectativas; 

Definição 7 - Dos serviços para as comendas; 

Definição 8 - Dos melhoramentos das comendas; 

Definição 9 - Da residência dos comendadores; 

Definição 10 - Do tombo que se há de fazer nas comendas; 

Definição 11 - Da posse e entrega das comendas, 

Definição 12 - Dos frutos da comenda vaga; 

Definição 13 - Do pagamento das meias anatas; 

Definição 14 - Dos arrendamentos das comendas; 

Definição 15 - Das comendas da mesa mestral; 

Definição 16 - Da eleição dos priostes e oficiais dos celeiros; 

Definição 17 - Dos castelos da Ordem; 

Definição 18 - Dos aforamentos e emprazamentos dos bens da Ordens; 

Definição 19 - Das fianças dos comendadores e cavaleiros; 

Definição 20 - Da isenção dos dízimos; 

Definição 21 - Do provimento dos benefícios da Ordem; 

Definição 22 -Da obrigação que há de ter hábito quem tiver igreja da Ordem; 

Definição 23 - Do inventário dos bens das igrejas; 

Definição 24 - Da residência nos benefícios; 

Definição 25 - Da extinção dos benefícios da Ordem, 

Definição 26 - Das fábricas das igrejas; 

Definição 27 - Das missas que se dizem nas igrejas da Ordem; 

Definição 28 - Do provimento das tesourarias; 

176 Aqui constam as alterações feitas à Regra propriamente dita, no tempo de Filipe II (1598-1621), na sua 
qualidade de governador da Ordem de S. Bento de Avis. O acontecimento teve lugar no capítulo geral 
celebrado na igreja de Santa Maria da Graça, matriz de Setúbal, a 2 de Outubro de 1619. 
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Definição 29 - Dos privilégios e isenções das pessoas da Ordem e de seus criados e 

caseiros; 

Definição 30 - Das lutuosas; 

Definição 31 - Da licença para se edificarem igrejas nos limites da Ordem; 

Definição 32 - Do recebimento e visitação dos ordinários, nas igrejas da Ordem; 

Definição 33 - Do direito da Ordem em suas igrejas e capelas; 

Definição 34 - Dos caídos e pé de altar dos benefícios da Ordem; 

Definição 35 - Dos provimentos dos visitadores com força de estatutos; 

Definição 36 - Do visitador do convento e do tempo de sua visita; 

Definição 37 - Das instâncias do juízo da Ordem e de suas comarcas; 

Definição 38 - Do juiz geral da Ordem e do exercício de sua jurisdição; 

Definição 39 - Do juizo conservatório da Ordem; 

Definição 40 - Do juiz dos cavaleiros e do exercício de sua jurisdição; 

Definição 41 - Do recurso ao mestre per terceira instância; 

Definição 42 - Do procurador geral; 

Definição 43 - Do contador do mestrado; 

Definição 44 - Da visita e criação das confrarias; 

Definição 45 - Do livro de profissão e matricola; 

Definição 46 - Dos papeis do cartório; 

Definição 47 - Dos provimentos dos oficiais do concelho nas terras do mestrado; 

Definição 48 - Das comissões que se passam para devassar dos cavaleiros; 

Definição 49 - Da anexação das comendas e igrejas da Ordem às dignidades dela; 

Definição 50 - Da isenção das sisas; 

Definição 51 - Das consultas sobre os serviços dos freires; 

Definição 52 - Da conservação e confirmação dos privilégios das milícias depois do 

concílio tridentino; 

Definição 53 - Dos acrescentamentos dos ministros das Igrejas da Ordem. 
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Título sexto - Dos regimentos dos ministros da Ordem de S. Bento de Avis. 

Regimento 1 - Do visitador do convento. 

- Visita da pessoa do prior-mor; 

- Visita dos freires do convento; 

- Visita da casa. 

Regimento 2 - Do visitador geral da Ordem. 

- Visita dos comendadores; 

- Visita dos priores, reitores, beneficiados e capelães; 

- Visita dos lugares e bens da mesa mestral e das comendas particulares e das 

fortalezas da Ordem; 

- Absolvição dos defuntos e visita do Santissimo Sacramento. 

Regimento 3 - Dos priores e ajudadores. 

Regimento 4 - Dos juizes das comarcas da Ordem. 

Regimento 5 - Dos tesoureiros. 

Regimento 6 - Do contador do mestrado de Avis. 

Este conjunto documental composto por Regra, Estatutos, Definições e Regimentos 

termina com aprovação e assinatura régia, juntamente com a de Francisco de Lucena, do 

conselho do rei e seu secretário de estado, dada em Madrid a 30 de Maio de 1627.177 

Index das coisas contidas nesta Regra™ 

177 Como se pode verificar a aprovação só acontece no reinado de Filipe III (1621-1640). A sua publicação na 
chancelaria da Ordem foi levada a efeito por Manuel Pereira de Castro, escrivão da câmara, no mestrado de 
Cristo e chancelarias de Avis e de Santiago, em Lisboa a 7 de Setembro de 1630. 
178 Conjunto de termos importantes referidos na Regra. Formam uma espécie de glossário, disposto da 
seguinte forma: depois do vocábulo e da sua explicação, a letra/mostra as folhas onde se encontra, a letra p, 
em qual das páginas da respectiva folha e a letra d as definições do quinto título. Quando aparece 
mencionada apenas a folha onde se encontra, entende-se apenas por uma ou duas páginas. 
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Anexa a este conjunto normativo segue a Regra do Nosso Glorioso Padre Sam Bento, 

impressa em Lisboa, por Jorge Rodrigues em 1631 : 

- Prólogo; 

- Lição primeira; 

- Lição segunda; 

- Lição terceira; 

- Lição quarta. 

Capítulo I - Da variedades que ha de monjes; 

Capítulo II - Qual deve ser o Abbade; 

Capítulo III -Dos Religiosos, que se ão de chamar a conselho; 

Capítulo IIII - Dos instrumentos para bem obrar; 

Capítulo V - Qual deve ser a Obediência dos Discípulos; 

Capítulo VI - Da guarda do silencio; 

Capítulo VII - Da recomendação da humildade por muitos modos; 

Capítulo VIII - Dos officios divinos que se ão de fazer de noite; 

Capítulo IX - Quantos Psalmos se ão de dizer nos Nocturnos; 

Capítulo X - Que da Paschoa té o primeiro de Novembro se digão menos lições; 

Capítulo XI - De que modo se ão de rezar as vigilias nos Domingos; 

Capítulo XII - De que modo se ão de rezar nos Domingos as Matinas que chamamos 

Laudes; 

Capítulo XIII - De que modo se ão de rezar nos dias feriaes as Matinas que chamamos 

Laudes; 
Capítulo XIIII - Como se deve fazer o officio divino das vigilias da noite em as festas dos 

Santos; 

Capítulo XV - Em que tempo se ha de dizer Allelluya; 

Capítulo XVI - De que modo se ha de rezar o officio divino pelo spaço do dia; 

Capítulo XVII - Do numero de Psalmos, que se ão de rezar nas horas do dia; 

Capítulo XVIII - Da ordem perque se ão de recitar os Psalmos; 

Capítulo XIX - Da doutrina para bem rezar; 

179 Esta Regra é uma adaptação da versão beneditina e faz parte integrante daquela que foi impressa em 1631. 
No Prólogo estão contidas as razões que levaram que levaram à sua publicação. Sempre que lhe fizermos 
referência, será da seguinte fonna: Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl 
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Capítulo XX - Da elevação com que se deve orar; 

Capítulo XXI - Dos Deãos do Mosteiro; 

Capítulo XXII - Quomo ão de dormir os Monges; 

Capítulo XXIII - Da excomunhão pelas culpas. 

Capítulo XXIIII - Que a excomunhão se ponha conforme a culpa; 

Capítulo XXV - Da excomunhão por culpas mais graves; 

Capítulo XXVI - dos que sem licença do Abbade communicão com os escomungados; 

Capítulo XXVII - Do cuidado que o Abbade deve ter dos escomungados; 

Capítulo XXVIII - Dos que muitas vezes castigados se não emendam; 

Capítulo XXIX - Se devem tornarse a receber os Religiosos que se saem do Mosteiro; 
Capítulo XXX - Do castigo dos de menor idade; 

Capítulo XXXI - Qual deve ser o Cellareiro do Convento; 

Capítulo XXXII - Das alfayas do Mosteiro, 

Capítulo XXXIII - Que no Convento tudo seja comum, e nada próprio; 

Capítulo XXXIIII - Que os Religiosos sejam providos conforme suas necessidades; 

Capítulo XXXV - Dos Domayros da cozinha; 

Capítulo XXXVI - Dos Frades enfermos; 

Capítulo XXXVII - Dos velhos, e mininos; 

Capítulo XXXVIII - Do Leytor; 

Capítulço XXXIX - Da quantidade, e qualidade dos manjares; 

Capítulo XL - Da medida do vinho; 

Capítulo XLII - Que ninguém fale despois de Completas; 

Capítulo XLIII - Dos que vem tarde à mesa, e ao officio divino; 

Capítulo XLIIII - Da satisfação que devem dar os excomungados; 

Capítulo XLV - Dos que erram em o Choro; 

Capítulo XLVI - Dos que delinquem em qualquer ministério; 

Capítulo XLVIí - Da hora a que se ha de tanger ao officio divino; 

Capítulo XLVIII - Do trabalho das mãos de cada dia; 

Capítulo XLIX - Da observância da Quaresma; 

Capítulo L - Dos Fredes que trabalham longe do Mosteiro, ou vão caminho; 

Capítulo LI - Dos Frades que não vão muito longe; 

Capítulo LII - Do modo per que se deve fazer oração particular no Choro; 

Capítulo LUI - Do gazalhado que se ha de fazer aos hospedes; 

Capítulo LIIII - Que não he licito ao Monge receber cartas nem presentes; 
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Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

Capítu 

o LV - Do vestido e calçado dos Monges; 

o LVI - Da mesa do Abbade; 

o LVII - Dos officiaes do Mosteiro; 

o LVTII - Da approvação dos Noviços, e da sua profição; 

o LIX - Dos filhos dos homens nobres, ou pobres, que são offerecidos ao Mosteiro; 

o LX - Dos Sacerdotes que quiserem professar a Regra; 

o LXI - Dos Monjes pereginos que vem ao Mosteiro; 

o LXIII - Dos Sacerdotes do Mosteiro;180 

o LXIII - Das precedências na Congregação;181 

o LXIIII - Da eleição do Abbade; 

o LXVI - Do Prior do Mosteiro;182 

o LXVI - Do Porteiro do Convento;183 

o LXVÏÏ - Dos Frades que ouverem de andar algum caminho; 

o XLVIII - De como se ha de aver o Frade, a que se mandam cousas impossíveis; 

o LIX - Que não presuma defender hum Religioso a outro; 

o LXX - Que não presuma excommungar, ou castigar hum Religioso a outro; 

o LXXI - Que os Monges obedeçam huns aos outros; 

o LXXII - Do bom zelo que devem ter os Religiosos entre si; 

o LXXIII - Que nesta Regra não está toda a observância da justiça. 

180 A fonte não menciona o Capítulo LXII. 

181 A fonte repete o número do capítulo. 

182 A fonte não menciona o Capítulo LXV. 
183 A fonte repete o número do capítulo. 
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Ordem de Santiago 

1509 - Regra de Santiago184 

Regra que reflecte as fontes inspiradoras e o desejo de renovação legislativa, vindas 

de Castela. São de considerar os seguintes conteúdos: 

Prólogo; 

Votos; 

Da reverença e honra que devem fazer aos prelados; 

Como ham de receber os ospedes; 

Como ham de receber os pobres; 

Como ham de rezar os freires que nom teverem ordens sacras e 

primeiramente as prezes; 

Como se ham de levantar aas Matinas e rezar; 

Do silencio da Ygreja; 

Como ham de estar aas oras; 

Como ham de rezar as oras; 

Como ham de ouvir missa; 

De como ham de teer Capitulo; 

Quando ham de leer a Regra; 

Quando ham de jejuar; 

Dos que quiserem fazer maior abstinência; 

Exortaçam; 

De como se ham de abster de suas molheres quando jejuarem; 

Como ham de teer as coresmas; 

Como o freire ha de viver onde estever; 

Do dano que o freire fezer; 

Que os freires nom murmurem; 

184 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 133; Ordem, de Santiago, n° 135; Ordem de Santiago, 139; Ordem de 
Santiago, n° 272, constituem as versões manuscritas da Regra Bulata; UCBG, R-31-20, Regra, statutes e 
diffinções da Ordem de Santiago, Setúbal, 1509; Publ. BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., 
pp. 239-288, cuja lição se seguiu para este estudo. Sempre que fizermos referência a esta fonte, será da 
seguinte forma: Regra de Santiago, 1509, p 
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Que sejam temperados em falar; 

Do juramento; 

Da paciência; 

De como devem guardar obediência, castidade e viver sem próprio; 

De quem ha de prover os freires das cousas necessárias; 

Os dias em que ham de comer carne; 

Do silencio da mesa; 

Das vestiduras; 

Da defensam dos christãaos e da redençam dos cativos e como ham de 

comungar; 

Dos freires velhos e dos feridos; 

Da enfermaria; 

Das missas e oraçõoes que se ham de dizer pellos defumctos; 

Das vestiduras e camas dos freires finados; 

Da esmola que se deve fazer aos pobres; 

Como ham de viver los clérigos; 

Dos dízimos; 

Do capitolo geeral; 

Quando o mestrado for vago quem terá o regimento; 

Da eleiçam do mestre e do poder dos Treze; 

Capítulos de acusação e penitência dos freires 

Da penitencia de hum anno; 

Como se ha de fazer a penitencia de huum anno; 

Do freire que disser faso (sic) testimunho; 

Do que ajuntar bando; 

Do freire que cometer homecidio; 

Do que matar homem secular; 

Do freire que aleijar outro; 

Do freire incendiário ou que fezer sacrilégio; 

Do que matar homem por defendimento das cousas da Ordem; 
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• Da penitencia de meo anno; 

• Do freire que ferir seu page ou servidor; 

• Do freire que descobrir os pecados d'outro freire; 

• Do freire que ajudar outro em bando; 

• Do que ouver brigas com seu freire e ho desafiar; 

• Do que apostar com seu freire; 

• Do que desmentir seu freire; 

• Da penitencia de quorenta sestas feiras; 

• Do que doestar seu freire; 

• Do freire que s'exalçar 

• Do que desprezar seu freire; 

• Dos que nom comprirem mandado do Mestre; 

• Do que ameaçar seu freire; 

• Do que negar sua Ordem ou deixar o habito; 

• Do que jurar e mentir; 

• Do freire que comtender com seu freire com ira; 

• Do freire que for maldizezente; 

• Do que contradiser a palavra do Mestre; 

• Do freire que quiser comprir sua vontade. 

Acabam se os capitolos da acusaçam e penitencia dos freires. 

• Composiçam que o primeiro Mestre e freires fizeram com o Prior e cónegos 

de Loyo; 

• Bula de Alexandre III; 

• Benção da mesa; 

• Como se deve lançar o hábito; 

• Título das orações que os freires devem fazer; 

• Carta para chamar a capítulo; 

• Regimento do capítulo geral; 

• Juramento que os Treze devem fazer quando forem criados; 

• Juramento das emendas ou sobroguadas; 
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• Eleição dos visitadores; 

• Juramento dos visitadores; 

• Regimento da capítulo particular; 

• Regimento da visitação do convento; 

• Visitação dos freires; 

• Visitação das igrejas, da mesa mestral e das comendas; 

• Visitação dos comendadores ou cavaleiros sem comenda; 

• Visitação dos priores, freires beneficiados e capelães; 

• Como se devem visitar as rendas e heranças da comenda; 

• Como se deve visitar a fortaleza ou casa do comendador; 

• Direitos dos visitadores; 

• Confessional para os cavaleiros de Santiago, que segundo a Regra devem-se 

acusar quando se considerem culpados; 

• Espelho de consciência; 

• Modo de proceder na confissão; 

• Como devem ser enterrados os freires; 

• Bula de Inocêncio VIII Romani pontificis de 12 de Agosto de 1486; 

• Absolvição de todas as infracções à Regra e de votos passados; 

• Bula de Inocêncio VIII, Romani pontificis de 14 de Outubro de 1486; 

• Absolvição para quem não guardar as obrigações da Regra e as cerimónias 

que ela obriga; 

• Bula Ex apostolice sedis de 17 de Junho de 1452 de Nicolau V; 

• Bula Decet romanum pontificem de 7 de Julho de 1507 de Júlio II; 

• Bula Suprema dispositions de 16 de Junho de 1507 de Júlio II; 

• Tavoada. 

1540 - Regra e Estatutos da Ordem de Santiago185 

Obra impressa durante o mestrado de D. Jorge, constitui a versão reformulada e 

aumentada da anterior. Divide-se em duas partes, a primeira constituída pela Regra, 

BN. Res. 3604 V. 
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propriamente dita, a segunda, pelos Estatutos do mestre. Passámos a enumerar os 

conteúdos de cada uma delas: 

- Prólogo do mestre; 

- Prólogo da Regra de Santiago; 

- Começa a Regra onde se expõe os três votos substanciais: obediência, castidade 

conjugal e pobreza; 

- Da reverência e honra que devem fazer os prelados; 

Como se devem receber os hóspedes; 

Como se devem receber os pobres; 

- Como devem rezar os freires que não tiverem ordens sacras; 

- Como se devem levantar pelas matinas e rezar; 

- Do silêncio da igreja; 

Como hão de estar as horas, 

- Como hão de rezar as horas; 

- Que ouçam a missa; 

- Como devem ter capítulo; 

Quando devem 1er a Regra; 

- Quando devem jejuar; 

- Dos que quiserem fazer maior abstinência; 

- Exortaçam; 

- Como o freire defensor cumpre todas as obras de misericórdia; 

- Dos freires que não tiverem disposição para a guerra; 

- Como se devem abster de suas mulheres no tempo dos jejuns; 

- Como se deve ter as quaresmas; 

- Como o freire deve viver onde estiver; 

- Do dano que o freire fizer; 

Que os freires não murmurem, 

- Não devem vituperar a seus freires; 

- Que possam caçar; 

- Que sejam temperados em falar; 

- Do jurar; 

- Da paciência; 

- Como devem guardar a obediência, castidade e viver sem próprio; 
- Quem deve prover os freires do necessário; 
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- Os dias em que se pode comer dois géneros de carne; 

- Do silêncio da mesa; 

- Das vestiduras; 

- Da defesa dos cristãos; 

- Da comunhão; 

- Não devem dar para resgate de cativos o que ganharem aos mouros; 

- Das casas para os velhos e enfermos; 

- Das missas e orações que se devem fazer pelos defuntos; 

- Das vestiduras e camas dos freires finados; 

- Da esmola que se deve fazer aos pobres; 

- Como hão-de viver os clérigos; 

- Dos dízimos; 

- Do capítulo geral; 

- Quando o mestrado estiver vago quem terá o regimento; 

- Da eleição do mestre e poder dos Treze; 

- Em que tempo se fará capítulo; 

- Da eleição dos visitadores. 

Começa os capítulos de acusação e penitencia dos freires 

Penitências com um ano 

Como se deve fazer penitência de um ano 

- Do freire que disser falso testemunho; 

- Do que formar bando; 

- Do freire que cometer homicídio; 

Do que matar homem secular; 

Do freire que aleijar outro; 

- Do freire incendiário ou que fizer sacrilégio; 

- Do que matar homem para defender coisas da Ordem. 

Penitência de meio ano 

Do freire que ferir seu escudeiro ou servidor; 
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- Do freire que descobrir os pecados de outro freire; 

- Do freire que ajudar outro a formar bando; 

- Do que brigar com o seu freire e o desafiar; 

- Do que desonrar ou menosprezar freire; 

- Do que desmentir seu freire; 

- Da penitência das sextas-feiras; 

- Do que não cumpriu o mandado do mestre; 

- Do que ameaçar seu freire; 

- Do que negar sua ordem e deixar seu hábito; 

- Do freire que jurar e mentir; 

- Do freire que contradisser a palavra do mestre; 

- Do freire que contender com seu freire com ira; 

- Do freire que for maldizente, 

- Das outras culpas que não estão escritas na Regra; 

- Bula do papa Alexandre que aprovou a fundação da ordem; 

- Alguns salmos que os freires devem rezar; 

- Benção da mesa; 

- Sumário das dispensas da Regra concedidas pelos vários pontífices; 

- Sumário de indulgências e graças; 

- Confessionário; 

- Tavoada desta Regra de Santiago e outras cousas; 

- Dos dízimos de que fala a Regra. 

Seguem-se os Estatutos que fez o mestre D. Jorge, filho do rei D. João H com os 
definidores 

Capítulo primeiro - Do rezar do convento; 

Capítulo II - A que pessoas se deve dar o hábito; 

Capítulo III - Como devem ser armados cavaleiros; 

Capítulo IV - Da diferença do habito dos noviços; 

Capítulo V - Da aprovação e profissão e título dela; 

Capítulo VI - De como se faz a profissão; 

Capítulo VII - Que haja livro de matricola; 

Capítulo VIII - Que tenham o livro da Regra; 
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Capita 

Capí 

Capí 

Capí 

Capí 

Capí 

Capí 

Capí 

Capitai 

Capí 

Capí 

Capita 

Capita 

Capí 

Capí 

Capítu 

Capí 

Capí 

Capí 

valiosa 

Capí 

Capí 

Capí 

Capí 

Capí 

Capí 

Capí 

Capí 

Capítu 

Capí 

Capí 

Capita 

Capita 

Capí 

o IX - Como hão-de trazer o hábito e em que lugar; 

o X - Dos que deixam o hábito; 

o XI - Que tenham mantos brancos e quando os devem trazer; 

o XII - Da confissão; 

o XIII - Como e onde hão-de receber o sacramento; 

o XIV - Que peçam licença para possuir e sobre o testar; 

o XV - Das festas de Santiago; 

o XVI - Que se reze a Santiago; 

o XVII - Dos vestidos que devem trazer; 

o XVIII - Que o mestre traga clérigos do hábito em casa; 

o XIX - Que os priores encomendem o mestre; 

o XX - Da apresentação e colação dos benefícios; 

o XXI - Que os curas sejam do hábito; 

o XXII - Sobre o servir das economias; 

o XXIII - Que os priores e capelães das matrizes não tomem outras capelas; 

o XXIV - das licenças que hão-de ter os freires que não viverem no mestrado; 

o XXV - Que vivam nos castelos ou os tenham morados; 

o XXVI - Que se não dê comenda ou renda senão a pessoa que tiver o hábito; 

o XXVII - Que nenhuma promessa de comenda ou benefício de pessoa viva seja 

> 

o XXVIII - Das comendas que se dêem e o mestre as não recolha para si; 

o XXIX - Do capítulo geral; 

o XXX - Que haja selo do capítulo; 

o XXXI - Do capítulo particular; 

o XXXII - Das vénias; 

o XXXIII - Como deve ser eleito o prior; 

o XXXIV - Das pessoas que devem ser Treze e da sua precedência; 

o XXXV - Das emendas; 

o XXXVI - Da eleição dos visitadores; 

o XXXVII - Que os visitadores não pousem com os comendadores; 

o XXXVIII - Como hão de emprazar os bens; 

o XXXIX - Que não casem sem licença do mestre; 

o XL - Que não tenham mancebas; 
o XLI - Que os comendadores visitem cada ano suas comendas; 
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Capítulo XLII - Da entrega das comendas e alcaidarias; 

Capítulo XLIII - Que não sejam fiadores sem licença do mestre; 

Capítulo XLIV - Que não facão ermidas nem mosteiros sem licença do mestre; 

Capítulo XLV - Que não vivam com outro senhor sem licença do mestre; 

Capítulo XLVI - Que tenham cavalo e armas; 

Capítulo XLVII - Que acompanhem o mestre no tempo da guerra e as lanças com que o 

hão-de servir; 

Capítulo XLVIII - Que na guerra tragam o hábito sobre as armas; 

Capítulo XLIX - Das bandeiras da ordem; 

Capítulo L - Que não demandem nem respondam se não no juízo da ordem; 

Capítulo LI - Como os cavaleiros e freires hão-de ser julgados; 

Capítulo LII - Que não apelem do juizo da ordem; 

Capítulo LÍIí - Que todos do hábito mostrem os perdões que houverem apostólicos, 

Capítulo LIV - Dos conservadores; 

Capítulo LV - Que o mestre tenha procurador em Roma e na corte do reino; 

Capítulo LVI - Que os priores e freires clérigos paguem meias anadas; 

Capítulo LVII - Que metade da renda da comenda se gaste nela quando vagar; 

Capítulo LVIII - Que não tenham casas patrimoniais nas comendas; 

Capítulo LIX - Dos frutos que pertençam ao novo comendador; 

Capítulo LX - Que estejam presentes ao falecimento dos da ordem e vão a seus 

enterramentos; 

Capítulo LXI - Do modo e cerimónias que se devem fazer quando falecerem; 

Capítulo LXII - Como a ordem ha-de haver as camas e os vestidos dos defuntos; 

Capítulo LXIII - Que a fazenda dos abintestados e sem herdeiros pertencem à ordem; 

Capítulo LXIV - Sobre o mosteiro de Santos; 

Capítulo LXV - Da aprovação e confirmação desta compilação e da revogação dos 

estatutos antigos; 

Fim da tavoada. 

Os dois textos normativos que se seguem, as Regras santiaguistas de 1542 e 1548, 

são apresentadas em conjunto por ambas terem os mesmos conteúdos, mas cuja sequência 

é diferente. 
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Quadro n° 4 - Elenco comparativo dos conteúdos das Regras de Santiago de 

1542 e1548 

1542 - Regra e Estatutos da Ordem de 

Santiago186 

1548 - Regra e Estatutos da Ordem de 

Santiago187 

Prólogo do Mestre; Prólogo do Mestre; 

Tavoada da Regra e outras cousas; Prólogo da Regra de Santiago; 

Prólogo da Regra de Santiago; Começa a Regra de Santiago; 

Começa a Regra de Santiago; Capítulos de acusação e penitência dos 

freires; 

Capítulos de acusação e penitência dos 

freires; 

Bula de Alexandre III da fundação da 

Ordem; 

Bula de Alexandre III, da fundação da 

Ordem; 

Confessionário; 

Confessionário; Sumário das indulgências e graças; 

Sumário das indulgências e graças; Sumário das dispensas da Regra; 

Estatutos do mestre D. Jorge; Dos dízimos de que fala a Regra; 

Referência a alguns salmos; Tavoada da Regra e outras cousas; 

Tavoada dos estatutos; Estatutos do mestre D. Jorge; 

Sumário das dispensas da Regra. Referência a alguns salmos; 

Tavoada dos Estatutos. 

1547 - Regimento do Convento de Palmela, 

D. Jorge outorga este Regimento e produz orientações sobre dois temas 

fundamentais: a prática religiosa e os comportamentos que lhe estão associados, bem 

186 UCBG, R-l 1-16, Regra, statutes da ordem de Santiago, Lisboa, Germão Galharde. A partir daqui sempre 
que se fizer referência a esta fonte, será da seguinte forma: Regra de Santiago, 1542, fl 

187 UCBG, VT-18-8-12i?egra, statutos da ordem de Santiago, Lisboa, Germão Galharde. A partir daqui 
sempre que se fizer referência aesta fonte será da seguinte forma: Regra de Santiago, 1548, fl 

188IAN/TT, Ordem de Santiago, cód. n° 134, fis. 21v.-34v; Ordem de Santiago, cód. n° 144, fis. 25-42; Publ. 
PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média..., pp. 289-300, 
cuja lição se seguiu para este estudo. Sempre que nos referirmos a esta fonte, será da seguinte forma: 
Regimento de Santiago, 1547, p 
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como, a organização económica do convento, a racionalização dos meios disponíveis e a 

sua gestão quotidiana. 

Ordem de Cristo 

189 1503 - Regra e definições da Ordem de Cristo 

O documento que esteve na base da sua elaboração são as Definições de Calatrava, 

saídas do capítulo geral realizado em Almagro ao qual presidiu Guilherme II, Abade de 

Morimond, no ano de 1468 e, posteriormente pedidas por D. Manuel I.190 O capítulo geral 

destinado a produzir alterações estatutárias, devia ser realizado em 1500, mas tal não 

aconteceu, pela necessidade de traduzir o texto que estava escrito em latim, o que adiou 

por três anos, a reunião capitular. 

Deste modo, a Regra de Cristo foi aprovada no capítulo de 1503 e dela constam, 

duas partes distintas: a primeira, constituída por vinte e quatro capítulos, corresponde aos 

Estatutos de 1449, pedidos pelo Infante D. Henrique, a segunda, os sessenta e cinco 

capítulos das Definições. 

1520 - Regra da Ordem de Cristo.191 

É a reimpressão da de 1504. 

189IAN/TT, Série Preta, n° 1323; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt, fis. 75-86; BN, Coleção Pombalina, cód. 
501, fl. 332; VASCONCELOS, António Maria Falcão Pestana de, ob. cit., pp. 63-92. Os primeiros 24 
capítulos deste texto, correspondem aos Estatutos de 1449 mandados elaborar pelo Infante D. Henrique e 
uma segunda que correspondem às Definições de 1503 com 65 capítulos, cuja lição se seguiu para este 
estudo. A partir daqui sempre que referirmos esta fonte, será feita da seguinte forma: Regra e Definições da 
Ordem de Cristo, 1503, cap. ..., p 

190 IAN/TT. Ordem de Cristo, cód. 234, l*pt., fl. 60v. 
191 BN, Res. 124Vel25V. 
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1554 - Constituições da jurisdição eclesiástica da vila de Tomar e dos mais lugares que 

pleno iure pertencem a Ordem do nosso Senhor Iesu Christo. 

Aprovadas na igreja de Santa Maria do Olival, igreja matriz da ordem, no dia 18 de 

Junho de 1554, destinam-se a ser cumpridas por todos os que vivem em terras da milícia. O 

seu conteúdo é composto pelos seguintes títulos: 

- Título do sacramento do baptismo; 

Título do sacramento da confirmação; 

Título do sacramento da confissão; 

Título do sacramento da eucaristia; 

Título da extrema unção; 

- Lembrança que os curas devem ter para administrarem os sacramentos; 

Título dos santos óleos; 

Título de como se devem ordenar os freires; 

- Título do matrimónio; 

Título das festas do ano; 

Titulo sobre os vigários, reitores e curas; 

Título dos beneficiados com benefícios simples; 

- Título dos defuntos; 

- Título de como se faz no tempo do interdito; 

Título da vida e honestidade dos clérigos; 

- Título da imunidade da igrejas; 

- Títulos dos bens das igrejas; 

- Título dos emprazamentos das igrejas; 

- Título dos dízimos e primícias; 

- Título que explica como os clérigos podem dispor dos seus bens; 

Título da execução dos testamentos; 

Título dos excomungados; 

- Título dos petitórios. 

192 IAN/TT, Gav. VII, m. 15, n° 1, cuja lição se seguiu para este estudo. Esta obra impressa tem no último 
fólio, a data do Sínodo que lhe deu origem, 18 de Junho de 1554, e na capa em folha não numerada, 12 de 
Janeiro de 1555; BN, Res. 147 A. A partir daqui sempre que nos refirmos a esta fonte será da seguinte 
forma: Constituições da vila de Tomar, 1554, fl 
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* 

* * * 

1572 - Regimento e Estatuto sobre a Reformação das Três Ordens Militares 193 

Importante documento promulgado por D. Sebastião, cuja autorização foi dada por 

Pio V, é um texto dirigido simultaneamente às três ordens militares de Portugal. O rei 

pelos poderes que lhe são conferidos na sua qualidade de administrador e governador 

perpétuo das mesmas, faz uma reforma onde propõe um regresso às origens e tenta 

disciplinar a atribuição de comendas e benefícios. Crítica directamente os comendadores 

de Avis e Santiago que se acomodaram e deixaram de servir na guerra, descurando o 

objectivo que orientou a vontade dos fundadores. 

O rei remete para a autoridade que lhe confere a bula apostólica e revoga 

privilégios, isenções, dispensas, indultos e tudo o que puder impedir o efeito desta reforma. 

O documento é um diploma pormenorizado sobre a atribuição de comendas, sendo 

privilegiado o séquito de homens a cavalo que um comendador pode manter e o número de 

anos que este serviu em África. Os visitadores serão os grandes intermediários entre as 

determinações do rei e os destinatários. 

4. 5. Séculos XVII-XVIII 

Após a apresentação das principais fontes normativas que nos serviram de base, 

consideramos importante referir outras edições de Regras das ordens militares impressas 

ao longo dos séculos XVII e XVIII. 

Ordem de Avis 

Regra de Cavallaria e Ordem Militar de S. Bento de Avis, Lisboa, Jorge Roiz, 

BN, Res. 4294 P; A partir daqui a referência a esta fonte será sempre feita com a seguinte referência: 
Regimento das três Ordens Militares, 1572, fl Como se trata de um diploma dirigido às três ordens 
militares, aparece imediatamente a seguir aos textos normativos de cada uma dessas ordens militares. 

BPMP. J"-3-36; BN, Res. 102 A e Res. 1185 A. Por razões anteriormente expostas, a sistematização desta 
fonte aparece na divisão cronológica do século XVI. 
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Ordem de Santiago 

Compendio & Declaração da Regra & Estatutos da Ordem Militar de Santiago, Coimbra, 

Manuel Dias-Impressor da Universidade, 1659. 

Regra, Estatutos, Diffiniçõens e Reformaçam da Ordem & Cavallaria de Santiago da 

Espada, Lisboa, Miguel Manescal-Impressor do Santo Ofício, 1694. 

Ordem de Cristo 

Diffiniçõens da Ordem de Cistel e Congregação de Nossa Senhora de Alcobaça, Lisboa, 
197 

António Alvarez, 1593. 
Compendio da Regra e Diffinicões dos Cavalleiros da Ordem de Nosso Senhor Iesn 

Christo, com alguns breves apostólicos, & privilégios Reays a mesma ordem concedidos, 

Lisboa, Jorge Rodrigues, 1605. 

Definições e Estatutos originaes da Ordem Militar de Cristo, 1627 

Definições e Estatutos dos Cavalleiros & Freires da Ordem de N S. Iesu Christo, com a 

história da origem, & princípio delia, Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1628. 

Memorial do Geral da Ordem de Christo e dos religiosos delia para a Magestade do 

Senhor Rey Dom João o Quarto, que Deos guarde, & os fundamentos de lie, & a reposta, 

195UCBG,R-4-7;R-15-3. 

196BPMP, r -3 -3 . 

197 UCBG, R-l-27. 

198 BN, Res. R-32-523. 

199 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312. Feitos no capítulo geral celebrado no 
Convento de Tomar em 7 de Abril de 1620, assinados e ratificados em 30 de Maio de 1627. É constituído 
pela bula da fundação e bula de união dos mestrados de Cristo, Avis e Santiago à Coroa. Segue-se a primeira 
parte que trata da Reformação da Regra e Statutos da Ordem de Christo, a segunda parte Em que se traita do 
provimento das Comendas, Hábitos e mais bens da Ordem, a terceira parte Da Iurisdição da Ordem, 
exempção das pessoas e da provisão dos Benefficios e da porção dos vigayros e a quarta parte, Privilégios da 
Ordem de Christo. Pela importância da fonte expomos de forma mais pormenorizada o seu conteúdo na 
Apresentação das fontes. 

; i / > BPMP, r-3-37. 
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que o dito Geral dá à consulta, que os Deputados da Mesa da Consciência fizerão contra 

o dicto Memorial, Lisboa, Manoel da Sylva, 1648201 

Definiçoens e Estatutos dos Cavalleiro, e Freires da Ordem de Nosso Senhor Iesu Christo 

com a História da Origem & principio delia, Lisboa, loam da Costa, 1671.202 

Diffiniçoens, & Estatutos dos Cavalleyros, e Freyres da Ordem de Nosso Senhor Jesu 

Christo, com a História da Origem e principio delia, Lisboa Occidental, Pascoal da Silva, 
1 7 1 ? 2 0 3 

Definições e Estatutos dos Cavalleiros, e Freires da Ordem de Nosso Senhor Jesus 

Christo, com a História da Origem, e principio delia, Lisboa, Miguel Manescal da Costa, 

1746.204 

Allegaçam de Direito em favor da Ivrisdiçam, e Exempçam das Ordens Militares, & 

ca\>alleiros delias, Lisboa, Impresso por Jorge Rodrigues, 1641.205 

Formulário de Oraçoens, e Ceremonias para se armarem cavalleiros, e se lançarem 

os hábitos das Ordens, e Milícias de Nosso Senhor Jesus Christo, S. Tiago de Espada, S. 

Bento de Aviz, S. João de Malta, Porto, Oficina de João Agathon, 1798. 206 

201 UCBG, VT-9-7-7. 

202 BPMP. J"-3-38. 
203 BPMP, J"-3-39. 

204 BPMP, J"-3-40. 
205 BN. Res. 751 V. 

206 BN, Res. 8251 P. 
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4. 6. Outras fontes para o estudo da normativa 

IAN/TT, Chancelaria da Ordem de Cristo, códice n° 234 - Ia e 2a partes 

Importante obra impressa no século XVI mandada executar por D. Sebastião ao 

pretender compilar escrituras importantes para a milícia, que corriam o risco de se perder. 

A encomenda foi feita à casa impressora de Jorge da Costa, situada em Lisboa, a 16 

de Dezembro de 1560. A preocupação régia pelo sucesso da obra é expressa no seu alvará: 

"Epor que o dito Livro ha de ser escrito de leti-a redonda e grosa e empurgaminho de três 

folhas conforme ao que mandou fazer o dito Senhor Rey meu visavo da qual letra não he 

escrivão Gaspar Garro, e por esta causa são enformado que fizestes escrever o dito Livro 

per João de Penhafiel escrivão e oficial da dita letra como vi pelos cadernos por elle 

escritos que me farão mostrados, Eu ey por bem o que nisso fizestes e mando que o dito 

João de Penhafiel escreva o dito livro e oprosigua conforme aos ditos cadernos, Efaça as 

letras grandes e as iluminações necessárias da maneira de que está feito nos ditos 

cadernos. E sera pago de seu trabalho per ordem dos deputados da mesa da consciência e 

ordens. E o dito Gaspar Garro não deixara de escrever o dito Livro em papel de marca 

mayor da letra e compaso dos cadernos que também me farão mostrados per ele escritos 

pêra o dito Livro que ele escrever, andar na mesa do despacho das ditas ordens onde he 

necessário".207 Tudo isto só estará cumprido a 30 de Outubro de 1568. A extensão e 

imponência destes traslados em dois volumes, cada um com duas partes, era já sintoma da 

reforma que o rei procurava fazer nestas instituições, ao reorganizar e procurar que elas 

sirvam os objectivos para que foram criadas. 

O primeiro volume começa com uma advertência escrita em latim dirigida aos 

leitores sobre a divisão e composição do livro, seguem-se o escudo e as armas de Portugal 

encimados pela Cruz de Cristo. O livro tem a seguinte inscrição de abertura: Livro das 

escrituras da ordem de nosso Senhor Jesu Christo que EIRey Dom Sebastião nosso 

Senhor como administrador e perpetuo governador da dita ordem mandou fazer polo 
2 OR 

doutor Pedralvarez, do seu desembargo e cavaleiro professo da dita ordem. 

207 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Vpt., fl. lv. Este excerto faz parte do Alvará Régio que autoriza a 
feitura deste códice. 
208 IAN/TT, Ordem de Cristo, n° 234, fl. 3 (nossa numeração). 
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O alvará régio explica de forma pormenorizada, a necessidade de fazer esta extensa 

compilação de documentos, determinando que o convento pague três quartos das despesas 

da feitura do livro. Depois o Doutor Pedro Álvares, do desembargo régio, dirige-se ao 

monarca através de um texto apologético onde justifica a união da ordem de Cristo à 

Coroa. 

Tudo começou com D. Manuel I quando este era ainda duque de Beja. Na primeira 

reunião capitular que realizou em Tomar no ano de 1492 mostrou preocupação em 

conservar as escrituras da ordem por existir o perigo destas se danificarem e perderem. 

Para evitar esta situação gravosa, ordenou que estas fossem trasladadas num volume, que 

estava organizado segundo as matérias e ordem cronológica, mas cujos originais que lhe 

serviram de base, ficam no cartório do convento. 

Este processo, ao longo dos anos, teve vários entraves. Entre outros, salienta-se o 

facto de se ter feito o traslado da autorização papai, apesar desta não ser apresentada aos 

juizes da ordem, para as escrituras terem força de lei e o livro ter autoridade. 

A ordem de Cristo pertencem-lhe por bula fundacional, o património da milícia do 

Templo e os privilégios da de Calatrava, e não os privilégios da primeira, como 

erradamente assumiu o bispo de Viseu, ao exceder as suas competências. Em 1503, a nova 

reunião capitular realizada no convento de Tomar, quando D. Manuel já é rei, vai repor a 

legalidade dessa situação, pedindo ao papa a sua aprovação, validação, e confirmação da 

reforma henriquina, o que foi concedido por Júlio II. 

Dada a importância do códice, justifica-se o enunciado do seu conteúdo: 

Primeira parte 

Tavoada e Repertório da Primeira Parte 

• Alvará delRey nosso Senhor perque mandou fazer este livro; 

• Carta do doutor Pedralvarez ao dito Senhor; 

• Proémio; 

• Modo de proceder que se leva neste livro; 

• Origem desta ordem de nosso Senhor Jesu Christo e da ordem do templo; 

• Louvores dos instituidores e religiosos da ordem do templo; 
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• Rezões perque se mostra que os erros e excessos dos mãos religiosos da 

ordem do templo por cujas culpas foi extinta não escurecem nem abatem a 

virtude e bondades dos passados e santo propósito do instituido; 

• Contra os que culpam o papa Clemente V dizendo que injustamente 

extinguiu os templários e fez a vontade ao rei de França; 

• Carta do papa Clemente V a EIRey Dom Dinis perque lhe fez saber os 

excessos dos templários e o que sobre isso tinha feito e requereu para o 

concílio que sobre isso e outras coisas se havia de fazer; 

• Outra carta do mesmo papa ao mesmo rei sobre a prisão dos templários; 

• Concerto e concórdia que fizeram El Rey Dom Dinis e ELRey Dom 

Fernando IV de Castela tanto que souberão que se extinguia a ordem do 

templo que não consentisse nenhum deles que o papa dispusesse dos bens 

qua dita ordem tinha em seu reino sem suas vontades; 

• Origem da ordem de Calatrava e doação que fez EIRey Dom Sancho 

terceiro chamado o desejado ao Abade de Sancta Maria de Fitero da ordem 

de Cister e a toda a ordem, do Castelo de Calatrava que deu nome a esta 

ordem e em que se fez o convento e cabeça dela. 

• O modo que teve este Abade de Fitero e diligência que pos na fundação e 

instituição desta ordem e defensão do dito Castelo de Calatrava. 

• Excelências desta ordem de nosso Senhor Jesu Christo entre todas as outras 

ordens; 

• Que esta ordem de nosso Senhor Jesu Christo foy instituida pollo sancto 

padre e todallas outras por pessoas privadas que não tinhão autoridade se 

não foram aprovadas pelo papa; 

• Que os religiosos professos desta ordem gozão em todo dos privilégios asi 

na exenção do foro secular como no mais de que gozão os cleriguos de 

ordens sacras e outras pessoas ecclesiasticas de ordenamento comum; 

• Carta perque o Infante dom Anrique deffendeo aos cavalleiros ordem que 

nom respondessem perante as justiças seculares e as mesmas justiças que 

nom entendessem nelles por serem isentos de sua jurisdição; 

• Carta delRei dom Manuel perque deffendeo as justiças seculares que nom 

entendessem nas cousas crimes dos Cavaleiros desta ordem e conhecesse 

das cíveis como seus delegados dando apelação para o juiz da ordem; 
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• Bula impetrada por EIRey nosso Senhor sobre a jurisdição que tem a ordem 

e o modo em que o mestre ou administrador há de usar delia sem receber 

apelação; 

• Que esta ordem de nosso Senhor Jesu Christo se pode chamar ordem do 

verdadeiro templo; 

• Que os instituidores da ordem do Templo queriam ressuscitar o nome do 

Templo de Salomão em Jerusalém dedicando a sua ordem a ele, três vezes 

destruído; 

• Primeira destruição por mandado de Nabucodonosor; 

• Reedifícação do Templo feita pelo rei Ciro e por Dário; 

• Segunda destruição do Templo por Herodes depois reedificada por 

Salomão; 

• Terceira destruição feita por Tito no ano 40 da era cristã e assim ficou para 

nunca mais se reedificar como foi profetizado pelo imperador Juliano 

Apóstata; 

• Que os inatituidores da dita ordem do Templo que militavam sob a bandeira 

de Jesus Cristo ela paasa a ser a origem eo emblema de uma nova ordem; 

• Lista dos Mestres da ordem desde a Fundação;209 

Mestres da ordem de Cristo'. D. Gil Martins (1319-1321), transferido da ordem de São Bento de Avis em 
que era professo, o seu mestrado ficou marcado pela aprovação da ordenação de 11 de Junho de 1321, e o 
combate aos mouros que ocupavam a Andaluzia que era fronteira do castelo-sede da Ordem, Castro Marim; 
D. João Lourenço (1321-1327), mestre ainda no tempo de D. Dims que para além de pelejar os mouros 
vizinhos a sua acção foi importante no sentido de zelar e organizar os bens, rendas e direitos da ordem, o 
respeito pela regra, a distribuição das comendas, as tenças e o sustento dos comendadores, freires, vigários e 
beneficiados. Durante o seu mestrado vai fazer-se nova Ordenação que vigorará largo tempo; D. Marfim 
Gonçalves (1327-1335); D. Estevão Gonçalves (1335-1344); D. Rodrigo Anes (1344-1358); D ' Nuno Roiz 
(1358-1362); D. Lopo Dias de Sousa (1370-1417), este mestre não assumiu logo o mestrado para que foi 
nomeado por ter apenas doze anos de idade. O papa Bonifácio LX não confirmou a sua nomeação e o 
mestrado ficou vago até ter a idade exigida para o efeito. Teve um longo mestrado, foi homem da confiança 
de D. João I e marca a passagem para o governo dos Infantes; Governador Infante D. Henrique (1420-1460); 
Governador ou Administrador Infante D. Fernando (1460-1470); Administrador Duque D. Diogo (1470-
1484) por ser menor de idade quem governou em seu nome foi sua mãe D. Beatriz com consentimento do rei 
D. Afonso V (1449-1481). Quando atingiu a idade assumiu a administração do mestrado, mas viveu pouco 
tempo porque foi executado em 1484, acusado de conspirar contra D. João II (1481-1495); Administrador -
rei D. Manuel I (1484-1521). Por morte de seu irmão, o ducado de Beja, os mestrados de Avis e Cristo 
passam para ele. Com a sua subida ao trono a ligação destas ordens à Coroa está concretizada; 
Administrador-rei D. João III (1521-1557), durante o seu governo à frente da ordem não se realizou nenhum 
capítulo geral e o seu reinado foi marcado pelo Concílio de Trento; Administrador-rei D. Sebastião (1557-
1578) Ao ter apenas três anos e meio quando seu avô D. João III desapareceu e, ter direito a ocupar o 
governo das ordens por inerência de funções este é exercido por sua avó D. Catarina e pelo seu tio-avô o 
Cardeal Infante D. Henrique, até ter idade legal para assumir funções. Tomou o hábito da ordem de Cristo na 
igreja de São Vicente no Algarve no ano de 1573. À cntz da ordem acrescentou, mais tarde uma seta em 
veneração do mártir do qual herdou o nome. Usou essas vestes no capítulo geral da ordem realizado nesse 
ano em Santa Maria de Marvila, Santarém, onde segundo tudo indica fez aprovar a reforma elaborada no ano 
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- Bula da Instituição desta ordem e instrumento de ratificação que o rei D. Dinis em 

que esta bula esta incorporada; 

- Bula pela qual o papa retirou aos mestres de estes irem em cada três anos visitar as 

igrejas de S. Pedro e S. Paulo em Roma; 

- Regra de Calatrava dada à ordem de Cristo; 

- Regra de Calatrava que foi acrescentada e tem algumas declarações mais que a 

primeira; 

- Comfirmação da ordem de Calatrava do papa Alexandre III; 

- Duas confirmações da mesma ordem, uma do papa Gregório VTII e outra do papa 

Inocêncio III; 

- Posse dos bens e rendas que foram da ordem do Templo ao seu primeiro mestre da 

ordem de Cristo por carta do rei D. Dinis; 

- Primeira constituição que fez o primeiro mestre desta ordem do assento do 

convento e número dos Comendadores e Cavaleiros e freires clérigos e outras 

cousas pertencentes à ordem; 

- Outra constituição sobre o mesmo feita por D. João Lourenço segundo Mestre da 

Ordem; 
- Constituição da guarda do selo da ordem; 

- Bula por que foi tirado o capelo de que usavão os cavaleiros de Calatrava em cujo 

lugar lhe foi dada a cruz que ora usão; 

- Que os cavaleiros desta ordem de usarão primeiro que os de Calatrava a cruz no 

peito; 

- Dispensação que tiveram os de Calatrava para poderem usar panos de linho; 

- Confirmação desta dispensação pelo papa Júlio II em que se dá e comuta as 

obrigações da dita ordem; 

- Constituição para que os que pertencem à ordem de Cristo e estiverem ausentes 

com medo de reis e príncipes podem durante essa ausência usufruir dos frutos e 

rendas que a dita ordem tem; 

- Estatuto por que se devia poder antes ainda de ser uma dispensação dos três quartos 

para todos os freires poderem dispor da terça parte dos seus bens pelas almas de 

todos os freires e benfeitores da ordem; 

anterior; Cardeal-Rei D. Henrique (1578-1580); Filipe I (1580-1598); Filipe II (1598-1621); Filipe III (1621-
1640). 
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- Outro estatuto e constituição feita antes da dispensação dos três quartos para que 

pudessem os religiosos testar metade dos seus bens móveis adquiridos por respeito 

na ordem; 

- Reforma feita pelo bispo de Viseu que foi primeiro bispo de Lamego; 

- Dispensa que ouve pêra os da ordem poderem dispor de seus bens em vida e por 

sua morte em testamento pagando os três quartos de suas rendas e tenças; 

- Breve em que o papa dispensa que os cavaleiros da ordem possão rezar as horas 

que são obrigados podem ser feitas a qualquer momento; 

- Dispensa dada aos freires de Calatrava para poderem casar prometendo castidade 

conjugal; 

- Dispensa para os freires da ordem de Cristo e de Avis poderem casar; 

- Definições de Calatrava que o rei D. Manuel I mandou trazer e verter do latim para 

o português quando fez o seu segundo capítulo gerai no ano de 1503; 

- Bula apostólica onde Júlio II confirma a reformação da ordem pelo bispo de Viseu 

e certos capítulos das definições feitas no capítulo geral da ordem; 

- Bula do papa Leão X onde concede aos freires da ordem de Cristo que onde se 

encontrarem podem eleger confessores e receber o santo sacramento da eucaristia 

ainda que seja em dia de Páscoa; 

- Definições que se fizerão no capítulo geral que o rei D. Manuel I celebrou no 

Convento de Tomar no ano de 1503; 

Segunda parte 

Conjunto de inquirições, declarações, doações, confirmações, sentenças, 

indulgências, cartas régias, forais, privilégios e bulas dados por sucessivos reis e pontífices 

à ordem do Templo e depois à ordem de Cristo. Importante para o estudo do património 

por dela fazer parte cada uma das vilas, lugares e igrejas que lhe pertenciam. A sua 

ordenação foi feita pelos títulos dos bispados onde se situavam essas propriedades. 

Segue-se a respectiva tavoada: 

• Prefação e preâmbulos; 

• Letreiro que está no muro que vem do Castelo pêra o Convento da vila de Thomar 

per que se mostra em que tempo se fez o castelo e quem o edificou; 
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• Inquirição que EIRey Dom Dinis mandou tirar da vila de Thomar sobre quem a 

fundara e outras coisas; 

• Declaração de como o dito rei Dom Dinis fez saber pela dita inquirição se mostrava 

por escrituras autenticas; 

• Que o rio da vila de Thomar que se chamava Nabão antes da destruição de Espanha 

se chamou depois de a terra ser ocupada de mouros, Thomar e deu nome à dita vila; 

• Instrumento de instituição da apelação de uma doação que o papa João XXII tinha 

feito à vila de Thomar ao Cardeal Beltrando; 

• Doação que fez EIRey Dom Afonso Henriques primeiro deste reino à ordem do 

Templo do castelo e terra de Tomar; 

• Carta de doação por via de concórdia que o bispo e cabido da Sé de Lisboa fizerão 

à ordem do Templo do direito e jurisdição eclesiástica da terra do castelo de cera e 

terra de Tomar, se lhe pertencia e assi da Igreja de Santiago de Santarém; 

• Confirmação apostólica desta concórdia e doação; 

• Bula do papa Adriano para que as igrejas que forem edificadas em terras de Tomar 

e cera são imediatas à Sé Apostólica; 

• Outra bula do papa Alexandre sobre o mesmo; 

• Outra tal do papa Urbano. E acrescenta a capela de Santa Maria do Zêzere que 

também faz isenta; 

• Sentença dada sobre a isenção das ditas igrejas em favor da ordem e Sé Apostólica; 

• Confirmação da dita sentença; 

• Que a primeira igreja que edificarão os templários nesta terra de Tomar foi Santa 

Maria do Olival que antes da perdição de Espanha fora mosteiro da ordem de São 

Bento; 

• Indulgência aplica aos que visitarem esta igreja em dia de Nossa Senhora da 

Assunção e na oitava; 

• Outra indulgência apostólica aos que visitarem a mesma igreja a todallas festas de 

Nossa Senhora e suas oitavas; 

• Instituição da capela de Dom Martins Gil em esta igreja e juntamente doação de 

bens pêra se sustentar; 

• Instrumento per que se apartarão certos bens e direitos da mesa mestral na vila de 

Thomar e seu termo e se apropriarão ao Convento e vigararia da dita Igreja. E 
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certas comendas em lugar das pensões e mantimentos a dinheiro que tinhão nas 

rendas da dita mesa; 

• Bula do papa Bonifácio que o dom prior do convento desta ordem institua o vigairo 

desta igreja de Tomar que há-de ser freire a apresentação do mestre; 

• Foral primeiro dado aos moradores da vila de Tomar pelo Mestre dom Gualdim e 

cavaleiros da ordem do Templo; 

• Que depois disto foi dado 2° foral em latim aos mesmos moradores da vila de 

Tomar pelo dito mestre e cavaleiros da ordem; 

• Que este foral foi viciado pelos ditos moradores na parte que falava na jugada do 

pão, linho e vinho; 

• Carta delRey Dom João per que manda dar ao mestre Dom Lopo Dias da torre do 

tombo de Lisboa o treslado do foral de Torres Novas que fora tresladado do 

verdadeiro da dita vila de Thomar; 

• Foral de Torres Novas; 

• Sentença per quem for julgado e dado o foral de Torres Novas por verdadeiro foral 

de Tomar; 

• Sentença dada contra os moradores da dita vila per que forão julgadas a dia ordem 

as jugadas de pão, vinho e linho conforme o dito foral; 

• Treslado do foral viciado pelos moradores da dita vila; 

• Que depois se veio a pagar oitavo por jugada e assim se manda pagar no foral novo 

dado por Elrey dom Manuel; 

• Que depois que a ordem do templo houve bens e direitos nestes reinos se vierão 

fazer cabeças nos lugares onde os tinhão a que chamavam casas dos lugares em que 

se fazião. E como os procuradores da Ordem do Templo se vierão depois de a 

chamar mestres, donde veio chamar-se o mestre de Jerusalém o grão Mestre; 

• Foral dado pela ordem do Templo aos povoadores do Carvalhal e cera que ora 

pertencem à comenda de Pias; 

• Carta de compra do olival que se chama do Pombal que esta em termo de Tomar 

para a ordem do Templo; 

• Composição entre Santa Cruz de Coimbra e a ordem do Templo sobre os caneiros 

do Zêzere e bocaes e engenhos e barca onde se chama Alvarangel que pertence a 

comenda da alcaidaria-mor; 

• Doação de uma herança em termo de Thomar junto dos Moinhos do Prado; 
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• Compre que fez a ordem de umas casas na vila de Tomar fora dos muros onde 

chamão balistenis; 

• Compra de outras casas na dita vila na rua da cortedoura; 

• Compra da herdade a que chamão Cerzedo em termo de Tomar que ora pertence a 

comenda das Pias; 

• Carta de escambo de uma herdade aquém da ribeira de beselga termo de Tomar que 

foi dada a ordem por outra que tinha no freixal; 

• Carta de venda que o comendador do Pombal fez ao comendador de Tomar de toda 

a herdade e caneiros e bocaes que a comenda de Pombal tinha nas ribas do Zêzere 

que é Alvarangel termo de Tomar; 

• Sentença dada por EIRey Dom Dinis entre a ordem e povo da dita vila sobre certas 

duvidas pela qual se julgarão os direitos dos fornos a ordem e os lagares de azeite e 

outras coisas; 

• Sentença da relação per que se julga que o povo da dita vila dê de comer aos 

lagareiros e outras coisas que se costumavão dar antes do foral delRey dom 

Manuel; 

• Doação da quinta das pias com suas pertenças cabeça que ora é da comenda das 

Pias; 

• Feira franca concedida à vila de Tomar; 

• Carta de licença que deu elRey dom João o primeiro a se filho o Infante D. 

Henrique para dar em escambo as suas terras da Reigada e Pereiro e umas casas 

que tinha em Lisboa a ordem por outros bens em Tomar para o aplicar ao hospital 

que aí o queria fazer; 

• Indulgência apostólica aos que visitarem a igreja do convento de Tomar em dia de 

Santiago; 

• Sentença dada entre a ordem e a vila de Tomar sobre os direitos da alcaidaria mor; 

• Transação e concerto feito entre o mestre da ordem e os tabeliões de Tomar sobre 

as pensões de seus ofícios; 

• Compre que fez a ordem de uma herdade em termo de Tomar onde chamão a Lousã 

que se ora chama a Granja da Cardella e pertence a Alcaidaria mor; 

• Doação que fez elRey dom Sancho a Pêro Ferreira da herdade de Valdorjaes termo 

de Tomar; 
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• Doação desta mesma herdade feita depois à ordem que ora pertence à comenda de 

Pias; 

• Doação de um assento de casas e vinha e pomar no lugar das Gontijas feitas à 

ordem; 

Arcebispado de Lisboa 

• Doação delRey dom Afonso Henriques da ordem do Templo de todo o eclesiástico 

de Santarém; 

• Por este eclesiástico deu o mesmo Rey depois à dita ordem a terra do castelo de 

cera e Tomar e o bispo e cabido da Sé de Lisboa lhe derão o eclesiástico da dita 

terra e a igreja de Santiago de Santarém as escrituras no titulo de Tomar; 

• Bula aplica pêra a ordem mandar servir a dita igreja de Santiago por um freire e 

converter os rendimentos dela em seus usos; 

• Concórdia entre a ordem e os beneficiados de Santiago sobre o número deles e 

outras cousas; 

• Sentença em favor da ordem per que foi julgada a posse dos dízimos da lezíria do 

Marquês a dita igreja de Santiago; 

• Sentença em favor da ordem per que forão julgados a dita igreja os dízimos da 

lezíria do Palanque; 

• Sentença dada entre o Prior da dita igreja e os beneficiados sobre dúvidas que entre 

eles havia; 

• Doação que fez um Lourenço Mendes e sua mulher da terça parte de seus bens em 

Santarém em remuneração de lhe emprazarem em suas vidas certos bens da ordem; 

• Doação à ordem de oito moinhos na ribeira de Pernes e dos mais que se aí poderem 

fazer; 

« Contrato e obrigação entre a ordem e Diniingos Pirez pêra poder fazer certos 

engenhos na ribeira de Pernes pêra depois ficarem a dita ordem; 

• Doação que fizeram Arias Dias e sua mulher da terça parte e seus bens aos freires 

da ordem do Templo que estavam no castelo de Almourol; 

• Carta delRey dom Afonso per que quitou aos da ordem a lenha que lhe erão 

obrigados a dar quando estivesse em Santarém por outras que a ordem lhe deu; 

• Doação de um casal nas liziras termo de Santarém ao comendador de Almourol; 



• Doação delRey dom João o primeiro de todo o direito que tinha e podia ter no pego 

de Almourol a ordem de Cristo; 

• Carta delRey dom João per que defende que ninguém pesque no peguo de 

Almourol sem licença do Comendador do castelo; 

• Sentença per que forão julgados a ordem os direitos da pescaria e outros quaisquer 

do pego de Almourol; 

• Doação à ordem do Templo dos castelos do Zêzere, da Cardiga e de Tomar e de 

uma vinha além do Tejo; 

• Doação à ordem de Cristo de certos bens na Cardiga que unirão à vigararia de 

Tomar; 

• Compre de certa parte de herança no poço e salinas de Rio Maior para a ordem do 

Templo; 

• Sentença em favor da ordem do Templo per que se lhe julgou a metade dos fruitos 

da herdade que esta na testada dos bacelos de monte de trigo e o dízimo de toda a 

herdade e das vinhas que nelas estão; 

• Emprazamento que a ordem do templo fez de umas vinhas e herdade do monte de 

trigo com condição que por falecimento dos possuidores as ditas vinhas e um lagar 

que tinhão defronte delas ficassem a dita ordem; 

• Doação por via de escambo que elRey dom Afonso fez do direito que tinha na lizira 

dalcoelha a dom João Pirez davoino o qual direito ora é da ordem; 

• Carta per que os possuidores da vinha de Alenquer termo de Santarém confessão 

ser da ordem do Templo a dita vinha; 

• Doação de três casais no vale de Soeiro termo de Santarém a ordem do Templo; 

• Outorga e consentimento que derão dom Rodrigo Garcia e dona Berengária a esta 

doação acima. 

• Doação per via de escambo de um casal em Casevel a ordem do templo; 

• Transação feita entre o bispo de Lisboa a ordem do Templo sobre as igrejas do 

Pinheiro e Casevel; 

• Composição entre a ordem de Cristo e os priores de almonda e Golegã sobre os 

dízimos do paul de Boquilobo; 

• Composição entre a ordem de Cristo e os priores e beneficiados das igrejas da vila 

de Torres Novas sobre os dízimos do paul de Boquilobo junto da Golegã; 

• Doação a ordem do Templo de três courelas de terra em Taura termo de Santarém; 
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• Doação a ordem do Templo de uma quinta em Alcoentrinho termo de Santarém; 

• Carta de elRey dom Dinis para que manda que se dem a ordem do Templo os 

dízimos da lizira dos freires; 

• Carta per que confessa elRey dom João que trazia da mão do mestre da ordem de 

Cristo em quanto fosse vontade do dito mestre a terra e lizira que esta a par de 

Muja; 

» Transação e amigável composição entre a ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo e 

prior e beneficiados de Santiago de Lisboa sobre as dízimas das propriedades que a 

ordem tem no termo de Lisboa; 

• Sentença per que foi julgada a ordem de Cristo a metade de uma horta e uma vinha 

e um olival em Xabregas termo de Lisboa; 

• Doação da ordem de Cristo per via de escambo de umas casas na rua Nova de 

Lisboa por umas almoinhas e bacelo que a ordem tinha em Xabregas; 

• Instrumento da posse que a ordem tomou destas casas; 

• Privilégio para trinta homens que lavrarem a quinta de Alperiate que é desta ordem 

de Cristo e está em termo de Lisboa. E na suma se declara por que se lança aqui 

este privilégio tendo a ordem pêra seus caseiros outro muito exuberante pelo qual 

se escusa este; 

• Casas e herdades em Sintra e seu termo que ficarão a ordem por falecimento de 

dom Gualdim Paes Mestre da ordem do Templo a que elRey as tinha dadas; 

• Instrumento de posse dos ditos bens que a ordem de Cristo tomou por falecimento 

da Rainha Dona Isabel mulher delRey Dom Dinis a qual as trazia da mão da ordem; 

• Doação de vila franca feita a dona Fruile Hermiges feita por elRey dom Sancho; 

• Aprovação desta doação por elRey dom Afonso filho do dito rei dom Sancho; 

• Doação que a dita dona Fruile Hermiges fez a ordem do Templo da dita vila franca 

e dos lugares de Torrado e Freandi e Ravais e Caria e todolos outros bens neste 

reino adquiridos; 

• Foral que deu a dita Fruile Hermiges aos moradores de vila franca; 

• Sentença por que se julgaram a ordem de Cristo os direitos da quinta do paraíso em 

termo de vila franca; 

• Sentença em favor da ordem de Cristo por que se julga que os moradores de vila 

franca não sejam obrigados a pagar na colheita que os de povos são obrigados a 

pagar cada ano a elRey; 



• Sentença per que se julga que a ordem confirme os juizes de vila franca e as 

apelações vão à dita ordem; 

• Carta de doação que a ordem de Cristo fez de vila franca emprestemo a Lopo 

Fernandes e sua mulher e seu filho por lhe darem huma propriedade dentro em 

quatro anos que rendesse cinquenta libras em cada um ano: A qual lhe derão no 

termo da vila de Tomar e a quinta das Pias cabeça da comenda das Pias; 

• Instrumento em pública forma por que o Mestre da ordem de Cristo manda que se 

assine termo aos donos das terras de vila franca para que as lavrem e não querendo 

manda que se dem a outros que as lavrem e semeiem e paguem os direitos delas; 

• Instrumento por que um tabelião de vila franca se obrigou pagar a ordem em cada 

ano duas dobras de ouro de pensão de seu oficio; 

• Outro instrumento de outro tabelião por que se obrigou pagar duas coroas de bom 

ouro também de seu ofício; 

• Carta delRey que nenhum privilegiado seja escuso em vila franca de servir os 

ofícios do concelho; 

• Instrumento por que os juizes vereadores e povo de vila franca se decerão de uma 

demanda que o Alcaide moor de vila franca em nome da ordem lhe movia sobre o 

por do Alcaide pequeno e ter as cadeias e outros direitos; 

• Que os vinhos de vila franca se marquem nas vasilhas com a cruz da ordem cuja he a dita vila; 

• Dos bens que pertencem a casa da vila de Alenquer que se chama a freiria não se 

acharão escrituras dos títulos por que vierão, mas acharão-se aforamentos que a 

ordem fez desta casa e de todos os bens que lhe pertencem; 

• Doação de um olival em Alenquer por via de escambo; 

• Doação que a ordem fez a um Paio Farpado e seus sucessores do lugar da Ceiceira 

a qual parece que não houve efeito; 

• Doação à ordem do Templo do lugar da Ceiceira com todo o feito e adquirido pelos 

doadores os quais confessam trazerem da mão da dita ordem o dito lugar, e lhe 

deixão mais por suas mortes um olival em São Martinho para lhe sostentarem para 

sempre uma lâmpada em Santa Maria do Olival e outras coisas em Tomar; 
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Bispado da Guarda 

• Doação delRey dom Afonso Henriques à ordem do Templo da Idanha e Monsanto; 

• Confirmação da dita doação por elRey dom Sancho filho do dito rey dom Afonso 

Anriques; 

• Doação de Idanha a nova à ordem por elRey dom Sancho e confirmação dela por 

elRey dom Afonso; 

• Carta per que elRey dom Sancho deu todo o direito que tinha na Idanha a velha e 

em Salvaterra à ordem do Templo tirando certos direitos; 

• Composição entre o Bispo da Guarda e ordem do Templo sobre os direitos 

eclesiásticos das Idanhas velha e nova e doutras muitas villas e lugares do dito 
T3i ot-\o /-i r\-

• Doação à ordem do Templo de Villa franca da Cardosa que he Castelbranco; 

• Doação à ordem do Templo da mesma terra da Cardosa em que os da ordem 

edificarão e povoarão a villa de Castelbranco; 

• Confirmação da dita terra a ordem do templo pollo Papa Inocêncio terceiro; 

• Foral de Castelbranco dado polia ordem do Templo; 

• Composição feita entre a ordem do templo e o Bispo da Guarda sobre o direito 

episcopal e obediência nas Igrejas de Castelbranco, Ródão e seus termos; 

• Carta delRey dom Dinis per que manda ao concelho de Castelbranco que leve 

todalas vendas ao açougue da villa que está no Castello; 

• Carta per que elRey manda aos alcaides de Castelbranco que quando mandar 

requerer qualquer pessoa da villa pêra estar a direito com outras que eles não 

executem seu mandado senão o Juiz ordinário ou aquelle que estiver em lugar do 

senhor da terra; 

• Sentença por via de compromisso e amigável composição antre a ordem e o cabido 

da See da Guarda em seu nome e como procurador dos reitores das Igrejas de 

Covilhãa e seus termos sobre os dízimos das criações lã e queijos do gado que de 

Covilhãa e seus termos saem apacer as villas e termos de Segura, Salvaterra e 

lugares da dita ordem que estão no bispado da Guarda; 

• Sentença em favor da ordem de Christos per que se lhe julga a aldeã dalcaniz termo 

de Castelbranco no espiritual e temporal; 
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• Doação da açafa que agora se chama o Ródão a ordem do Templo por via de 

escambo; 

• Carta de elRey dom João o primeiro que ninguém faça canal nem estacada do canal 

da villa de Ródão pêra baixo pêra não impedirem a passagem do peixe pêra o dito 

canal que he da ordem de Cristos; 

• Outra tal carta delRey dom Duarte filho do dito rei dom João per que defende o 

mesmo; 

• Sentença a aprazimento de partes per que foi julgado o dízimo do rendimento de 

hua acenha a par do Ródão à Ordem; 

• Outra sentença também a aprazimento de partes per que forão julgados os dízimos 

dos rendimentos doutra Acenha no mesmo Tejo onde chamão a de manhães a 

ordem; 

• Outra sentença daprazimento de partes per via de concórdia per que se julgarão a 

ordem de Cristos os dízimos dos rendimentos doutra Acenha em termo do Ródão 

no Tejo a foz de Nisa; 

• Outra tal sentença sobre outra Acenha no dito Rio e termo; 

• Cópia pêra a ordem de hum lagar dazeite com hua casa e quintal murado no lugar 

de Nisa; 

• Composição entre o bispo da Guarda e ordem do Templo sobre os direitos 

episcopais das vilas e termos de Nisa, Alpalhão e Montalvão terras da ordem; 

• Composição antre a ordem e moradores da vila de Nisa e seu termo sobre o modo 

do pagamento dos dízimos do azeite; 

• Sentença per que se largou à ordem a villa de Montalvão; 

• Doação do padroado da egreja de Santa Maria a grande de Portalegre a ordem do 

Templo; 

• Concerto e concórdia entre o bispo da Guarda e ordem de Cristos per que se unirão 

os fruitos desta egreja à Mesa Mestral da dita ordem e os ditos bispo e ordem 

cessarão das demandas que trazião; 

• Carta de compra pêra a ordem do templo de huas casas com seus quintaes em 

Portalegre; 

• Compra pêra a dita ordem doutra casa em Portalegre; 

• Doação à ordem da vila da Lardosa e de hua erdade na corrica e de certas erdades 

em Castelnovo e seu termo e doutra erdade em Silvares; 
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Doação da vila e Castelo de penagarcia à ordem do Templo; 

Sentença per que foi julgado a ordem de Christos o padroado da egreja de 

penagarcia; 

Carta de instituição que fez o Vigairo da See Metropolitana de Santiago por virtude 

da sobredita sentença a hum clérigo apresentado polia ordem de Christos a dita 

egreja de penagracia; 

Escaimbo per que a ordem ouve delRey villa de Rey e a villa de Ferreira e o 

padroado da egreja da villa dalvaiazere; 

Foral dado a villa de Rey antes de ser da ordem; 

Carta delRey a suas justiças per que manda que mantenham a ordem de Christos na 

jurisdição das vilas de Castelnovo e daguieira e do Pinheiro dazer; 

Doação à ordem do Templo da erdade da vide em termo da Covilhãa e da egreja e 

doutra erdade dentro da Covilhãa; 

Doação da erdade de Casegas termo de Covilhãa a ordem do Templo; 

Doação à ordem do Templo de huma erdade em termo de Covilhãa onde nace o Rio 
da vide; 

Doação à ordem do Templo de certa fazenda em benaventa a par da mata e em 

cangosto termo da Covilhãa; 

Carta de doação à ordem do Templo dalpedrinha e de uma vinha em Castelnovo 

com outras cousas e de hum quinhão na torre do Arrizado; 

Sentença em favor da ordem de Christos contra os moradores de Sancta Margarida; 

Doação à ordem do Templo da villa da Bemposta e da Laurosa e da metade da 

egreja de Ailbairis; 

Doação de vila boa á ordem do Templo; 

Sentença per que se julgou a ordem do templo o lugar da villa boa que por outro 

nome se chama Jajua; 

Foral de villa boa; 

Doação à ordem do Templo do lugar de cabeça de touro; 

Carta delRey per que manda que a comenda de cabeça de touro que era devasada 

por seu mandado torna a estar como antes de ser devasada; 

Foral de Touro dado polia ordem do Templo; 

Doação de metade de hua erança e de três moinhos e hum casal e certas vinhas em 
termo de Linhares à ordem; 



• Doações de certas meãs eranças que parecem estar no bispado da Guarda posto que 

não se declara nas escrituras; 

• Doação a ordem do Templo dos padroados de certas egrejas e das dízimas que os 

doadores tinhão nas erdades que estão antre o Rio da riorde e partem com o que o 

concelho da Guada tinha dado à dita ordem; 

• Sentença dada antre a ordem e o Bispo da Guarda sobre colheitas e visitações de 

certas egrejas do bispado da Guarda; 

• Doação per via de escaimbo a ordem de Castelo da vide a qual não ouve effeito. 

Bispado de Coimbra 

• Foral de Soure dado por o Conde dom Anrrique e confirmado por elRey dom 

Afonso Anrriques seu filho antes de ser da ordem; 

• Carta de doação do Castello de Soure a ordem do Templo que fez a Rainha dona 

Tareja mai delRey dom Afonso Anrriques; 

• Outra carta de doação do mesmo Castello polia mesma rainha à mesma ordem; 

• Outra de doação do mesmo Castelo por elRey dom Afonso filho da dita Rainha; 

• Doação de hua erança em termo de Soure alem do Rio à ordem do Templo; 

• Compra do lugar de Palleão junto de Soure pêra a ordem do Templo; 

• Doação do padroado da egreja de Soure à ordem do Templo por elRey dom 

Sancho; 

• Outra tal do mesmo rei diferente nas palavras e na era; 

• Sentença em favor da ordem de Christos sobre a confirmaçãio dos Juízes de Soure; 

• Composição antre o comendador de Soure e concelho da dita vila e comendador da 

Redinha sobre o resio do paul termo de Soure; 

• Sentença delRey dom João sobre certos agravos que o concelho de Soure dizia 

receber do Mestre da ordem de Christos sobre o relego, pousadas e cavalos; 

• Sentença em favor da ordem de Christos sobre as offertas de São Matheus de 

Soure; 

• Sentença em favor da ordem per que os lavradores de villa nova danços que 

lavrarem no termo de Soure paguem à ordem o oitavo do que lavrarem; 

• Carta de doação de humas casas em Leiria; 
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• Doação à ordem do Templo por via escaimbo de um casal, certos erdamentos e 

quinhão de moinhos e vinha em termo de Leiria por uma vinha que a ordem deu; 

• Memorial e inventário de muitos bens que a ordem tem na cidade de Leiria e em 

seu termo; 

• Declaração per que título veo a ordem do Templo a terra em que a dita ordem fez 

as vilas de Pombal, Redinha e Ega; 

• Que as Igrejas da vila de Pombal, Redinha e Ega são isentas de jurisdição episcopal 

ordinária e imediatamente sobjeitas ao Papa e See apostólica por bulias dos Papas 

Honório terceiro, Coelestino quarto e urbano quarto as quais vão uma atrás outra; 

• Foral dado aos moradores da villa de Pombal pollo Mestre e cavalleiros da ordem 

do templo em Portugal; 

• Confissão e trégua que fez Martim Pires à ordem do Templo de certos bens que 

tinha a mesma ordem e doação doutros bens seus que tinha em Pombal e seu termo 

e em termo de Leiria; 

• Restituição que elRey dom Dinis fez das egrejas de Pombal e Soure à ordem de 

Nosso Senhor Jesu Christo de que tinha feita doação aos estudos de Coimbra que 

revoga per sua carta; 

• Sentença per que foi restituída a ordem de Christos a Jurisdição da vila de Pombal e 

outras cousas que lhe erão tiradas por carta delRey dom Afonso o quarto; 

• Concerto entre a ordem e os moradores da vila de pombal e seu termo sobre o 

serviço e culto divino da egreja da vila e termo e sobre a paga dos dízimos do azeite 

e franquia e conhecenças e sobre outros direitos eclesiásticos; 

• Doação de um casal nos termos das vilas de Pombal e Soure feita ao Vigairo de 

Pombal; 

• Foral dado aos moradores da villa de Redinha pollo Mestre e ordem do Templo; 

« Restituição que elRey dom Dinis fez a ordem de Christos das villas, Castellos e 

lugares da Redinha, Soure, Pombal, Ega, Idanhas nova e velha, Salvaterra, Segura, 

Proença e Rosmaninhal que lhe erão julgadas em sua relação sendo da ordem do 

Templo; 

• Carta de venda de certas erdades na Ega; 

• Declaração que fez hum Randuso de certos bens que tinha comprados na Ega os 

quaes parece que vierão depois à ordem mas o título não se acha; 
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• Foral da villa de Ferreira dado aos moradores delia polo senhorio que dela era antes 

de vir a ordem; 

• De como Ferreira foi apartada de villa de Rei e feita villa per si por mandado 

delRey dom Manuel; 

• Doação do Reguengo de Monsalude que he ora Dornes feita por elRey dom Sancho 

a hum Pêro Afonso e não se acha outro título por onde viesse a ordem de Christo 

cuja ora he senão este per que consta que deixou de ser delRey; 

• Composição antre a ordem e concelho de Dornes per que se assentou que de 

todallas cousas de que se avia de pagar jugada se pague de dez dous hum por 

dízimo e outro por jugada. E assi de castanheiros e oliveiras e outras árvores que 

dahi por diante se posesem na terra de que se paga jugada; 

• Sentença dada por virtude da composição atras contra os moradores de Dornes per 

que forâo condenados que pagassem a ordem o quinto do azeite, castanha e mais 

legumes; 

• Doação remuneratória feita à ordem do Templo da quinta de Puços; 

• Instituição da egreja de Puços a frei João Paes a apresentação do Comendador de 

Thomar logo tente do Mestre do templo no Reino de Portugal; 

• Composição feita antre a ordem e Bispo de Coimbra sobre o que há de aver de 

procuração visitando a egreja de Santestevão de Puços polia qual o Bispo concede à 

dita ordem que aja a perlacia na dita egreja, e que possa por capellaens assi 

seculares como de sua ordem; 

« Sentença delRey dom João per que foi tornada e restituída a ordem a posse da 

comenda de Puços e erdades e casaes da Ferretosa termo do Rabaçal que forão 

tomados pêra o dito Senhor Rey; 

• Aforamento da agoa da Murta polia ordem do templo a João Clemente pêra nela 

fazer três moinhos; 

• Sentença per que forão julgados a ordem de Christos os moinhos e erdades que 

estão no rego da Murta na parte dalém do rebeiro e outros três casaes a fundo da 

torre da Murta que foram tomados a dita ordem por estarem em reguengo; 

• Doação da Albergaria de Maças de caminho feita por elRey dom Sancho a dom 

Martim Fernandes e sua mulher desta albergaria esta ora em posse a ordem mas não 

se acha título per que lhe viesse e lançase aqui so pêra se saber que deixou de ser 

delRey; 
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• Compra pêra a ordem do Templo de hua erdade e casas em Coimbra ou seu termo; 

• Carta de doação à ordem do templo de hum térreo no arrabalde de Montemor o 

velho; 

• Doação remuneratória que fez dona Tareja Afonso a ordem do Templo de hum 

casal em Mello por que a ordem lhe deu a aldeã de Sadarcha; 

• Compra da quinta de Sancta Ovaia com onze casaes e suas pertenças pêra a ordem 

U(J J. C l i i p l U , 

• Aprovação que fez um filho do vendedor da quinta de Sancta Ovaia da venda delia 

com declaração dos lugares em que estão os casaes que lhe pertencem. 

Bispado de Lamego 

• Doação do Castello de Longroiva, 

• Composição antre o Bispo de Lamego e a ordem sobre os direitos episcopaes de 

Longroiva e Meda; 

• Que a jurisdição do concelho de Longroiva he da ordem; 

• Doação de Bretiandi a ordem do Templo; 

• Doação de dous casaes em Freandi e a metade de huma quinta; 

• Doação de humas casas no Sabugal a ordem do Templo. 

Bispado de Viseu 

• Venda e doação de huma erança em Gondufe e Pacinho em terra de Sancta Maria 

da cidade e termo de Viseu; 

• Doação per via de composição a ordem do Templo do padroado da egreja de 

Sanctiago de Trancoso o qual depois foi dado a elRey em escaimbo; 

• Confisão que fizerão dom Martinho e hum seu filho que trazião da ordem do 

Templo o Pinheiro Dazer e Moreira; 

• Inquirição per que se achou a casa do Pinheiro Dazer pertencer à ordem do Templo; 

• Carta delRey que suas justiças mantenhão a ordem de Christos na jurisdição da vila 

de Pinheiro Dazer. 



Arcebispado de Braga 

• Compra de huma erdade junto do poço do ospital de Braga pêra a ordem do 

Templo; 

• Confirmação e doação à ordem do Templo do ospital de Braga; 

• Carta de consentimento delRey a dita confirmação e doação; 

• Confirmação do papa da dita doação e confirmação do hospital de Braga a ordem 

do Templo; 

• Compra pêra a ordem do Templo de huma erdade em Villar sob monte morgoto; 

• Compra doutra erdade em villar pêra a mesma ordem do Templo; 

• Compra que fez a ordem de huma erdade sob o monte ferroca e de hum casal junto 

doutro que a ordem ouvera de dona Tareja tudo em termo de Braga; 

• Sentença per que se julgou a erdade de bouçamada à ordem do Templo; 

• Doação à ordem do Templo de quatro leiras de erdade em termo de Braga; 

• De huma erdade em Roris; 

• De seis casaes em São Romão na villa que se chama villa cova huma erdade que se 

chama assamasa; 

• Concerto antre a ordem e os moradores do concelho do Mogadoiro sobre os 

dízimos; 

• Doação à ordem do Templo dos padroados das egrejas de São Mamede do 

Mogadoiro e Sancta Maria de Penas Roias; 

• Escaimbo destas egrejas; 

• Concórdia antre a ordem e arcebispo de Braga sobre a tença pontifical das egrejas 

do Mogadoiro e Penas Roias; 

• Sentença por via de compromisso antre a ordem e moradores de Penas Roias sobre 

as dízimas de moinhos, meunças e pesoaes; 

• Concerto antre a ordem e moradores de Fermoselhe de Castella sobre os pastos e 

outras cousas; 

• Concórdia e amigável composição feita antre a ordem do templo e a ordem do 

ospital de São João por seus procuradores sobre as rendas de villa chãa e de 

Natanor e outras cousas; 

• Memorial de todalas cousas que por esta concórdia acima feita antre as ordens do 

templo e do ospital se determinarão antre ambas as partes além que se declarão e 
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contem na escritura da concórdia e o que se avia de fazer em execução e 

comprimento da dita concórdia; 

• Compra de huma erdade em natanor pêra a ordem do templo; 

• Doação à ordem do templo de huma erança em Perenin. 

• Doação de hum casal que chamão da fonte da dona e de huma erdade que pertencia 

ao dito casal; 

• Compra pêra a ordem do templo de certo erdamento em Villela; 

• Bula do papa per que exime aos da ordem do templo de que pagavão ao Arcebispo 

de Braga pêra o subsidio da egreja de Roma; 

• Outra bulia pêra o Arcebispo de Braga e seus sufraganhos castigarem aos que 

fizerem agravos aos da ordem do templo segundo forma de seus privilégios; 

• Sentença sobre o padroado de sancta Marinha da Pedreira; 

• Bula que exime os da ordem do subsidio do emperador. 

Bispado do Porto 

• Compra pêra ordem do templo de huma erdade em Villa maçada; 

• Doação à ordem do templo doutra erdade em Villa maçada; 

• Compra pêra a ordem do templo doutra erdade em Porzel; 

• Compra pêra a ordem do templo de huma erdade em terra de Santa Maria; 

• Compra pêra a ordem do templo doutra erdade em Mazaneira; 

• Compra pêra a ordem do templo de huma erdade em Azevedo; 

• Doação à ordem do templo de quatro casaes em Gondemar e na villa dagear e no 

valle do cornado; 

• Doação à ordem do Templo de São João de Rio Frio; 

• Sentença sobre a jurisdição e liberdades do couto de Rio Frio e algumas erdades de 
fonte arcada; 

• Carta delRey per que manda que se guarde esta sentença; 

• Carta de doação à ordem do templo da villa de fonte arcada e seus termos e 

benefícios e dezoito doações outras de erdades ahi mesmo; 

• Composição antre a ordem e Bispo do Porto sobre a procuração de Santiago de 
fonte arcada; 
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• 

• 

Carta delRey sobre a portagem que o Porto pedia aos moradores da bailia de fonte 

arcada; 

Outra por que desobriga os moradores de fonte arcada e de Rio Frio de servirem na 

obra da rua nova do Porto. 

Arcebispado de Évora 

Doação delRey à ordem do templo da terça parte de todo o que se cobrasse dos 

mouros nas terras dalém tejo; 

Doação à ordem do templo da erdade do castello Denbrei em Montemor o novo e 

de quatro casaes no couto de Lauredo e doutros quatro em Loure e da quinta de 

hum casal em ulveira; 

• Composição antre a ordem e arcebispo devora sobre os direitos episcopaes da 

Igreja dares. 

Bispado do Algarve 

• Doação à ordem do templo do castelo e vila de Castro Marim fica encorporada na 

bula da instituição desta ordem na Ia parte; 

• Carta delRey que se pague os direitos de Castro Marim à ordem de Cristos; 

• Outra do mesmo Rey sobre a jurisdição de Castro Marim; 

• Sentença que as apellações de Castro Marim vão ao Mestre; 

• Carta delRey per que manda pagar os direitos da pescaria a todos os percadores que 

ancorarem ou sairem em terras de Castro Marim; 

• Sentença contra os moradores de Tavilla que paguem a ordem e concelho de Castro 

Marim a trintena do pão que trouxerem pollo Rio de Guadiana; 

• Bulia de confirmação de todallas doações que erão feitas a ordem do Templo nos 

reinos de Portugal. 

Ao concluir a segunda parte, o escrivão percebe que o seu trabalho neste primeiro 

volume apresenta omissões, desculpa-se pelo facto e tenta remediar a falta em que caiu, 

procurando justificá-la com exemplos elevados "E cuidando na maneira que teria pêra 

milhor suprir esta falta me occorreo a ordem que levarão os sanctos padres Bonifácio 8 
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na compilação do sexto livro das decretaes, e Clemente 5 e Joanne 22 na compilação das 

Clementinas. Os quais conformarão estas suas compilações com a primeira de Gregório 9 

assi o número dos livros como da ordem da situação dos títulos onde havia matéria pêra 

os iterar, " daí uma tavoada de segundos títulos onde constam escrituras importantes, que 

não foram inseridas na tavoada principal. E conclui, dizendo que, desta forma, "supri 

commodamente esta falta e deffecto. "210 

Tavoada dos 2 titullos 

Thomar 

• Instituição da capella de Sam Gil Afonso na egreja de Sancta Maria do Olival; 

• Sentença per que foi julgada a posse de huma terra no casal do ordem que se chama 

do Mestre no couto da villa de Thomar que pertence à Vigairia; 

• Outra sentença per que foi julgado hum olival a mesma ordem e vigairia no couto 

da mesma villa. 

Arcebispado de Lisboa 

• Doação à ordem do templo da erdade davencaro em termo da vila Dourem. 

Bispado da Guarda 

• Doação de huma vinha em Portalegre; 

• Doação da terça parte de certa fazenda em Castello Novo e em outras partes. 

Bispado de Coimbra 

• Bulia sobre a mudança da egreja parrochial da villa de Soure. 

210 IAN/TT, Ordem de Cristo, n° 234, T p t . fis. 179-179v. 
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IAN/TT, Chancelaria da Ordem de Cristo, códice n° 235 - 3o e 4a partes 

Terceira parte 

Constituída pelas escrituras das rendas, jurisdições, honras e direitos que a ordem 

tem em África, Ásia e ilhas espalhadas pelo Mar Oceano, desde o governo do Infante D. 

Henrique, oitavo mestre, o qual muito contribuiu para o seu prestígio e importância 

económica, projecto que foi continuado pelos seus sucessores: 

• Prefácio da terceira parte. É um longo texto apologético onde se elogia a 

personalidade impar do Infante D. Henrique e se expõem os fundamentos de 

direito canónico, natural e divino, que lhe são inerentes; 

• Declaração louvando o esforço do Infante D. Henrique, para incorporar no 

património da ordem, as terras da Reigada e Pereiro; 

• Conjunto de cartas de D. Afonso V; 

• Conjunto de cartas do Infante D. Henrique; 

• Conjunto de documentos pontifícios que concedem privilégios à ordem do 

Templo e o exclusivo temporal e espiritual das terras descobertas e 

conquistadas, à milícia de Cristo; 

• Conjunto de documentos outorgados durante o reinado de D. Manuel I, 

criação de novas comendas e concessão de privilégios económicos e fiscais. 

Quarta parte 

Conjunto de escrituras com as liberdades, graças, privilégios, isenções tanto 

apostólicos como régios concedidos à instituição e pessoas dela. No início, a fonte explica 

as razões da divisão em quatro partes. Segundo explica o escrivão, podiam fazer-se mais 

divisões, por haver matéria para isso, mas escolheu o número quatro pelas seguintes 

razões: 

• O rei D. Sebastião que mandou fazer este livro é o décimo sexto rei de 

Portugal que é o resultado de quatro vezes quatro; 
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• Quatro são os elementos de que são compostos todos os corpos sujeitos a 

alteração e corrupção; 

• Quatro são os humores correspondentes a estes quatro elementos, os quais 

são diversos e concorrem na composição e conservação dos corpos viventes; 

• Quatro são os tempos do ano necessários para a terra conceber, criar e trazer 

a perfeição dos frutos, com que todos os animais se mantêm e sustentam; 

• vustro são as virtudes cardeais e principais que governam a geração 

humana e regem todo o mundo; 

• Quatro são os Evangelistas e os Evangelhos que é o manjar espiritual e 

substancial das nossas almas, nesta vida temporal e de preparação para a 

eterna; 

• Para terminar, a soma de um, dois, três e quatro perfazem dez, que sendo 

um número perfeito, dá perfeição a todos os outros números superiores 

qualquer que seja o seu nome, os quais começam em um e acabam em dez. 

Depois da fundamentação ética e teológica da divisão em quatro partes, aparece 

uma série de privilégios e liberdades que os sucessivos monarcas concederam à ordem de 

Cristo, do qual fazem parte alguns outorgados ao Templo, cujo legado material lhe veio a 

pertencer. Os privilégios aqui referidos pertencem aos reinados de D. Afonso Henriques, 

D. Dinis, D. Fernando, D. João I, D. Afonso V e D. Manuel I. 

Segue-se o elenco dos privilégios, liberdades e graças concedidos pelos Santos 
Padres à Ordem de Cavalaria do Templo. 

Privilégios Apostólicos concedidos à Ordem do Templo211 

Eugénio IH (1145-1153) 

1 - Dirige-se a todos os prelados das igrejas locais para que ajudem com suas esmolas os 
cavaleiros do Templo - fis. 13v-14. 

Pela importância e especificidade do assunto, apresentamos os fólios onde se encontram este conjunto 
significativo de documentos pontifícios. O número que precede o seu enunciado, foi de nossa iniciativa e 
indica a ordem, pela qual os diplomas aparecem na fonte. 
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Adriano IV (1154-1158) 

1 - Confirma as graças, liberdades e privilégios concedidos à ordem do Templo por 

Eugénio III - fis. 14-14v. 

2 - Dirigida às autoridades eclesiásticas antes da aprovação oficial da ordem do Templo, 

-fl. 34. 

3 - Concede aos cavaleiros do Templo o direito de edificar oratórios e possibilidade de ter 

sacerdotes para o culto. - fis. 36-36v. 

Alexandre Hl (1158-1181) 

1 - Confirma as graças, liberdades e privilégios concedidos por Eugénio III. 

(Estas bulas eram em número de quatro, mas no códice só existe uma, por terem datas 

diferentes, mas o assunto ser o mesmo) - fl. 14v. 

2 - Aprova a ordem e confirma as linhas orientadoras da milícia, constituindo uma nova 

versão da Regra primitiva - fis. 15-17v. 

Deste diploma fazem parte alguns conteúdos importantes para a vida da ordem: 

. Guerra aos infiéis; 

. Reconhecimento pela Igreja de Roma; 

. Votos; 

. Normas na sucessão do mestrado; 

. Respeito pelos membros da ordem; 

. Impossibilidade de mudar de ordem ou religião; 

. Fiscalidade; 

. Obediência ao mestre. 
3 - Instrumento de paz e concórdia para resolver o diferendo entre o mestre do Templo e a 

ordem do Hospital de Jerusalém - fl. 17v-18. 

4 - Concede aos cavaleiros templários a isenção de pagamento das dízimas das terras 

adquiridas e a adquirir que à sua custa lavrarem. Depois do concílio de Latrão (1179) 

alguns quiseram dar uma interpretação diferente, afirmando que este privilégio se aplica 

212 Apesar da fonte em questão enunciar desta forma este documento pontifício, trata-se de um erro, pois a 
ordem do Templo, teve aprovação oficial da Santa Sé, em 1128, por intervenção directa de S. Bernardo. O 
papa que concedeu a aprovação foi Honório II (1124-1130). 
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apenas às terras recém-adquiridas. O pontífice explica que o conceito é mais abrangente e 

aplica a pena de excomunhão a quem não respeitar este princípio - fis. 18-18v. 

Lúcio m (1181-1185) 

1 - Concede à ordem o mesmo privilégio de isenção de dízimos sobre a terra lavrada 
concedido por Alexandre III - fl. 19. 

2 - Confirma os privilégios, liberdades e indulgências concedidas pelos Santos Padres seus 

antecessores ao mestre e irmandade do Templo. - fl. 22. 

3 - Apela aos prelados que guardem inteiramente os privilégios concedidos aos cavaleiros 
templários. - fis. 22-22v. 

Urbano Hl (ííS5-Í187) 

1 - Confirma o mesmo privilégio da isenção, concedido por Alexandre III e Lúcio III, das 

dízimas sobre as terras adquiridas e a adquirir. - fl. 19v. 

1 - Impõe aos prelados que garantam os direitos da ordem do Templo, tal como 

determina a bula de Lúcio III. - fl. 22v. 

3 - A semelhança de Alexandre III aprova a ordem e toma-a sob a sua protecção e da Santa 
Igreja de Roma, ao mesmo tempo, que confirma todos os privilégios que lhe foram 
atribuídos. - fis. 24-25v. 

4 - Ordena a bispos e prelados que não cobrem a quarta parte das esmolas deixadas ao 

Templo, por pessoas que entrem nas suas igrejas. Ordena aos bispos que consagrem as suas 

igrejas, oratórios e benzam seus cemitérios quando por eles forem requeridos. - fl. 26. 

5 - Concede o direito de edificar igrejas nos lugares que conquistam aos infiéis, mas essas 

igrejas ficam sob a dependência da Santa Sé Apostólica. - fis. 26-26v. 

Celestino Hl (1191-1198) 

1 - Tal como seus antecessores Alexandre III e Urbano III aprova a ordem e confirma-lhe 
os privilégios. - fis. 27-29. 
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Inocêncio m (1198-1216) 

1 - Confirma o privilégio de isenção de dízima sobre a terra lavrada tal como tinha sido 

expresso nas bulas de Alexandre III, Lúcio III e Urbano III - fl. 20. 

2 - Confirma aos templários e seus colonos todos os privilégios, liberdades e imunidades 

atribuídos por D. Afonso Henriques. - fis. 22v-23. 

3 - À semelhança de Alexandre III, Lúcio III e Clemente IV aprova a ordem e coloca sob 

sua protecção e da Santa Igreja Romana todos os seus membros, para além de confirmar 

todos os privilégios até aí concedidos. - fis. 29-31. 

4 - Ordena aos prelados das igrejas que procedam com censuras eclesiásticas e outras 

penas contra todos aqueles que quiserem obrigar os religiosos do Templo a pagar portagem 

ou tributo, das coisas que adquiram para seu uso e necessidade. - fis. 31-3 lv. 

5 - Ordena aos prelados que não excomunguem os membros da milícia, nem interditem as 

suas igrejas por não ser de sua jurisdição e estes estarem sob a protecção da Santa Sé 

Apostólica. - fis. 32-32v. 

6 - Concede aos templários a possibilidade de escolherem sacerdotes para seu serviço 

divino e lhes administrar os sacramentos. Podem edificar oratórios e igrejas em suas terras 

e enterrar os seus freires e servidores, sem prejuízo do direito paroquial. Ordena aos 

bispos, que quando requeridos, lhes consagrem as igrejas e benzam os cemitérios. - fis. 

35v-36. 

7 - Ordena aos capelães da ordem do Templo para nas igrejas que pleno iure lhe 

pertencem não lhes seja exigido juramento de fidelidade, obediência, por estes apenas 

estarem sujeitos ao Santo Padre. Os que não pertencem à milícia, não estão sujeitos ao 

juramento de fidelidade, mas somente à obediência. - fl. 36v. 

8 - Ordena aos bispos e prelados que excomunguem todos os religiosos do Templo e quem 

os receber, desde que sem licença do mestre ou do capítulo abandonem a ordem e forem 

encontrados em paroquias e lugares da sua administração. - fl. 38. 

9 - Ordena a bispos e prelados que não atentem contra os privilégios concedidos pela Sé 

Apostólica aos templários, nem interditem a celebração dos ofícios divinos e os defendam 

em justiça contra todos aqueles que os ofenderem. - fis. 38-38v. 

10- Ordena que as letras que passou e que põem em causa privilégios da ordem do Templo, 

não produzam qualquer efeito. - fl. 39. 
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Honório III (1216-1227) 

1 - Os bispos e prelados podem admitir clérigos que lhes forem apresentados por 

religiosos do Templo para servirem nas suas igrejas. Os seus religiosos podem aplicar os 

frutos dessas igrejas para socorro à Terra Santa. Os prelados não podem excomungar nem 

interditar os templários e se isso acontecer, não produz qualquer efeito. - fis. 21-21v. 

2 — Ordena aos prelados que não excomunguem, nem interditem as nessoas do Templo 

nem as suas igrejas por estarem sob a protecção da Igreja Romana. (1216) - fl. 32v. 

3 - Confirma o já exposto por Inocêncio III para os capelães da ordem, os quais nas igrejas 

que lhes pertencem não prestam juramento de fidelidade e obediência, porque apenas 

obedecem ao Santo Padre. Nas restantes, onde estão pessoas colocadas pela milícia, apenas 

devem obediência. - fis. 36v-37. 

4 - Ordena aos prelados que publiquem os excomungados por agressão a membros da 

ordem para que não sejam absolvidos da excomunhão até mudarem de comportamento e 

obterem do Santo Padre o beneficio da absolvição. Que sejam excomungados os que lhes 

tomem cavalgadura ou qualquer outro bem e não sejam perdoados até se arrependerem e 

devolverem, o que não lhes pertence. - fis. 40-40v. 

5 - Ordena a bispos e prelados que deixem enterrar livremente os freires do Templo. 

Permitam aos seus freires que peçam esmolas em suas igrejas, quando estes forem pedir 

esmola e apliquem censuras eclesiásticas a quem os impedir. - fl. 41v. 

6 - Ordena a bispos e prelados que não exerçam sobre os membros do Templo certos 

impedimentos, como fazer sepultura nas suas igrejas e pedir esmola. - fis. 41v-42. 

7 - Ordena aos templários que não devem fazer maior abstinência e observância da que os 

obriga a disciplina regular, sem especial licença do mestre-fl. 42. 

Gregório IX (1227-1241) 

1 - Concede o privilégio de edificar igrejas nos locais onde não haja qualquer culto cristão. 
- fis. 26v-27. 

2 - Ordena aos prelados que publiquem os excomungados por agressão a feita a 

templários, para que não sejam absolvidos dessa pena até mudarem de comportamento e 

obterem do Santo Padre o benefício da absolvição. Devem ser excomungados os que se 

apropriam dos seus bens e não sejam perdoados da excomunhão até se arrependerem e 

devolverem, o que não lhes pertence. - fis. 40v-41. 
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3 - Ordena aos prelados que defendam seus oficiais para não aplicarem penas pecuniárias 

aos membros da ordem por excessos que cometam, mas que sejam castigados de outra 

forma. - fl. 42v. 

4 - Ordena aos prelados e outras pessoas para nas casas dos religiosos do Templo devem 

contentar-se com aquilo que estiver em escritura autêntica. - fis. 42v-43. 

5 - Confirma todos os bens do Templo e outros que de futuro viessem a adquirir, ficando 

para sempre sob protecção apostólica, privilégio que abrange quem receber clérigos que 

estão sob a sua observância e lhes administre os sacramentos. Devem obediência às 

determinações do capítulo e do mestre, segundo as constituições e estatutos da ordem. 

Nenhum excomungado, interdito ou usurário, pode ser enterrado no seu cemitério, sem 

prejuízo das igrejas a que seus corpos pertencem. - fls.43-43v. 

Inocêncio IV (1243-1254) 

1 - Confirma que todos acusados de delito respondam perante os ordinários dos lugares, 

excepto os templários. - fis. 43-44. 

Alexandre IV (1254-1261) 

1 - Ordena aos bispos diocesanos que recebam os clérigos seculares e regulares para em 

sua casa viverem e em sua mesa se sustentarem desde que pertençam à ordem. Não devem 

ser sujeitos à côngrua, ao pagamento de direitos episcopais. - fl. 20v. 

2 - Confirma outras dos seus antecessores, em especial de Inocêncio III, pela qual ordena 

que ninguém sem especial mandado papal excomungue os religiosos do Templo, nem seus 

servidores clérigos e leigos, enquanto se mantiverem ao seu serviço e, caso isso aconteça, 

não produza qualquer efeito. - fis. 33-33v. 

3 -Ordena aos prelados das igrejas que considerem sacrílegos aqueles que ousarem reter as 

esmolas da ordem do Templo. - fl. 33v. 

4 - Confirma que as causas de delito devem ser julgadas pelos ordinários dos lugares, 

excepto se este acto for praticado por templários. - fl. 44 

5 - Concede-lhes o privilégio de não lhes ser aplicada, como acontece aos outros prelados, 

mosteiros e ordens, de contribuírem para a ajuda nas despesas das procurações que fazem 

os legados e núncios da Sé Apostólica, que por suas terras passarem. Nenhuma censura e 

pena pode ser aplicada aos seus membros. - fl. 44v. 
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Urbano IV (1261-1264) 

1 - Confirma o já determinado por Inocêncio III e Honório III. As pessoas colocadas nas 

igrejas que pertencem ao Templo não fazem juramento de fidelidade e obediência, por 

estarem apenas sujeitas ao Santo Padre, mas os que forem colocados em igrejas que não 

pertencem à ordem, apenas devem obediência. - fis. 37-37v. 

Clemente IV (1265-1268) 

1 - Bula sobre o mesmo assunto da de Honório III que impõe a obrigatoriedade a bispos e 

prelados de receberem religiosos apresentados como membros da ordem do Templo. - fis. 

21v-22. 

2 - Bula de privilégios, liberdades e indulgências concedidos pelos Santos Padres, reis e 

príncipes. - fis. 23-23v. 

3 - Concede a possibilidade de edificarem igrejas em lugares conquistados aos infiéis e aí 

praticarem o culto cristão. (1265) - fl. 27 

4 - Concede aos seus membros que não sejam obrigados a pagar talhas, nem colheitas em 

dinheiro, nem outro qualquer encargo. - fis. 31v-32. 

5 - Ordena aos prelados que não excomunguem os seus membros nem ponham neles 

interdito por estarem sob a protecção da Santa Igreja de Roma. - fis. 32v-33. 

6 - Confirma os privilégios da ordem, à semelhança de Alexandre III, Inocêncio IV e 

Alexandre IV. - fls.34-34v. 

7 - Ordena aos prelados que nas casas destes cavaleiros, os seus homens, serão castigados, 

se entrarem de maneira forçada, nas suas possessões, detê-los injustamente, imporem 

excomunhão, ou exigirem as dízimas sobre a terra lavrada e suas criações. Se forem leigos, 

são excomungados a candeias acesas, mas se forem clérigos, frades ou cónegos regulares 

são suspensos do ofício e benefício até cumprirem com o que devem. Se agredirem algum 

templário não são absolvidos da excomunhão até ordem em contrário da Sé Apostólica. -

fis. 34v-35. 

8 - Ordena aos prelados que quando emitem alguma sentença em favor do Templo contra 

um particular, devem acelerar o processo para os interesses da ordem não serem 

prejudicados, -fis. 35-35v. 

9 - Concede o mesmo privilégio exposto em documentos pontifícios de Inocêncio III, 

Honório III e Urbano IV. As pessoas colocadas nas igrejas da ordem não devem juramento 
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de fidelidade nem obediência por apenas estarem sujeitas ao Santo Padre, as restantes 

colocadas em igrejas que não lhes pertencem, apenas devem obediência. - fl. 37v. 

10 - Desobriga os templários de responderem a letras vindas da Sé Apostólica. - fis. 39-

39v. 
11- Confirma o assunto da sua bula imediatamente anterior. - fl. 39v. 

12 - Confirma que as letras por si emanadas, aplicam-se a qualquer das ordens. - fis. 39v-

40. 

13 - Concede o mesmo já determinado por Honório III e Gregório IX. Ordena aos prelados 

que publiquem o nome dos excomungados por terem agredido membros da milícia, por 

apenas o Santo Padre os pode absolver. Todos aqueles que usurparem qualquer bem não 

são absolvidos até devolverem o que não lhes pertence e se arrependerem. - fis. 41-4W. 

14 - Desobriga os cavaleiros do Templo de pagarem procurações em dinheiro aos legados 

da Sé Apostólica ou Núncios, excepto se estes forem cardeais da Igreja Romana, os quais 

devem ser recebidos em suas casas quando por elas passarem. - fl. 45. 

15 - Ordena aos cavaleiros do Templo que não paguem pena nem coimas, pelos prejuízos 

que seus animais fizerem nas terras por onde andarem e passarem, mas somente paguem os 

danos a quem se sentir lesado. - fis. 45-45v. 

16 - Concede aos templários a obrigação de pagar a vigésima ou centésima para o subsídio 

da Terra Santa. Para a milícia ser a isto obrigada é necessário, as letras apostólicas fazerem 

expressa menção ou revogar este privilégio. - fl. 46v. 

17 - Concede aos seus religiosos a possibilidade de serem testemunhas, embora não 

possam a isso ser obrigados. - fl. 47. 

18 - Bula dada em pública forma por um patriarca de Jerusalém e legado da Sé Apostólica, 

a explicar que os templários não devem dar preceptorias de casas, nem províncias da 

ordem a nenhum religioso, a pedido de reis e outros grandes seculares. E quem não 

cumprir esta determinação é excomungado e só será absolvido pelo Santo Padre. - fl. 47-

47v. 
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Gregório X (1271-1276) 

1 - Confirma os privilégios, liberdades e imunidades concedidas pelos seus antecessores. -
fl. 23v. 

2 - Concede aos cavaleiros do Templo, a possibilidade de não pagarem as dízimas que 

eram lançadas pelos bens eclesiásticos, para ajudar a libertar a Terra Santa dos infiéis. -

fis. 45v-46 

3 - Ordena aos legados da Santa Sé e aos cobradores das dízimas que não efectuem essas 

cobranças aos mestres e cavaleiros do Templo, nem às suas casas e igrejas. As 

excomunhões e censuras impostas à ordem, por este motivo, não produzem qualquer 

efeito. - fis. 46-46v. 

Bento XI (Î303-Î304) 

1 - Confirma ao mestre todas as liberdades, privilégios, imunidades e indulgências que lhe 

tinham sido concedidas pelos seus antecessores, ao mesmo tempo que confirma todas as 

doadas por reis e príncipes. - fl 23. 

Privilégios Apostólicos concedidos à Ordem de Calatrava 

Gregório VIII (1187) 

1 - Os cavaleiros não são obrigados a pagar dízimas e primícias do que à sua custa 

lavrarem e pelo gado que criarem; podem receber em suas casas clérigos e leigos que aí 

queiram permanecer e reter conversos de outras ordens com autorização de seus abades. 

Nenhum dos seus freires depois de fazer profissão pode mudar para outra ordem sem 

licença do mestre, excepto se pretender ir para Cister. Em caso de interdito geral na terra, 

podem realizar os ofícios divinos em voz baixa e sem tocar os sinos, depois de fechar as 

portas e expulsar os interditos e excomungados.213 

Podem fazer oratórios para seus frades, ouvir ofícios e ter sepultura eclesiástica, 

sem prejuízo das igrejas que aí existirem; Os seus clérigos podem ter prior e fazer 

profissão; todo aquele que agredir algum freire sem ter motivo que o justifique será 

:13 Este privilégio foi reduzido a figura de Direito Comum pelo papa Bonifácio VIII, segundo nota à margem. 
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excomungado; não devem mudar os costumes antigos e as determinações da Regra por 

seus predecessores e por eles guardadas. 

Não devem alienar as seus bens, salvo o parecer do mestre seja favorável, o qual 

deve fazê-lo com consentimento do capítulo ou da maior parte dele; nas terras que 

conquistarem aos infiéis nenhuma pessoa pode fazer oratórios e igrejas sem o seu 

consentimento. Podem para essas igrejas eleger clérigos e apresentá-los ao bispo que lhes 

dá o espiritual, enquanto que aos cavaleiros dá o temporal. Devem receber do bispo 

diocesano o crisma e os santos óleos, consagração de seus altares e basílicas; nenhuma 

pessoa eclesiástica ou secular os obriga a pagar aquilo de que estão isentos; ninguém 

admita aos ofícios divinos os excomungados ou interditos; na clausura ninguém ouse fazer 

força, furto, jogo, prender homem ou matar; confirma as liberdades e imunidades que reis, 

príncipes, eclesiásticos e outros seculares lhes concederam. - fis. 48-50. 

Inocêncio m (1198-1216) 

1 - Confirma a instituição e a Regra de Calatrava, concedendo aos cavaleiros dela todos os 

privilégios dados por Gregório VIII. - fis. 50-50v A 

Honório Hl (1216-1227) 

1 - Bula onde explica que os legados da Sé Apostólica não devem excomungar os 

membros de Calatrava, nem pôr interdito em seus mosteiros sem especial mandado do 

papa. -fl . 53. 

2 - Isenta Calatrava de pagar dízima das terras que nunca foram agricultadas e reprova a 

ideia de alguns, que alegam que das determinações saídas do concílio geral foi declarado, 

que tinham de se pagar dízimas dessas terras e de todas as que daí em diante adquirirem. -

fl. 53v. 

3 - Concede o privilégio de não serem constrangidos a dar aos legados da Sé Apostólica o 

dinheiro das procurações, quando estes visitarem seus conventos e casas, onde lhes serão 

fornecidas refeições segundo as determinações da Regra, isto é, sem carne. - fl. 54. 

4 A letra A foi por nós atribuída por o fólio não estar numerado e se encontrar entre os fólios 50 e 51. 
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Gregório IX (1227-1241) 

1 - Concede indulgência de todos os pecados a todos os fiéis que confessados e contritos 

morreram pelejando contra os infiéis e sob a bandeira da ordem de Calatrava. - fis. 52-52v. 

Inocêncio IV (1243-1254) 

1 - Concede a Calatrava o privilégio de não ser obrigada a pagar qualquer subsídio ou 

colecta das vendas dos bens que pertencem à sua mesa comum sem especial mandado 

pontifício. - fis. 54-54v. 

2 - Concede aos seus sacerdotes que forem colocados como reitores ou curas possam 

ministrar a seus fregueses os sacramentos, sem prejuízo do direito de outrem. - fl. 56. 

Alexandre IV (1254-1261) 

1 - Concede ao mestre, freires e cavaleiros de Calatrava (guardado o respeito fundacional 

por Cister) que gozem do privilégio que este pontífice concedeu à ordem de Cister, que os 

excomungados que utilizam seus moinhos e fornos, ou com eles façam contratos de 

compra e venda, não haja qualquer impedimento. - fis. 50v B - 51.215 

2 - Concede a Calatrava o direito de não pagar as dízimas dos bens que depois do concílio 

geral adquiriram, tiraram aos infiéis ou obtiveram por doação de reis. - fis. 51-51v. 

3 - Concede à ordem que enquanto estiver sob observância de Cister, é dado o privilégio 

concedido por Alexandre IV, segundo o qual o concelho dos seus freires ou letrados 

possam absolver os seus freires de qualquer excomunhão em que encoram antes ou depois 

de serem freires. Os bispos podem absolver os abades de tais sentenças de excomunhão, 

excepto se o assunto for tão grave que apenas a Sé Apostólica tenha poderes para isso. Este 

poder atribuído aos abades de Cister é concedido aos priores de Calatrava em relação aos 

freires de seus priorados. - fis. 51v-52. 

4 - Concede o privilégio que este pontífice tinha já atribuído a Cister acerca dos 

excomungados, que moíam em seus moinhos, coziam em seus fornos e tratavam das vias 

em comum com eles, o passem a fazer sem qualquer impedimento. - fis. 52v-53. 

1 Trata-se de mais um fólio não numerado que se encontra entre os fólios 50 e 51. 
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Urbano IV (1261-1264) 

1 - Ordena aos professos que fugirem levando consigo cavalgaduras e dinheiro da ordem, 

não possam ser recebidos em qualquer outra, a menos que, para isso tenham autorização 

pontifícia, sem primeiro restituírem tudo aquilo que levaram quando se foram embora. -

fis. 56-5ÓV. 

Pio II(1458-1464) 

1 - Concede isenção geral à ordem de qualquer subsídio, colectas, lançados pela clerezia. 

Os protectores deste privilégio são o arcebispo de Toledo e os bispos de Cuenca e 

Córdova. - fis. 54-55v. 

Alexandre VI (1492-1503) 

1 - Bula dirigida aos priores dos conventos para que possam dar benção solene ao povo 

depois de acabada a missa das Matinas e das Vésperas, não só no convento e priorado, mas 

em todos os outros priorados e igrejas paroquiais da ordem, desde que sejam a ela sujeitas 

de pleno iure e não esteja presente bispo ou legado da Sé Apostólica. - fis. 56v-57. 

Privilégios Apostólicos concedidos à Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo 

Urbano VI (1378-1389) 

1 - Concede protecção à pessoa do mestre, cavaleiros, convento e casa de Castro Marim, 

confirmando todas as liberdades e privilégios, que lhes foram concedidos pelos Santos 

Padres, reis, príncipes e quaisquer outras pessoas. - fl. 57v. 

Bonifácio IX (1389-1404) 

1 - Concede ao mestre e cavaleiros e trabalhadores das terras da ordem, moleiros e seus 

familiares, que gozem de todos os privilégios e liberdades, outorgados pela Santa Sé, 

reservando o direito do diocesano do lugar e da igreja paroquial. - fis. 57v-58. 
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João XXm (1410-1415) 

1 - Confirma ao mestre e cavaleiros, do convento e casa de Tomar todas as indulgências, 
isenções e liberdades. - fis. 58-58v. 

Martinho V (1417-1431) 

1 - Concede o privilégio à ordem de Cister de não pagar a ninguém dízimas pelas terras 

possuídas e por aquelas que de novo cultivarem, bem como, criação de animais e gado e 

pescarias, -fis. 62v-63.216 

Eugénio IV (1431-1447) 

1 - Bula expedida na sequência de uma súplica do Infante D. Henrique, permite que os 

seus cavaleiros possam eleger confessor secular ou regular, uma vez, depois de ouvidas as 

confissões possam ser absolvidos no foro da consciência, apenas reservado à Sé 

Apostólica, suspensão, interdito ou censuras eclesiásticas. - fis. 58v-59. 

2 - Concede aos que no exército da ordem lutarem contra os infiéis, plenária indulgência 

de seus pecados, sendo primeiro abrangidos os contritos e confessados. - fis. 59-59v. 

3 - Confirma ao mestre e cavaleiros de Cristo todas as graças, liberdades, indulgências 
concedidas até aí. - fl. 59v. 

Sisto IV (1471-1484) 

1 - Impõe a obediência aos mestres e governadores, aplicando a pena de excomunhão para 

quem não cumprir. Não devem alienar herdades ou rendas do dito mestrado, que aos 

mestres pertencem, mesmo que seja por recompensa de serviços, merecimento ou permuta. 

E as herdades ou rendas que foram dadas por mestres anteriores, devem ser devolvidas e 

não voltar a ser alienadas. - fis. 59v-60. 

2 - Concede à ordem de Cister a isenção do pagamento das dízimas de tudo o que possui e 

vier a possuir, tal como foi confirmado por Honório III e Martinho V. - fis. 63-64.217 

' Esta é uma de duas bulas que embora tenha sido concedida à ordem de Cister, foi aqui trasladada por se 
encontrar junto dos documentos de Calatrava, que D. João III daí mandou trazer antes da reforma do 
convento de Tomar, que depois de feita viu serem-lhe concedidos os privilégios de Cister por bula apostólica. 
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Inocêncio VIH (1484-1492) 

1 - Concede ao mestre e religiosos que sejam defendidos de todas as injúrias e ofensas. Os 

bens que lhes pertençam e foram usurpados devem ser restituídos. - fis. 60v-62. 

IAN/TT, Ordem de Cristo, Livro n° 15 

Livro de Bulas e Breves 

O alvará régio de 25 de Junho de 1559, dirigido ao secretário Pedro da Alcáçova 

Carneiro, ordenou que fosse entregue a Pedro Álvares o traslado das escrituras e bulas 

referentes à ordem de Cristo, para serem lançadas no cartório do Convento de Tomar. Foi 

Luís Ortega, escrivão do referido convento que teve a missão de copiar todas as bulas, num 

trabalho autenticado pela assinatura de Gaspar Garro, notário apostólico. 

IAN/TT, Ordem de Cristo/ Convento de Tomar, Livro n° 312 

São as Definições e Estatutos originaes da Ordem Militar de Christo realizados no 

capítulo geral celebrado no convento de Tomar a 7 de Abril de 1620, os quais foram 

assinados e ratificados em 30 de Maio de 1627. Apesar de cronologicamente sair fora do 

âmbito da nossa investigação, esta fonte foi por nós utilizada por conter informações 

preciosas para o estudo da evolução da ordem. Dela fazem parte os seguintes conteúdos: 

• Bula da fundação; 

• Bula da união perpétua dos mestrados de Cristo, Santiago e Avis à Coroa 

Portuguesa. 

Primeira parte - Da Reformação da Regra e Estatutos da Ordem de Cristo 

Título primeiro - Da fundação e criação da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo; 

Título 2 - Das coisas que hoje estão mudadas das declaradas na bula da fundação desta 

Ordem; 

Trata-se da segunda bula concedida à ordem de Cister e aqui trasladada. 
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Título 3 - Dos Mestres que até agora houve nesta Ordem de Cristo; 

Título 4 - Como o convento de Tomar é cabeça e balia da Ordem de Cristo e o D. Prior do 

dito convento prelado dela; 

Título 5 - Da união dos mestrados da Ordem de Cristo à Coroa Real destes reinos e da 

obrigação que os governadores e perpétuos administradores que hoje são os reis, têm de 
jurar; 

Título 6 - De como esta Ordem he verdadeira religião com obrigação dos três votos 
substanciais; 

Título 7 - Em que se declaram os três votos substanciais desta Ordem; 

Título 8 - Do hábito desta Ordem; 

Título 9 - Da cruz; 

Título 10 - Do manto branco; 

Título 11 - Da obrigação que os cavaleiros desta Ordem tem de pelejar peia fé de Cristo; 

Título 12 - Da obrigação que os cavaleiros tem de se confessar e comungar; 

Título 13 - De como os comendadores e cavaleiros podem escolher confessor; 

Título 14 - Da obrigação de rezar; 

Título 15 - Do que são obrigados a fazer os freires, comendadores e cavaleiros pelos 

defuntos desta Ordem; 

Título 16 - Do comer da carne; 

Título 17 - Do jejum; 

Título 18 - Das pessoas que devem ser recebidas a esta Ordem e das suas qualidades; 

Título 19 - Do modo em que se hão-de fazer as provanças para que hão-de ser recebidos a 
esta Ordem; 

Título 19 - Da idade e disposição dos que hão-de ser recebidos na Ordem;218 

Título 20 - De como o que ha-de ser recebido ao hábito, há-de ser primeiro armado 

cavaleiro e do modo em que se deve armar; 

Título 21 - Do modo em que se ha-de lançar o habito ao cavaleiro, 

Título 22 - Que os que tomarem o hábito façam logo profissão; 

Título 23 - Do modo em que se fará a profissão; 

Título 25 - Da vida e honestidade dos freires e cavaleiros;219 

Título 26 - Da hospitalidade e esmolas; 

:18 O número deste titulo vem repetido na fonte. 
;19 O Título 24 não vem referido. 
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Título 27 - De como devem os freires, comendadores e cavaleiros da Ordem morrer no 

hábito e onde serão enterrados e da obrigação que têm de os acompanhar as pessoas da 

Ordem; 
Título 28 - Que nenhum freire, comendador, nem cavaleiro impetre letras apostólicas 

porque seja isento das obrigações da Regra e Estatutos da Ordem sem licença do mestre; 

Título 29 - Da qualidade do pecado que encorrem os que não guardarem a Regra e 

Estatutos da Ordem; 

Título 30 - Do dia do orago desta Ordem; 

Título 31 - Do capítulo geral e como se há-de fazer de seis em seis anos; 

Título 32 - Dos visitadores da Ordem; 

Título 33 - Das insígnias magistrais; 

Título 34 - Das dignidades desta Ordem e o que à dignidade do D. Prior (que é a primeira) 

pertence; 

Título 35 - Das precedências entre os freires, comendadores e cavaleiros desta Ordem; 

Segunda parte - Em que se trata do provimento das Comendas, Hábitos e mais Bens 

da Ordem 

Título 2 - Que o mestre não possa prover as Comendas e hábitos desta Ordem contra 

forma dos estatutos dela e se impetre breve para que se tem dado contra forma deles; 

Título 3 - Da qualidade dos serviços por que se deve lançar o hábito; 

Título 4 - De como o mestre pode prover as quintas comendas e outros bens da Ordem; 

Título 5 - Que cavaleiro algum não possa ter duas comendas; 

Título 6 - Das promessas das comendas; 
Título 7 - Como se hão-de prover as pensões que se puserem sobre as comendas; 

Título 8 - Dos trinta hábitos e comendas de dez mil reais; 

Título 9 - Do respeito que na provisão das comendas se deve ter a antiguidade; 

Título 10 - Que as comendas desta Ordem se não possam possuir debaixo de outro hábito 

que não seja o seu; 
Título 11 - Do tempo em que os comendadores hão-de visitar suas comendas; 

220 A explicação do conteúdo desta parte da fonte, foi considerada o Título 1 e por esse facto, tem início no 
Título 2. 
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Título 12 - De como os comendadores e seus herdeiros lograram as benfeitorias que 

fizerem nas comendas; 

Título 13 - Da fábrica das comendas velhas e novas; 

Título 14 - Do modo em que se farão os emprazamentos dos bens da Ordem e comendas e 

que para os haver se não impetre rescriptos apostólicos; 

Título 15 - Dos arrendamentos que os comendadores fazem das suas comendas; 

Título 16 - Quando o comendador sucessor será obrigado a estar pelo arrendamento feito 
por seu antecessor; 

Título 17 - Dos arrendamentos que o contador do mestrado faz das comendas vagas; 

Título 18 - De como o mestre não pode alhear, nem fazer mercê das comendas da mesa 

mestral; 

Título 19 - Dos três quartos que os comendadores são obrigados a pagar em dois anos das 

comendas velhas;221 

Título 20 - Como os comendadores e cavaleiros poderão ser fiadores sem prejuízo da 

Ordem; 

Este Título regula minuciosamente o pagamento dos VA e a sua execução e vem na sequência da 
possibilidade que Pio V (1566-1572) concedeu aos professos a possibilidade de legarem os seus bens em 
testamento desde que paguem essa quantia anual do rendimento do seu benefício. Foi dado a D. Sebastião 
pelo breve Apostolicae sedis providentiel de 16 de Janeiro de 1571, para a concretização da sua reforma. 
Como estes Estatutos da ordem de Cristo elaborados durante a administração filipina pretendem reunir 
normas que se encontram dispersas, faz um esforço de síntese dos privilégios, património e jurisdição da 
Ordem. 
Este Título é composto por vários parágrafos: 

• § 1 - Como os três quartos das comendas velhas e tensas se Mo de pagar dentro em dous anos e 
estão applicados ao convento de Thomar; 

• § 2 - Como os três quartos se hão de pagar por inteiro todas as vezes que houver provimento por 
qualquer titulo que seja; 

• § 3 - Como das pensões se hão de pagar os três quartos e se vagar a que foy posta no provimento de 
algua pessoa em hua vida e acerescer, não deve dela nada; 

• § 4 - Como os clérigos seculares que tem benefícios da ordem sem habito são obrigados a pagar os 
três quartos; 

• § 5 - Que os providos nos benefícios de Ultramar não pagam os três quartos; 
• § 6 - Como hoje os Governadores e Administradores da Ordem não são obrigados a pagar os três 

quartos; 
• § 7 - Que todos os bens os bens que possuhirem da Ordem tirando prazos se pagarão os três quartos; 
• § 8 - Queos cavaleiros que não tem tensa com o habito de que paguem os três quartos podem testar; 
• § 9 - Que os três quartos se paguem ainda que os comendadores, cavaleiros ou freires digão que não 

querem usar da graça de testar; 
• § 10 - Como os religiosos do convento de Tomar ainda que tenhão benefícios da Ordem não hão de 

pagar os três quartos; 
• § 11 - Que se não dem esperas para a paga dos três quartos passado o tempo que tem para se pagar; 
• § 12 - Como os cavaleiros hão de tirar quitação de como pagarão os três quartos da tensa que 

tiverem; 
• Traslado da quitação que serve de prova do pagamento dos três quartos. 
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Título 21 - Dos tombos que são obrigados a fazer os comendadores das comendas e mais 

cousas da Ordem; 

Título 22 - Dos inventários que se farão das coisas da Ordem e comendas, quando algumas 

pessoas forem providas; 

Título 23 - Do procurador geral das Ordens. 

Terceira parte - Da jurisdição da Ordem, isenção das pessoas dela e da provisão dos 

benefícios e da porção dos vigários 

Título 1 - Da jurisdição eclesiástica da Ordem e do modo por que se exercitará; 

Título 2 - Do conservador das Ordens Militares; 

Título 3 - Do juiz dos cavaleiros; 

Título 4 - Do chanceler da Ordem e o que a seu ofício pertence; 

Título 5 - Do meirinho geral das Ordens; 

Título 6 - Do privilégio do foro e isenção das pessoas desta Ordem; 

Título 7 - Que nenhum freire, comendador ou cavaleiro se possa desaforar do juizo da 

Ordem; 

Título 8 - Do modo em que os comendadores e cavaleiros serão constrangidos a jurarem 

casos crimes; 

Título 9 - Da jurisdição eclesiástica de Tomar e seu distrito; 

Título 10 - Dos lugares que pertencem pleno hire à Ordem; 

Título 11 - De como se hão de prover os benefícios da Ordem e vigararias das comendas 

antigas dela que pertencem à Ordem pleno iure; 

Título 12 - Dos benefícios das ilhas; 

Título 13 - Dos benefícios e vigairarias das comendas novas; 

Título 14 - Das porções das comendas novas; 

Título 15 - Das porções dos vigários das comendas antigas da Ordem; 

Título 16 - Das porções dos vigários, capelães e curas das ilhas; 

Título 17 - Da obrigação que o mestre tem de mandar prover as igrejas das ilhas e 

conquistas; 

Título 18 - Das missas do Infante D. Henrique nas ilhas; 

Título 19 - Que na universidade de Coimbra estudem os freires desta Ordem; 

Título 20 - Que deve haver Conselho das Ordens separado da Mesa da Consciência. 
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Quarta parte - Em que se trata dos privilégios da Ordem de Cristo 

Título 1 - Dos Privilégios; 

• Privilégios concedidos à Ordem do Templo; 

• Privilégios concedidos à Ordem de Calatrava; 

• Privilégios concedidos pelos Santos Padres à Ordem de Cristo; 

• Privilégios concedidos a esta Ordem pelos reis de Portugal. 

Título 2 - Das comendas e fazenda que pertence à mesa mestral desta Ordem de Cristo; 

• Comendas ordenadas aos cavaleiros de África nas rendas da mesa mestral; 

• Comendas criadas dos rendimentos da Casa da índia; 

• Comendas creadas dos dízimos das ilhas que pertencem à mesa mestral. 

- Rol de todas as comendas que há neste reino de Portugal, da Ordem e mestrado de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, da apresentação de sua majestade, como as que tem feito mercê 

ao Duque de Bragança, separadas as comendas velhas da dita Ordem, das do padroado 

real, posto que umas e outras paguem os três quartos à mesma Ordem, e assim das novas 

que foram lançadas nos vinte mil cruzados que pagão meias anatas à Casa de Ceuta, antes 

da posse e o quarto à dita Ordem, dois anos passados depois de providos os comendadores, 

que são os que hoje as possue. E enquanto lhes foram avaliadas. Feito em Fevereiro de mil 
222 

seiscentos e vinte. 

" Apresenta uma extensa lista de comendas da ordem de Cristo e respectiva avaliação, organizada do 
seguinte modo: 
Arcebispado de Lisboa: Comendas velhas; Comendas do padroado real que pagam os três quartos; 
Comendas novas de vinte mil cruzados e pagam a meia anata à Casa de Ceuta antes da posse e passados dois 
anos do seu provimento pagam um quarto à Ordem; Arcebispado do Algarve: Comendas antigas; 
Arcebispado de Évora e bispado de Elvas: Duas comendas antigas; Comendas novas de vinte mil 
cruzados, que pagam a meia anata; Bispado de Portalegre: Comendas velhas; Comendas do padroado real; 
Bispado da Guarda: Comendas velhas que pagam os três quartos; Comendas do padroado real que pagam 
os três quartos; Comendas novas de vinte mil cruzados e que pagam a meia anata à Casa de Ceuta, antes da 
posse e passados dois anos, um quarto à Ordem; Bispado de Viseu: Comenda velha; Comendas que 
pertencem ao padroado real, mas que pagão os três quartos à Ordem; Comendas novas de vinte mil cruzados 
que pagam a meia anata à Casa de Ceuta e um quarto à Ordem; Bispado de Lamego: Comendas velhas; 
Comendas do padroado real e que pagam os três quartos à Ordem; Comendas novas de vinte mil cruzados 
qua pagam a meia anata à Casa de Ceuta, antes da posse e dois anos depois do provimento, um quarto à 
Ordem; Bispado de Miranda: Comendas novas de vinte mil cruzados que pagam a meia anata à Casa de 
Ceuta e um quarto à Ordem; Arcebispado de Braga; Comendas velhas que pagam os três quartos; 
Comendas do padroado real que pagam os três quartos à Ordem; Comendas novas de vinte nul cruzados que 
pagam a meia anata à Casa de Ceuta e depois um quarto à Ordem; Bispado do Porto: Uma comenda antiga; 
Comenda do Cabo do Monte e Quinta do Fiai que se encontra aforada; Comendas novas de vinte mil 
cruzados que pagam a meia anata à Casa de Ceuta, antes da posse e dois anos depois um quarto à Ordem; 
Bispado de Coimbra: Comendas do padroado real que pagam os três quartos à Ordem; Comendas novas de 
vinte mil cruzados que pagam a meia anata à Casa de Ceuta, antes da posse e depois um quarto à Ordem; 
Jurisdição de Tomar: Comendas velhas que pagam os três quartos; Arquipélagos atlânticos: Comendas 
velhas que pagam os três quartos à Ordem; Comendas da Apresentação do Duque de Bragança que (por 

138 



IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 131 

Parece tratar-se da segunda parte do códice n° 132, por aqui se encontrarem o resto 

da versão portuguesa dos Estabelecimentos de D. João Osores. 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 132 

Este códice parece ser a primeira parte do anterior. Para além da primeira parte dos 

Estabelecimentos, contém: 

• Um Penitencial; 

• Ritual de recepção do hábito e profissão; 

• Um regimento das visitações; 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 133 

Códice composto pela Regi-a de Santiago de princípios do século XVI, escrita em 

latim e algumas bulas de pontífices que legislaram sobre matérias importantes para a vida 

da ordem: Alexandre III; Lúcio III; Inocêncio III; Gregório IX; Inocêncio IV; Alexandre 

IV; Urbano IV; Martinho V; Nicolau V; Inocêncio VIII e Júlio II.224 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 134 

Regimento sobre o governo doméstico do convento de Palmela e várias provisões régias. 

Livro escrito em letra do século XVII, contém um regimento de D. Jorge e várias 

provisões de D. João III a D. João V: 

serem do padroado leigo, e do real, como donatário da Coroa), pagam os três quartos à Ordem: 
Arcebispado de Braga; Bispado do Porto; Bispado de Miranda; Bispado de Elvas; Arcebispado de Évora; 
Comendas de África que se dão aos cavaleiros que lá residam; Soma de todas as comendas que a Ordem 
de Cristo tem, e onde estão incluídas as comendas velhas, as do padroado real, e quais as que foram dadas ao 
duque de Bragança, comendas novas e comendas de vinte mil cruzados. 
223 A este propósito veja-se BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., p. 99. 

224 BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., p. 99 
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• Provisão do ofício de escrivão da fábrica com quatro mil reis de ordenado de 23 de 

Outubro de 1696; 

• Alvará do ofício de escrivão do cartório com seis mil reis de ordenado de 14 de 

Abril de 1694; 

• Alvará do médico deste convento com vinte e quatro mil réis de ordenado de 5 de 

Junho de 1684; 

• Alvará do oficio do médico por provimento do Ilustríssimo Senhor D. Francisco 

Lobo da Silveira Prior-mor deste convento com vinte e quatro mil reis de ordenado 

de 14 de Março de 1706; 

• Alvará do ofício do Procurador deste convento da vila de Palmela, por provimento 

do Ilustríssimo Senhor Prior mor Dom Francisco Lobo da Silveira com vinte mil e 

setecentos de ordenado de 30 de Junho de 1704; 

• Provisão para Lourenço Vaz Preto Monteiro, levar de ordenado em cada um ano 

dezoito mil e duzentos de 4 de Março de 1662; 

• Provisão para o porteiro da Mesa da Consciência levar em conta em cada ano doze 

mil reis de ordenado de 27 de Junho de 1691; 

• Provisão do Cursor da Mesa da Consciência, com nove mil reis de ordenado de 17 

de Janeiro de 1698; 

• Alvará do Agente da cidade de Lisboa com quatorze mil reis de ordenado em cada 

ano de 30 de Setembro de 1705; 

• Alvará de cento e quarenta mil reis para Pregador, Mestre de Latim, Tiple e 

Porteiro de 11 de Junho de 1732; 

• Alvará de dezasseis mil reis para duas pipas de vinho do pregador e mestre de latim 

de 10 de Julho de 1633; 

• Alvará de cinquenta e dois mil reis e oitenta alqueires de trigo para as duas rações 

de Rainha de 16 de Novembro de 1562; 

• Alvará de trinta e quatro mil reis e catorze para suplemento das comidas de 1 de 

Outubro de 1549; 

• Capítulo do regimento que mandar treze mil trezentos trinta e dois reis para 

suplemento também das comidas; 

• Alvará de trinta mil reis para uma azemola e um servidor de 2 de Março de 1569; 

• Alvará de cinquenta e oito mil reis em cada ano para fábricas miúdas de 18 de 

Outubro de 1557; 



• Alvará de dezasseis mil reis em cada um ano para a despeza da ração ordem de 20 

deJunhodel598; 

• Capítulo do regimento que manda dar um moio de trigo para a ração da ordem; 

• Alvará do barbeiro deste convento com dois mil duzentos reis de ordenado em cada 

um ano de 4 de Março de 1705; 

• Alvará de sua Magestade porque aplica no rendimento da fábrica vinte arrobas de 

cera e cento e vinte mil reis em dinheiro para as músicas e armações deste convento 

de 30 de Agosto de 1728; 

• Segue-se uma Apostila de 27 de Junho de 1737; 

• Provisão para se fazerem dois lagares novos de 26 de Setembro de 1726; 

• Provisão por aprestimo, para se poderem tirar seiscentos mil reis cada ano de 27 de 

Julho de 1731; 

• Alvará porque V. Magestade à por bem fazer mercê a D. Francisco Lobo da 

Silveira prior-mor do convento de Palmela e do seu conselho para que possa correr 

com as obras do convento e tomar contas aos recebedores das fábricas dele de 8 de 

Outubro de 1697; 

• Provisão para o superior do Convento de Palmela executar os devedores dos corres 

cominando penas aos mesmos de 17 de Março de 1735; 

• Provisão das propinas e dignidades do convento de Palmela de 18 de Julho de 

1726; 

• Provisão sobre as rações e propinas da dignidade de 26 de Setembro de 1736; 

• Provisão para os freires pagarem meias anatas das suas rações de 17 de Agosto de 

1735; 

• Regimento do Senhor Mestre D. Jorge e Governança da Casa de 10 de Dezembro 

de 1547; 

• Visitação que o Mestre fez no convento de 10 de Outubro de 1544; 

• Regimento que há-de dar das posses; 

• Forma para serem visitados os conventos. 
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IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 135 

Livros dos Privilégios da Ordem 

Extenso códice com importantes documentos para a vida interna da instituição. Para 

além do livro de privilégios, possui uma Regra em latim, com tradução em castelhano e 

um conjunto de outros documentos: 

• Conjunto de bulas em latim; 

• Um Regimento dos visitadores de 1478; 

• A tradução portuguesa da bula de Nicolau V que reconhece a separação do ramo 

português, em relação à congénere castelhana. 

• Uma extensa lista de comendadores, cavaleiros e suas rendas.225 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137 

Regimento da Casa do Convento de Palmela 

Códice do século XVI (1527) muito importante para o estudo do mestrado de D. 

Jorge. É composto por vinte e dois fólios, refere aspectos fundamentais do governo da casa 

conventual, distribuição das rendas, cargos, respectivos pagamentos e outras despesas. 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 139 

Regimento de todo o Governo da Ordem 

Conhecido por Livro das Espadas é composto por 125 fólios e dele fazem parte os 
seguintes conteúdos: 

• Regra de Santiago em versão do século XVI; 

• Capítulos da acusação e penitência dos freires; 

• Composição do Mestre e freires de Santiago com o prior e Cónegos do Loio; 

• Bula de Alexandre III da fundação da Ordem; 

Dado o interesse que tem para o estudo da normativa será útil consultar, BARBOSA, Isabel Maria de 
Carvalho Lago, ob. cit., pp. 158-160, que expõe de forma sistemática os títulos que o códice comtempla. 
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. Vários capítulos sobre a benção da mesa, da ceia, dia de Jejum, como se deve 

receber o hábito, orações que os freires devem fazer; 

• Caderno do regimento do capítulo geral; 

• Regimento do capítulo particular; 

• Regimento dos visitadores; 

• Direitos dos visitadores; 

• Confessional; 
. Bula de Inocêncio VIU de 22 de Agosto de 1486 e entra de 14 de Ontnbro de 1486, 

. Bula de Nicolau V de 17 de Junho de 1452; 
. Bula de Júlio II de 16 de Maio de 1504 e outra de Ide Julho de 1507. 

No fina, deste manuscrito está a autorização para a sua impressão Deverá ser um dos 
_ i , o s originais do texto, c,ue foi tmpresso cotn o titulo Repa, * - * » . *&*<*> 

da Ordem de Santiago. 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 140 

Regra de Santiago com alguns capítulos dos cavaleiros da Ordem, 

. Possui uma Regra em versão latina e portuguesa; 

. Normas sobre festividades, tempo de celebrações e orações diversas; 

• Ritual de profissão e entrega do hábito; 
. Termina com os Estabelecimentos de Paio Peres Correia de 1249. 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 140 A 

Regimento do Convento de Palmela 

Contém apenas mais um exemplar da Regra da ordem. 

—
 T u ■<■ „ inn a autora faz a apresentação sumária da fonte. 

226 BARBOSA. Isabel Maria de Carvalho Lago, ob cit., p. 100, a autora taz a p 
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IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 142 

Conhecido pe.o Livro das Conchas, deste códice fazem parte os seguintes conteúdos 

• O quesfonário elaborado por D. João II e enviado a úcles em 1488 •*' 

• Dois conjuntos de perguntas e respectivas respostas, que un, freire de Palmela 
trouxe de Ucles em 1504; 

• Traslado do capítulo geral de Ecija realizado no tempo dos Reis Católicos; 
• Modelo de juramento do prior; 

• Várias bulas de Inocêncio VIII.228 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 144 

Deste fazem na^t» ~<J CP~" :-^~ - ^ ■ - « , 
- parte os seguintes œmeuoos, dos quais grande parte se encontra 

noutros codices: 

' Visitação do mestre ao convento de Palmela em 10 de Outubro de 1544 - fls l-5v 

Reg,mento do que se deve dar das posses de 1533 - fis. 6v-9v 

Forma de serem visitados os conventos, o mestrado, a mesa e as comendas - fls 
10-24v. 

Regimento da governança - fls. 25-42. 

Regimento das vendas do convento de 1527 - fls. 42v-52v. 
Em branco - fls. 53-55v. 

Regimento da capítulo geral e particular - fls. 56-65. 

Sumário das determinações dadas no capítulo geral de Outubro de 1532 - fls 65-
67. 

Petição dos priores feita no capítulo de Setembro de 1541 - 67v-68v. 

Carta (minuta de) para se lançar o hábito - fl 73. 

Carta (minuta de) para se lançar o hábito a cavaleiro - fl 73v. 

traslado mandado fazer por D. Joãfll a o M e s t ^ d X t l n S?"Ùag°' n° 272> fls' 251v-261v. Este 
organização da ordem foi feito portão Jl^SfZ ™ ^ *"* ™01™ « e s jurídicas e de 
""28 

completa d e s t a ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ autora faz uma exposição muito 
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• Carta (minuta de) para se lançar o hábito a clérigo - fis. 73v-74. 

• Carta (minuta de) para se lançar o hábito a menores - fl. 74v. 

• Perguntas a fazer na profissão dos menores - fis. 75-75v. 

• Quando o mestre lança o hábito - 75v-76v. 

• Alvará do arcebispo de Lisboa a pedido de D. Jorge para que não sejam visitados 

pela Igreja os da ordem - fis. 76v-77v. 

• Traslado das causas que o rei D. João II mandou fazer por Luís Pires de Santiago 

do Cacem a Castela - fl. 78-79v. 

• Traslado das perguntas e respostas que Vasco Martins, freire de Palmela fez a 

Uclés a mando de D. Jorge a 16 de Junho de 1500 - fis. 80-97v. 

• Acta do capítulo de Ecija realizado pelos Reis Católicos - fis. 98-100v. 

• Traslado das perguntas e respostas que D. Jorge de Sousa, comendador de Melres 

levou a Uclés a mando de D. Jorge - fis. lOOv-144. 

• Título de como se devem pagar os dízimos - fis. 144-149v. 

• Os oito fólios seguintes estão em branco e não estão numerados. 

• No fim, em papel diferente tem um traslado de um capítulo feito em Évora por D. 

Sebastião a 3 de Novembro de 1573, em cinco fólios não numerados. 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 272 

Conhecido por Livro dos Copos possui um importante conjunto de bulas, graças, 

doações, privilégios que os sucessivos pontífices e reis de Portugal concederam à ordem de 

Santiago. Para atestar o seu conteúdo transcrevemos o instrumento de nota pública onde o 

rei como administrador, ordena o traslado dos volumes que lhe pertencem e respectivos 

documentos com interesse, a 18 de Maio de 1484, na vila de Santarém no mosteiro de S. 

Francisco: "Livro das bulas graças doações mercês privilégios e liberdades que os santos 

padres e os Reys pasados de gloriosa memoria derão e concederão a ordem de cavalaria 

de samtiago de espada nestes Reinos de Portugal ho qual livro se chama vulgar mente dos 

copos e foi mandado fazer por elRei dom João o 2o que Deus them semdo governador e 
770 

perpetuo administrador da dita ordem. " 

229 IAN/TT, Ordem de Santiago, cód. 272, fl. 1, não numerado; Ref. BARBOSA. Isabel Maria de Carvalho 
Lago Barbosa, ob. cit., p. 101 e 158. 
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BPMP, Reservados, códice 110 

Valioso manuscrito dividido em três partes. A primeira, é constituída pela lista dos 

mestres castelhanos desde a fundação até ao mestrado de D. Alonso de Cardenas (1477-

1499), a segunda, as actas de dois capítulos, o particular de Toledo e o geral de Uclés de 

1440. Por último, um conjunto de textos normativos, entre eles a Regra, orações, ritual da 

profissão e da entrega do hábito, composição realizada com os cónegos de Loio e algumas 

bulas.230 

4. 7. A importância dos diplomas pontifícios 

A documentação pontifícia não constituindo aquilo a que propriamente se chamam 

textos normativos, não deixa de ser, um importante meio para analisar os momentos 

cruciais do passado destes institutos religiosos, pelo que, a sua abundância justifica alguma 

reflexão sobre a importância destas fontes. 

A Sé Apostólica como elemento aglutinador da Cristandade, com seus direitos e 

prerrogativas competia-lhe diferir ou não, súplicas feitas por religiosos, seculares ou 

regulares, bem como, reis e príncipes. As bulas e os breves são os mais importantes 

documentos pontifícios. As primeiras dividem-se em Encíclicas, Constituições, Decretos, 

Decretais, Bulas Consistoriais, Bulas Menores, Bulas Maiores ou Solenes, consoante os 

assuntos que tratam e a quem se dirigem. Os breves, devem o seu aparecimento ao 

acentuado movimento da chancelaria pontifícia durante o século XV, que levou Eugénio 

IV a estabelecer um novo ofício mais rápido, simples e restrito, cujo formulário definitivo 

seria estabelecido pelo seu sucessor, Nicolau V. Por sua vez, já no fim da centúria, 

Inocêncio VIII estabelece o motu próprio, no qual o pontífice decide sem qualquer aviso 

prévio sobre assuntos que dizem respeito à administração e actos de governo da Santa Sé. 

A Igreja Romana usa, desde tempos recuados, estes diplomas para incentivar e/ou 

premiar monarcas e príncipes de nações cristãs que, entre outras causas, se empenhem nas 

boas obras e no combate a todos os inimigos da fé. Neste contexto, a reconquista 

peninsular, merece particular atenção, como séculos mais tarde as conquistas marroquinas 

- BARBOSA. Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., pp. 98-99; pp. 237-239 a autora no Apêndice 1, Doc. 
G. insere a Tábua dos Estabelecimentos do Mestre castelhano D. Henrique de Aragão, que no referido 
códice se encontra nos fis. 39v-41v. 
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e as viagens atlânticas, que permitiram o contacto com novos povos. Para todos, a ajuda 

vinha através de graças espirituais, privilégios jurisdicionais e económicos onde se destaca 

a isenção total ou parcial sobre os rendimentos eclesiásticos do reino e possibilidade de 

indulgência plenária a todos os que participavam nessas expedições. 

Pelo seu significado, merecem especial referência as bulas de cruzada, por conciliarem 

esta componente bélica e ideológica. São documentos que pretendem indulgenciar todos os 

que tinham como objectivo a luta contra os infiéis e a libertação dos Lugares Santos, quer 

através da ajuda militar ou financeira. A sua vigência é prolongada. Estende-se desde os 

séculos XI-XII até final da centúria de Quinhentos. O pontificado de Urbano II e o concílio 

de Clermont em 1095 ao projectar a primeira cruzada, constitui uma referência em todo 

este processo pelo incentivo ideológico que dá às nações cristãs. 

A Península Ibérica vive uma situação idêntica, com forte componente política, ao ter 

por base o nascimento de novos estados a que os mouros eram um sério entrave. Pascoal II, 

sucessor de Urbano II, tinha sido legado apostólico na Península e era conhecedor dos 

problemas políticos que esta atravessava. Assim sendo, é no seu pontificado, que é 

expedida uma das primeiras bula de cruzada, com data de Outubro de 1100, a proibir as 

hostes cristãs de Castela e dos reinos vizinhos de partirem para Jerusalém, por a região, de 

onde eram oriundos, ser igualmente de combate e de cruzada. Nessa linha de actuação, 

concede indulgência a todos os que combatiam em território peninsular, igual à que era 

concedida, aos que se esforçavam na Terra Santa. 

As letras Sciatis omnes dirigidas ao prior do catedral de Coimbra e aos cristãos em 

geral, abençoam e absolvem todos aqueles que combatam os mouros com bravura. 

Novamente, Pascoal II, versando o mesmo assunto, dirige as letras Miramur de vobis, ao 
9^'í ' 

bispo de Braga, exortando os crentes a combaterem o poder dos infiéis. E estreita a 

ligação entre a cruzada internacional libertadora do Santo Sepulcro e a cruzada peninsular, 

pelo que, Celestino ITI autoriza em 1195 o prior de Santa Cruz de Coimbra a conceder a 

cruz a todos os que se ofereçam para incorporar os exércitos cristãos e a D. Sancho I, 

231 COSTA. Padre Avelino de Jesus da, "Bula", in Dicionário de História de Portugal, direcção de Joel 
Serrão, vol. I, Porto, Livraria Figueirinhas, 1981, pp. 392-393. 
232 Cf. DINIS, A. J. Dias, "Antecedentes da expansão ultramarina portuguesa. Os diplomas pontifícios dos 
séculos XII a XV", in Revista Portuguesa de História, vol. 10, Coimbra, 1962, pp. 110-111 

233 Cf. DINIS, A. J. Dias, ob. cit., p. 111. 
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dirige-lhe uma bula, apoiando no combate a Afonso IX de Leão (1188-1230), que se aliou 

ao muçulmano invasor, contra os outros reis cristãos.234 

A pedido dos bispos de Lisboa e Évora, mestres das ordens do Templo, Hospital e 

Santiago, o papa Honório III, confirmando disposições anteriores, pela bula Intelecta ex 

vestris litteris de 12 de Janeiro de 1218 concede aos cruzados estrangeiros que combatiam 

os mouros a mesma indulgência plenária, como se combatessem em Jerusalém.235 

Diplomas posteriores reforçam este espírito de luta e sacrifício. Gregório IX, pela 

Cupientes christicolas de 21 de Outubro de 1234, inicia uma nova fase de reconhecimento 

da Santa Sé perante as campanhas dos reis portugueses, contra o sarraceno. De forma 

explícita incita e apela ao contributo financeiro do clero e da nobreza, pelo que, lhes 

concede, durante quatro anos, a mesma indulgência, aos que partiam para a Terra Santa.236 

Chegados ao extremo sul do país em 1249 a orientação do governo de Afonso III vai 

ser principalmente económica. Com D. Dinis e Afonso IV, a cruzada não esmorece. 

Certamente na sequência da importante vitória do Salado, conseguida em Outubro de 1340, 

foi expedida a bula de Bento XII Gaudemus et exultamos de 30 de Abril de 1341. Dirigida 

a todas as autoridades eclesiásticas de Portugal e do Algarve, a pedido do rei, concede 

indulgência aos que combatem em território peninsular, igual à atribuída a todos os que se 

dirigem à Terra Santa. Determina que estes devem contribuir durante dois anos com a 

dízima dos rendimentos eclesiásticos, ficando dessa obrigação apenas excluídos, os 

cardeais e as ordens do Hospital, Cristo, Santiago e Avis.237 Alguns anos depois, Inocêncio 

VI com a Romana mater ecclesia de 21 de Fevereiro de 1355 dirigida ao arcebispo de 

Braga e aos bispos de Évora e Viseu concede a Afonso IV por um período de quatro ano a 

Ref. THOMAZ, Luís Filipe F. R., "Descobrimentos e Evangelização, da Cruzada à missão pacífica", in 
Actas Congresso Internacional de História, Missionação Portuguesa e Encontro de Culturas, vol. 1, Braga, 
Universidade Católica Portuguesa, 1993, pp. 92-93. 

COSTA, Padre Avelino de Jesus da, "Bula de Cruzada", in Dicionário de História de Portugal, direcção 
de Joel Serrão, vol. II, Porto, Livraria Figueirinhas, 1981, pp. 241-243. 

36 DINIS, A J. Dias, ob. cit., pp. 117-118; M. H., vol. I, docs. 49 e 50, p. 75 e p. 77, trata-se respectivamente 
de duas bulas do mesmo pontífice, Inter alia e Cum carissimus de 29 de Maio de 1240 e 18 de Fevereiro de 
1241 onde mantém a orientação da Cupientes christicolas. A primeira é dirigida ao mestre e freires da ordem 
de Calatrava dando plenária remissão dos pecados aos fiéis que confessados e contritos morram na defesa da 
fé cristã sob a bandeira da ordem; a segunda é para todos os cristãos de Portugal exortando-os a acompanhar 
o rei ou quem o representar no combate aos inimigos da Cruz de Cristo concedendo paratal efeito as 
indulgências da Terra Santa. 

:37 M H., vol. I, doc. 85, pp. 194 e ss.; DINIS, A J. Dias, ob. cit., pp. 118-122. 
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isenção de metade da dízima dos rendimentos eclesiásticos para repelir os mouros, que 

ainda faziam investidas perigosas no país vizinho. 

O século XV e os descobrimentos marítimos trouxeram novo fôlego a este processo 

cruzadístico. Sucessivos pontífices, Martinho V, Eugénio IV, Nicolau V, Calisto III, 

Inocêncio VIII e Alexandre VI, concedem largos privilégios em função desses objectivos. 

O século XVI caracterizado pelo avanço turco, a crise religiosa e a divisão do cristianismo, 

não mudaram a orientação ideológica e estes diplomas constituíram um meio de combate 

às heresias, contribuindo para a difusão da ideologia da contra-reforma. 

238 COSTA, Padre Avelino de Jesus da, "Bula de Cruzada", in Dicionário de História de Portugal, direcção 
de Joel Serrão, vol. II, Porto, Livraria Figueirinhas, 1981, pp. 241-243. 
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Capítulo II 

A Regra como texto ordenador da realidade 

político-institucional das Ordens Militares 

A apresentação normativa de Calatrava é por nós organizada em três momentos. O 

primeiro, compreende os primeiros cinquenta anos de vida da milícia,1 o segundo, é 

constituído pelas Definições outorgadas durante o século XIV,2 aprovadas cada uma delas 

numa conjuntura particular da vida da instituição. O terceiro momento, corresponde às 

Definições de 1468,3 dadas à milícia pelo abade Guilherme II de Morimond, as quais serão 

entregues às ordens portuguesas de Avis e Cristo. 

1 - O modelo normativo de Calatrava 

l.l - Meio século de vida da ordem: da fundação aos Estatutos Primitivos. 

Calatrava surge na Península Ibérica por volta do ano de 1158. A sua ligação a 

Cister, cuja obediência se concretiza em 1187, significa a ligação à influente figura de S. 

Bernardo (1090-1153) que difunde o ideal cisterciense, inspirado na mensagem beneditina, 

por todo o ocidente cristão a partir de 1112. 

1 Os textos aqui referidos são os seguintes: Primeira Forma de Vida e respectiva confirmação apostólica de 
Alexandre III, 1164; Segunda Forma de Vida, 1186 e confirmação de Gregório VIII, 1187; Terceira Forma 
de Vida e respectiva confirmação de Inocêncio III, 1199; Estabelecimentos Primitivos, 1195-1213; Nova 
confirmação de Inocêncio III, 1214. 

2 0'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., p. 232. O autor salienta a frequência das visitações feitas pelos abades 
de Morimond a Calatrava. O conjunto de textos outorgados por Morimond foram os seguintes, num total de 
doze: As Definições de Guilherme I de 1304 e 1307; de Renaud de 1336; de João II de 1383; de João IV as 
de 1407, 1408 e 1418; de Guido III de 1433, com duas versões, uma de Março desse ano para Castela e outra 
de Junho para Aragão; de João VI, de 1444; de João VII, de 1452; e Guilherme II as de 1468; as do abade 
comissário representante de Morimond, João de Palazuelos de 1325 e Guilherme de Rueda de 1338; as dos 
mestres de Calatrava, D. Pedro Moniz de Godoy de 1383 e D. Gonçalo Nunez de Gusman de 1397. 

3IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt, fis. 61-74. 
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Pela análise das fontes somos levados a pensar que os anos entre 1158 e 1164, são 

pacíficos para a vida da ordem e os conflitos internos aparentemente irrelevantes, por não 

existirem notícias de dissidências. Estas só se manifestam quando se pôs o problema da 

eleição do novo mestre, facto que não constituía uma questão menor, colocando em 

confronto duas tendências dentro da instituição, uma que defendia a ocupação do cargo por 

um clérigo, outra, por um cavaleiro. Era o debate entre oração e a actividade guerreira, o 

espiritual e o temporal, num tempo em que o contributo da força das armas era um dado 

importante destas organizações.4 

Aparentemente a vocação da ordem estava resolvida e a quase ausência de orgânica 

interna, nestes primeiros tempos, prova que a orientação primeira seria o combate aos 

inimigos da fé, e portanto, a questão do seu governo, pacífica. A estes problemas não é 

estranha a protecção e organização militar feita no âmbito da reconquista e de toda a 

problemática que envolve a construção dos reinos peninsulares. São monarquias guerreiras 

que têm a base da sua sobrevivência política numa força armada, um. fossado constituído 

por nobres e monges. A dureza da guerra e a sua sacralização contribuiu para o 

aparecimento de grupos de homens que combatiam e rezavam, ao mesmo tempo, que 

assumiam um regime de vida mais reservado. Calatrava não escapa a este princípio. Após a 

sua criação, a ela foram confiados castelos, na região de Toledo por Afonso VIII, para 

além, da terra que os circundava, para defesa e arroteamento. Em Aragão os freires 

recebem Alcaniz, transformada em comenda-mor, ao mesmo tempo, que apoiam Jaime I 

(1213-1276) na conquista das ilhas Baleares e da região de Valência. Durante a centúria de 

duzentos os seus cavaleiros participam na reconquista da Andaluzia no sentido de afastar e 

controlar o perigo almoáda, ao mesmo tempo que a ordem cresce e consolida os seus 

senhorios.5 

Voltemos às primeiras décadas de vida da milícia. Pelo conhecimento dos primeiros 

textos de Calatrava é possível vislumbrar que esta aparente calma institucional pouco 

durou. Vão confrontar-se duas tendências dentro da ordem, aquela que seguia de perto um 

ideal de vida monástico e uma outra que impunha um modelo mais secular. Reunidos no 

capítulo geral em Cister a 14 de Setembro de 1164, os freires aprovam a primeira Forma 

de Vida que fornece as primeiras bases estatutárias da instituição e deste modo, esperam 

4 Cf. ALVAREZ PALENZUELA, Vicente Angel, "Equilíbrio de Reinos: una nueva fórmula política'", in 
Historia de Espana de la Edad Media, coord. Vicente Ángel Alvarez Palenzuela, Barcelona, Ariel, 2002, p. 
369. 

5 Cf. O'Callaghan, Joseph F., ob. cit., pp. 179-183. 
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resolver o diferendo que opunha os freires de Calatrava.6 Documento que teve confirmação 

apostólica de Alexandre III, dada a 25 de Setembro desse ano. 

Trata-se de um texto curto, sobre aspectos substantivos da vida da ordem. Debruça-

se sobre as normas a que deve obedecer o vestuário, necessidade de dormirem vestidos e 

cingidos, o respeito absoluto pelo silêncio praticado nas várias instalações do convento, 

oratório, refeitório, dormitório e cozinha, condenação do detestável hábito da murmuração, 

normas alimentares a que devem obedecer, cujas poucas excepções, são aceites para 

aqueles "qui autem inter Saracenos, sicut Magister ordinaverit manducabunt, & sicut 

soient".8 

Texto simples que prevê castigos também eles, simples e directos que eram 

registados pelo mestre no capítulo, reunião diária dos freires realizada depois da Prima, 

onde se fazia a acusação pública das faltas cometidas perante os membros professos da 

comunidade. No mesmo documento o pontífice confirma a vocação cristã da ordem, a 

obediência ao mestre e ao abade "ut obediatis Magistro vestro & profesionem faciatis sicut 

Abbati"9 Curiosamente nada indica que o mestre deva ser um freire clérigo ou cavaleiro. 

O documento de confirmação papal, indica sem qualquer sombra de dúvida a obediência à 

abadia de Cister e de forma subtil enaltece o ideal monástico que lhe está associado. 

O sistema de faltas e castigos aparece nas primeiras versões e confirmações da 

norma entre 1164 e 1214 e de forma mais desenvolvida nas Definições do século XIV. E 

orientado para o interior da instituição e para a sua imagem externa. São faltas que punem 

o desrespeito dos freires pelas autoridades, quando era posto em causa o voto de 

obediência e as relações interpessoais entre os membros da ordem.11 Ficar a pão e água, 

comer sozinho, ver-se privado de carne, vinho e de cavalo durante seis meses, para casos 

6 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 3-4. 

7 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 5-6. Importante salientar a brevidade da confirmação, feita em 
apenas 11 dias. 

8 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, p. 4. 

9 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 3-4. O seu texto quase telegráfico, mostra que a necessidade 
de regulamentação exaustiva dos princípios não era, ainda, uma prioridade. Contudo, são enumeradas 
directrizes que vão manter-se ao longo da vida da ordem, pelo que, constituem uma referência para outras 
que dela dependem. 

10 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 3-4. 

11 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, p. 3, explica-se o conceito de obediência, "Qui Magistro suo 
inobediens fuerit, similiter patiatur, qui in qaalicumque obedientia alia positus fuerit non contradicat. " 
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de desobediência ao mestre e um ano por crime de fornicação, supõe penas agravadas para 

a quebra dos votos de obediência e castidade.12 

Vinte e dois anos depois, em 1186, certamente porque a milícia já estava 

consolidada e a norma um pouco esquecida, houve necessidade de aprovar uma segunda 

Forma de Vida, em reunião capitular de Cister,13 cuja confirmação de Gregório VIII veio a 

4 de Novembro do ano seguinte.14 

Expõe os objectivos principais da milícia, a defesa do povo cristão e a luta contra 

os sarracenos, a importância do papel do mestre, preceitos a observar em relação ao 

vestuário e alimentação, respeito pela hierarquia e o registo em capítulo, pelo mestre, das 

faltas cometidas pelos freires.15 

A bula de 1187 aprova os preceitos elaborados em reunião capitular, mas vai mais 

longe ao estabelecer que o cargo de prior só pode ser ocupado por professos a quem todos 

devem obediência e sujeição, o que representa uma orientação clara no sentido de 

privilegiar a vocação monástica da instituição. Previne com castigos exemplares, 

comportamentos incorrectos. Quem atacar um freire sem justa causa e razão terá pena de 

excomunhão e apela à hierarquia para não alterar as normas, antigas ou modernas de forma 

leviana. Certamente, uma chamada de atenção importante para uma comunidade humana 

deste género, onde deviam existir conflitos e problemas entre os seus membros.17 

Entre 1187 e 1199 não é conhecida qualquer disposição normativa. É natural. Os 

cavaleiros sofrem grande revés em Alarcos em Julho de 1195 quando Afonso VIII de 

Castela, ao ser atacado por um poderoso exército almoáda acaba por perder Calatrava. A 

' Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 3-4. Estas ideias estão bem expressas quando se refere "Qui 
Fratem suum perçussent, sex mensibus ad arma, & equum non accédât. Tribus diebus in terra non accédât. " 
E "Qui in fornicatione publice deprehensus fuerit, anno uno in terra comedat, tribus diebus in septimana in 
pane, & aqua, sexta Feria disciplinam accipiat. " 

13 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 20-21. 

14 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 22-25. 

15 Bulario de la Ordem Militar de Calatrava, p. 4 e p. 21. Os castigos aqui mencionadas são idênticos aos 
enunciados na primeira Forma de Vida, a de 1164. 

16 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, p. 24. Apesar da segunda Forma de Vida aprovada pelo Mestre 
e freires de Calatrava no Capítulo Geral de Cister ser praticamente igual à primeira, a bula de confirmação de 
Gregório VIII, Quotiens a nobis, é um excelente meio para conhecer o que naquele tempo era importante 
para a vida da ordem. Para além da protecção apostólica habitual e da exposição sobre os objectivos 
primeiros da milícia, temos referências importantes a aspectos da vivência material e espiritual dos freires e 
domínios patrimoniais nos reinos peninsulares, incluindo Portugal. 

17 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 30-31. 
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Península Ibérica está dividida ao meio, entre cristãos e muçulmanos, uma linha que 

aproveitava o Tejo como fronteira natural entre esses dois mundos intransigentes. Em 1198 

inicia-se o pontificado de Inocêncio III e o impulso dado, por si, para a realização da quarta 

cruzada (1202-1204), marca a superioridade e influência do papado sobre a vida dos 

estados da Cristandade europeia. Neste clima de conflitos e exaltação cruzadística surge a 

terceira Forma de Vida outorgada em reunião capitular de Cister, em 1199, a qual 

recebeu aprovação apostólica em 28 de Abril desse ano. 

O seu enunciado existente num códice da ordem de Cristo é bem explícito quanto 

ao seu conteúdo "Esta mesma forma e regra de viver escrita foi dada outra vez pollo 

mesmo abbade de Morimundo e polo capitulo geeral da ordem de Cister a Calatrava no 

anno da encarnação do Senhor mil e cento e noventa e nove. E por esta segunda faz 

algumas declarações e adições que são necessárias saberemse, como he a declaração dos 

dias que hão de jejuar os relegiosos do dia da exaltação de Santa Cruz ate páscoa que 

declara serem a segunda, quarta e sexta feira de cada somana e acrescenta que se em 

cada hum destes dias cair ho natal do senhor, a festa dos Reys a purificação de nossa 

senhora e festa de todos os santos e festas dos appostolos não serão obrigados ajejuuar os 

ditos dias por reverencia destas festas: se tresladou aqui esta segunda regra e he a 

seguinte. "20 O texto saído do capítulo cisterciense, tal como os dois anteriores, continua a 

ser curto e conciso, sendo o mais importante da informação nele contida, dado pela 

confirmação pontifícia. 

Nesta época de convulsões políticas as primeiras normas destas instituições são 

textos caracterizados pela simplicidade de vocabulário, mas cujo conteúdo foi o embrião 

estatutário, de normas posteriores mais complexas. O período compreendido entre 1199 e 

1214 vai conhecer alguns reveses militares para a Cristandade. Falham os propósitos da 

cruzada, impulsionada por Inocêncio III, para atingir o Egipto, projecto em parte, 

prejudicado pelos interesses comerciais de Veneza que pretendia assegurar o domínio 

comercial no leste do Mediterrâneo, pelo que, os resultados são escassos e apenas se 

assegura Constantinopla, conquistada em 1203. Em contrapartida, a batalha de Navas de 

Tolosa em 1212, na qual participou D. Afonso II de Portugal e Pedro II de Aragão, travada 

Balario de Ia Orden Militar de Ca!atrcn>a, pp. 30-31. 

19 Bu lar io de la Orden Militar de Calatrava, pp. 31-35. 

20 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt , fl. 37. O facto da Terceira Forma de Vida aparecer neste 
códice referida como sendo a Segunda, deve-se ao facto da Primeira, a de 1164, não ter aqui o seu traslado. 
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entre forças cristãs peninsulares e almóadas que ameaçavam territórios já reconquistados, 

saldou-se pela vitória das primeiras. 

Para a interpretação destes quinze anos (1199-1214) faz todo o sentido analisar, os 

Estabelecimentos Primitivos, segundo denominação utilizada por Derek W. Lomax e a 

confirmação dada pela segunda vez por Inocêncio III, desta terceira Forma de Vida em 

1214. Passemos à sua análise. 

Os Estabelecimentos são pouco extensos, o que não é novidade no contexto em que 

foram elaborados. Lomax por uma questão de método, dividiu-os em trinta e nove 

preposições. Estes não apresentam qualquer referência a pessoa ou lugar, mas, segundo o 

mesmo autor, têm de situar-se quase obrigatoriamente entre 1195-1213. Para justificar a 

sua afirmação faz referência aos magistri et seniorum de Salvaterra, facto que aponta para 

a época em que Calatrava estava nas mãos dos mouros e o convento-sede se fixou em 

Saivaíerra, cuja data exacta de reconquista é desconhecida, mas a fazer fé no primeiro 

documento em que usaram o nome de Salvaterra, deve ter acontecido por volta de 1198, 

hábito que será mantido até 1212 quando os exércitos mouros sofrem a derrota de Navas 

de Tolosa.21 

Desta forma, temos uma sequência cronológica que nos permite contextualizar este 

processo. No final do ano de 1196 os freires, ainda utilizam o nome de calatravenses, mas 

a partir de 1198, assumem pela primeira vez o de Salvaterra, que se manterá até Junho de 

1212, quando a praça de Calatrava é definitivamente conquistada em Outubro do ano 

seguinte, o que supõe que estes Estatutos se inserem dentro destes limites temporais. A 

cronologia e a conclusão apresentadas, pelo referido autor fazem sentido, tanto mais que 

Inocêncio III fará nova confirmação a 20 de Maio de 1214, a segunda durante o seu 

pontificado, a quarta que a ordem recebe desde que foi criada.22 Porque faria o pontífice 

nova confirmação, de um conjunto de normas estatutárias, por ele já confirmadas? Para 

reafirmar os princípios, ou para clarificar direitos e deveres depois de um período 

conturbado da vida da milícia? Com toda a subjectividade que nos é permitida, esta bula 

destina-se a fundamentar e confirmar uma instituição que sofreu profundas vissicitudes 

:1 Lomax. Derek W., Algunos Estatutos..., p. 486. 

" Bulario de la Orden Militar de Calatra\>a, pp. 42-46. 
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provocadas pela reconquista, tanto mais, que se refere expressamente ao locum de 

Calatrava, & locum de Salvaterra23 o que certamente não acontece por acaso. 

Passemos ao conteúdo dos Estatutos. Expõem de uma forma simples e concisa, 

como era hábito nesses tempos, aspectos que interessa consagrar e confirmar 

estatutariamente. Referem os direitos da hierarquia superior, mestre, prior e clérigos, 

administração económica e propriedade, vestuário, que devia ser modesto, sem luxo. Era 

proibido o uso de botas pontiagudas, chapéus iguais aos dos seculares e capas de mangas 

largas, estribos e acessórios dourados ou de ouro. 
A vida quotidiana dos freires, as infracções cometidas eram reguladas por um 

25 
conjunto de castigos: 

• Em caso de desobediência ao mestre ou ao comendador, no primeiro dia era dada 

disciplina correctiva, que passava pelo castigo físico e pão e água durante três dias, 

embora o castigo poder ir até à perda de cavalo e armas durante um ano; 

• Os conversos desobedientes, todas as quartas e sextas-feiras jejuam pão e água, 

sendo nesses dias aplicada disciplina correctiva, até à próxima visitação; 

• O freire que agredir e provocar algum ferimento que origine perda de sangue é 

expulso e não é recolhido no convento até à visitação seguinte; 

• Todo o freire que perseguir com ira e fizer outro sangrar e não se quiser 

reconciliar, fica às Quartas e Sextas-feiras a pão e água e tem disciplina correctiva 

no capítulo até à visitação seguinte; 

• O freire mentiroso tem disciplina capitular e fica seis dias a pão e água; 

• A traição e a fornicação são punidas, durante três dias com grave culpa e todas as 

Sextas-feiras do ano jejuam a pão e água; 

• O freire que pratica a fornicação sem qualquer escrúpulo, perde o cavalo e armas 

durante um ano e come no chão durante esse tempo. Três dias por semana jejua pão 

e água e recebe disciplina correctiva todas as sextas-feiras; 

• O furto de bens da ordem é punido com a expulsão; 

23 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, p. 42. A terceira confirmação das bases normativas da ordem, 
desta vez. feita por Inocêncio III, em 1199, refere os lugares de Calatrava e Salvaterra, enquanto as duas 
anteriores dadas respectivamente por Alexandre III e Gregório VIII, em 1164 e 1187, apenas mencionam o 
lugar de Calatrava. 
24 LOMAX, Derek W.,Algunos estatutos..., pp. 492-493. 
25 LOMAX, Derek W., Algunos estatutos..., pp. 492-494. 
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• Aquele que formar bando recebe disciplina e fica três dias a pão e água; 

• Todo aquele que usar armas contra freires e laicos é expulso. 

Os Estatutos Primitivos espelham a superioridade do abade de Morimond que tem o 

direito de visita anual ao convento, feito pessoalmente ou em representação, direito de criar 

novos conventos, ter abrigo e alimentação, para si e monges que o acompanham durante 

esse tempo, cujo prazo de duração era variável, mas o suficiente para chegarem à 

conclusão que a Regra era respeitada. Em Calatrava a hierarquia legislativa era formada 

pelo mestre que vivia no convento-sede, o Abade de Morimond e o Capitulo Geral de 

Cister, que reunia anualmente a 14 de Setembro e, no topo, a Santa Sé que, ao tomar a 

ordem sob a sua protecção, comprometia-se com o seu funcionamento, emanando 

diplomas que regulavam a sua vida.26 

O documento pontifício de 1214, confirma estes princípios de comportamento. O 

vestuário dos freires devia ser honesto e cómodo, sempre com o respectivo escapulário, 

devendo estes dormir vestidos e apertados. É condenado o hábito da murmuração e 

obrigatório guardar silêncio nos vários lugares conventuais, oratório, refeitório, dormitório 

e cozinha. A alimentação devia ser comedida, sendo permitido o consumo de um género de 

carne três vezes na semana, Terça, Quinta e Domingo. Os deveres pios e os preceitos da 

Igreja deviam ser por todos respeitados. Os jejuns deviam ocorrer desde a Exaltação de 

Santa Cruz até à Páscoa todas as Segundas, Quartas e Sextas excepto Natal, Reis, 

Purificação de Nossa Senhora, Todos-os-Santos e Apóstolos, por todos os que estiverem 

no convento, excepção feita àqueles que participam em actividades militares que guardam 

jejum, segundo ordenação do mestre.27 

As questões do património constituíam uma preocupação. Os bens da ordem não 

podiam ser dados ou alienados, senão por indicação do mestre, que apesar da sua 

autoridade precisa do consentimento do capítulo para decidir sobre o assunto.28 Nos 

espaços conquistados ou doados, mas que a ordem à sua custa lavrar, esta fica isenta do 

26 LOMAX. Derek W., Algunos Estatutos..., pp. 484-485. 
27 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 42-46. 

Indica as possessões da ordem em Portugal: Cidade de Évora, com os dois alcáceres, o velho e o novo. o 
hospital e a capela de S. Miguel; castelo de Culuchio (sic); Casas de Santarém; Herdade real de Hortalaguna; 
Castelo de Alcahete e Alpedriz; Banamesi; Juromenha; Albufeira; Zarabato e Oriz; Castelo de Benavente; 
Vila de Malfará. Silva Escura, Panóias; Atehi (sic); Avis; Casas em Lisboa, Casas em Montemor-o-novo. Cf. 
COSTA, Avelino Jesus da e MARQUES, Maria Alegria F., ob. cit., p. 357, nota de rodapé (*). 

158 



pagamento de dízimos e primícias. Sendo o vínculo à instituição absoluto, os freires 

devem manter-se na milícia, a menos que a mudança seja para a convento-sede, em Cister. 

À semelhança das anteriores, a bula define que quando na terra houver interdito geral, as 

populações que vivam em terras da ordem, podem celebrar os ofícios divinos em voz 

baixa, com as portas fechadas e sem tocar os sinos, depois de retirados os excomungados e 

interditos. Podem edificar oratórios, nos lugares que lhe pertencem, sem prejuízo da igreja 

episcopal local. 

O meio século de vida da instituição, situado entre a primeira confirmação, em 

1164, e a última, em 1214, corresponde a uma fase, que em nosso entender, apresenta duas 

linhas de acção: o início de um processo estatutário que irá ampliando os seus efeitos e as 

vicissitudes estratégicas vividas pela instituição, nesta fase inicial que se mistura com a 

situação política vivida na Península. Desta forma, o ano de 1212, ano de viragem da 

reconquista cristã, constitui um momento irreversível da vida desta milícia, com a situação 

a estabilizar e as investidas almóadas diminuindo progressivamente ao longo do século 

XIII. Certamente por este facto, que se prende com a consolidação institucional e 

patrimonial da ordem, até ao início da centúria seguinte, não é conhecido qualquer texto 

normativo vindo do capítulo geral de Cister. Possivelmente a instituição não precisava de 

novas regras ou naquele momento a prioridade era consolidar a sua posição junto dos 

monarcas através da ajuda militar e a valorização do seu património. Apesar destes 

pressupostos serem discutíveis a sucessão dos mestres durante a centúria de Duzentos, é 

reveladora da ausência de sobressaltos de disputa do poder, enquanto que no século 

seguinte, a situação é diferente. Sempre que a instituição atravessou momentos de conflito 

pela posse da liderança, coloca-se o problema sobre a orientação que deve prevalecer, a 

monástica ou guerreira. A ausência de bases estatutárias renovadas durante o século XIII e 

a relativa frequência com que surgem no século XIV, acaba por confirmar um pouco a 

nossa linha de pensamento. A esta justificação certamente se junta outra mais rebuscada 

que se prende com a consolidação da reconquista, o crescimento da milícia, o interesse que 

desperta em nobres e reis, a extinção dos templários, as dificuldades gerais do século, com 

as crises económicas e o nascimento dos estados modernos. 

29 Biúario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 42-46. 
30 A este propósito veja-se GUIJARRO RAMOS, Luis Garcia, ob. cit., pp. 74-89; AYALA MARTINEZ, 
Carlos de, " Ordenes militares hispânicas: reglas y expansion geográfica", pp. 72-74. 
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1.2- As Definições do século XIV 

O último quartel do século XIII traz novos desenvolvimentos, principalmente as suas 

relações com a Coroa castelhana, reforçadas pela personalidade de Afonso X e o marcado 

interesse do poder régio em controlar uma instituição tão poderosa, impondo para a 

dignidade de mestre figuras ligadas a ele. Quando, ainda durante o seu reinado, em 1281, 

começa em Castela uma guerra civil, que o opõe ao seu próprio filho, Sancho, que pretende 

ver reconhecidos os seus direitos ao trono em detrimento dos filhos do seu irmão 

primogénito. A disputa pelo governo de Calatrava, entre a Coroa que o pretendia de forma 

cada vez mais absoluta e facções da nobreza que não abdicavam da sua participação na 

escolha do mestre, será uma constante da sua história política ao longo das centúrias 

seguintes.31 

No início de Trezentos, Guilherme I de Morimond promulga em Caiatrava novas bases 

estatutárias. Trata-se das Definições outorgadas em Dezembro de 1304 e Abril de 1307, 

ambas promulgadas numa fase complicada da vida da instituição, quando reinava Fernando 

IV de Castela, que procurava resolver os problemas fronteiriços entre o seu reino e o de 

Aragão, a vida interna da ordem é abalada, pela revolta do sue claveiro, Garcia López de 

Padilla, que assume o título de mestre, à revelia da hierarquia da milícia. Um ano depois, 

este acaba por aceder ao mestrado, por falecimento do seu oponente. Apesar disso, os 

problemas não ficam resolvidos. O comendador-mor, que gozava de alguma popularidade 

e na eleição mestral tinha obtido alguns votos, submeteu alguns castelos e vilas e exerceu 

oposição ao mestre em funções. Os problemas arrastaram-se por quatro anos, até que a 

Santa Sé, em 1301, por documento de Bonifácio VIII, decide a favor de Garcia López de 

Padilla, para o que também contribuiu a intervenção do abade de Morimond.32 Os 

primeiros anos do século XIV continuaram a ser de dificuldades ligadas ao exercício de 

poder entre o mestre e os cavaleiros. E novos problemas surgem, devido às queixas 

31 Cf. AY ALA MARTINEZ, Carlos de, "Las Ordenes Militares en la Edad Media...", pp. 152-156: Cf. 
GONZALEZ MÍNGUEZ, César, "La reacción oligárquica frente ai poder de las monarquias (1284-1325)'", in 
Historia de Espana de la Edad Media, coord. Vicente Ángel Álavarez Palenzuela, Barcelona Ariel pp 603-
605. 

" Cf. SOLANO RUIZ. Emma, La Or den de Calatrava en el sigh XV- Los senorios caste llanos de la Or den 
alfln de la Edad Media, Sevilha, Universidade de Sevilha, 1978, pp. 56-57. 
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formuladas pelos cavaleiros, manifestando-se contra certas imposições normativas, o que 
• -3-5 

os levou a procurar apoio no claveiro em exercício, Fernán Ruiz, contra o mestre. 
É neste problemático contexto que são outorgados os textos normativos de 1304 e 

1307. O primeiro é mais extenso que o segundo, apresenta vinte e cinco capítulos, 

enquanto o segundo apenas cinco. Relativamente ao cargo de claveiro, o primeiro texto, 

refere de forma lacónica os seus deveres: 

• Este deve abastecer o convento com tudo aquilo que é preciso. E se acontecer, 

que o convento não tenha pão, vinho, carne, pescado ou azeite para a cozinha e 

a igreja, o claveiro, fica a pão e água, os dias que demorar o abastecimento; 

• Deve abastecer a enfermaria com tudo o que ela precisa. O dinheiro necessário 

para esse abastecimento, é ser dado ao enfermeiro, mas se o não fizer, o mestre 

atribui-lhe a penitência que entender. Todos os meses deve prestar contas. 

Como se pode inferir destas determinações, o cargo de claveiro era muito importante, 

ao ter a seu cargo o aprovisionamento do convento, geria uma verba considerável. O 

segundo texto, de 1307 é ainda mais lacónico e talvez, para não agravar as divisões 

internas, reparte as responsabilidades entre o mestre e o claveiro, que devem abastecer o 

convento do necessário, de modo que, os freires se sintam mais felizes e motivados para 

exercerem as suas funções. 

É durante o mestrado de Garcia Lopez de Padilla, que novamente um claveiro, desta 

vez Juan Nunez de Prado, vai encabeçar uma feroz revolta contra ele, acusando-o de 

cobardia, por este se ter retirado de Baena, quando as hostes da milícia enfrentavam os 

exércitos muçulmanos.37 As novas Definições de 1325, reflectem esse momento em que a 

paz interna foi posta em causa e estala um desentendimento entre os cavaleiros e o mestre, 

num movimento instigado pelas ambições do claveiro, Juan Nunez de Prado. O rei de 

33 Cf. SOLANO RUIZ. Emma, ob. cit., p. 58. 
34 O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., p. 263. n° 5. 
35 O'CALLAGHAN. Joseph F., ob. cit., pp. 263-264. n° 7. 
36 O'CALLAGHAN. Joseph F., ob. cit., p. 268, n° 3. 
37 Cf. SOLANO RUIZ, Emma, ob. cit., p. 58. 
38 A este propósito leia-se O'CALLAGHAN. Joseph F., ob. cit., cap. V, pp. 255-270. Trata da história da 
ordem e as suas relações com Morimond durante os séculos XIV e XV. De notar que Juan Nunez de Prado 
exerce o poder em oposição ao mestre Garcia Lopez de Padilla. entre os anos 1325 e 1329. Mais tarde, de 
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Castela, Afonso XI (1312-1350) intervém quando atinge a maioridade, mas de nada 

adianta, pois o claveiro, continua a alegar a incapacidade do mestre, para defender e 

abastecer os castelos da ordem, acabando por se refugiar em Alcaniz. Respondendo aos 

apelos régios para resolver o problema, Morimond envia o abade comissário João de 

Palazuelos, que coadjuvado por dois freires cistercienses, demite o mestre Garcia Lopez de 

Padilla em 1325 e promulga em Outubro desse ano novas bases normativas. O mestre 

deposto apela para o capítulo geral de Cister, acusando o abade Palazuelos de exceder as 

suas competências. Apesar destas discordâncias Lopez de Padilla renuncia em favor de 

Juan Nunez de Prado em Julho de 1329 e morre sete anos mais tarde, em 1336.39 Nesta 

encruzilhada de problemas, os cavaleiros de Aragão que não tinham grande simpatia pelo 

mestre desaparecido, apresentam o nome de Afonso Perez de Toro, comendador de Zorita, 

para mestre, para vincar a sua discordância e tentar a independência do ramo aragonês da 

ordem. Corria o ano de 1336 e estava de visita a Alcaniz, o abade de Morimond, que 

confirma esta eleição e promulga novas Definições*0 

Em face do sucedido, o rei de Castela, Afonso XI apela para Avinhão, mas Bento 

XII escusa-se da polémica, apesar de enviar uma missiva para o capítulo geral de Cister, 

mostrando-se preocupado pela confirmação do novo mestre, D. Afonso. Por tudo isto, o 

abade de Morimond atendendo às ordens do papa e do capítulo geral, visita Calatrava, 

anula a eleição do mestre aragonês e reconhece ao ambicioso Juan Nunez de Prado essa 

dignidade. Novamente o rei apela desta sentença e durante onze longos anos a decisão fica 

pendente na corte apostólica.41 Neste compasso de tempo são promulgadas as Definições 

de 1338, dadas em Alcaniz pelo abade Guilherme de Rueda. O problema persiste e só ficou 

resolvido quando os cavaleiros de Castela e Aragão, com mediação de Pedro IV de 

Aragão, chegam a acordo quanto ao mestre que deve presidir aos destinos da ordem. Em 

Agosto de 1348, chegou finalmente a hora de Juan Nunez de Prado ocupar o cargo sem 

quaisquer problemas. Nele se mantém até 1354, quando deixa de estar nas boas graças 

1329 a 1348, sem qualquer reconhecimento oficial, exerce o cargo na comenda-mor de Alcaniz e depois sem 
qualquer oposição entre 1348 e 1355. 

39 0'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., pp. 259-261. 
40 O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., p. 261. 

41 O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., pp. 261-262. 
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reais, sucedendo-lhe D. Diego Garcia de Padilla, homem de confiança do rei, que ocupa o 

mestrado até à sua morte, em 1365. 

Neste entretanto novos problemas surgem e as rivalidades políticas reflectem-se na 

escolha do novo mestre. Em 1356, um grupo de cavaleiros, elegem D. Pedro Nuniz de 

Godoy, detentor da comenda de Alcaniz, o qual vê a sua eleição rejeitada por Pedro I 

(1350-1369), por ser partidário das pretensões de Henrique de Trastâmara ao trono de 

Castela. Como represália, Pedro I nomeia para mestre de Calatrava D. Martin Lopez de 

Córdoba, que ocupa o cargo entre 1365 e 1371, com a oposição de Pedro de Godoy e dos 

cavaleiros que o elegeram que não voltaram atrás na sua decisão. Apesar do rei querer 

legitimar a sua decisão, apelando para o papa Urbano V, os cavaleiros rebeldes escrevem 

ao abade de Morimond a contar-lhe o sucedido e a pedir a sua intervenção. A hierarquia de 

Morimond não consegue resolver o problema e o mestrado de Calatrava esteve no cerne da 

guerra civil travada entre Pedro I (1350-1369) de Leão e Castela, filho de Afonso XI e de 

Maria de Portugal, por um lado, e o seu meio-irmão, Henrique. D. Pedro Muniz de Godoy 

apoiado por Pedro IV de Aragão e Henrique de Trastâmara depois da morte do rei 

castelhano em 1369, será mestre de Calatrava com o apoio geral do capítulo, enquanto D. 

Martin Lopez de Córdoba foi capturado e executado em 1371. 

Com as convulsões e rivalidades políticas entre os reinos peninsulares, 

principalmente Castela e Aragão, a vida da ordem é dominada pela instabilidade, o que 

levava os Abades de Morimond a visitarem-na com regularidade. Desta forma, o último 

conjunto de Definições por nós conferido é de 1383, promulgadas pelo Abade João II de 

Morimond, na visita que faz a Calatrava. Trata-se de contextualizar a normativa em função 

de momentos importantes da vida da instituição, provando que estas alterações, não foram 

aleatórios e teve sempre a ver com momentos cruciais da sua vida. 

Os textos das Definições outorgadas ao longo do século XIV, revelam algumas 

diversidades que convém sublinhar. Dos seis, um deles, o de 1336, apresenta um número 

de capítulos superior ao de todos os outros, com quarenta e cinco. Seguem-se as de 1304 e 

42 O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., pp. 262-263. 
43 Cf. O'CALLAGHAN, ob. cit., pp. 263-265. As ligações entre os Trastâmara de Castela, Aragão e Portugal 
são evidentes nos século XIV e XV, o que significou o envolvimento político do país nos conflitos desses 
reinos. Henrique II de Trastâmara era pai de D. João I de Castela que por sua vez era genro de D. Fernando 
de Portugal, que pelo tratado de Salvaterra de Magos passou a ter direito ao trono português ao casar com a 
filha deste, D. Beatriz. É desse ramo familiar que descende D. Leonor, bisneta de Henrique II e neta de D. 
João I de Castela, que pelo seu casamento com D. Duarte estará em condições de assumir a regência aquando 
da morte do marido. Solução política incómoda que a leva a abandonar o país e a refugiar-se na sua terra 
natal. 
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1325, respectivamente com vinte e cinco e vinte e oito capítulos. As Definições de 1307 e 

1338, têm cinco e as de 1383 tem apenas quatro. Perante esta disparidade numérica, somos 

levados a pensar, que estas últimas, as que apresentam um menor número de capítulos, 

pretendiam apenas alterar aspectos pontuais da normativa, talvez os mais descurados pelos 

freires e aqueles que as circunstância políticas permitiam, enquanto as outras, pretendem 

mudanças mais profundas. 

Um exemplo ilustrativo. As Definições de 1383, dadas por Pedro Muniz de Godoy, 

mestre de Calatrava, a 8 de Setembro e com apenas quatro capítulos, propõem uma nova 

leitura do voto de pobreza, o que pode ser interpretado como necessidade da instituição em 

acompanhar as mudanças sociais, a crise disciplinar da Igreja e a conservação do 

património. A ideia fundadora de viver sem próprio, vai ter que adaptar-se aos novos 

tempos, pelo que, o mestre autoriza que se faça um inventário dos bens da ordem e dos 

freires, para não se perderem nem irem parar às mãos erradas, medida que trazia larga 

vantagem à instituição, por desta forma, controlar a posse da propriedade.44 

Um exemplar desse inventário, que autorizava os freires a ficarem com metade de 

tudo que acrescentarem às suas encomendas e priorados, devia ser para o mestre e outro 

para o comendador. Estas medidas são ainda um processo tímido, mas pretendem 

assegurar o lado pragmático da gestão da milícia. Muitas das propriedades perdiam-se, 

estavam em mãos incertas ou eram mal tratadas, o que as tornava pouco ou nada rentáveis. 

Foi o princípio de uma mudança de atitude relativamente à defesa do património, apesar de 

ainda se estar longe da bula de Júlio II que autoriza os freires a dispor livremente dos seus 

bens, passando a ser um procedimento normal entre eles.46 

Este conjuntos normativos impõem o respeito pelos votos, normas de 

comportamento, alimentação e vestuário, zelo pelo património, cargos exercidos, e fica 

estabelecido um sistema de penas, que dividimos em materiais, espirituais, corporais e 

canónicas. 

O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., p. 23. A bula de Bento XII Fulgens sicut Stella de 12 de Julho de 
1335. expedida num tempo de certa anarquia e de reforma monástica, condena todos os abusos e confirma o 
voto de pobreza; Cf. GARCÍA-QUISMONDO, Miguel Ángel Marzal, "La Inquietud Espiritual", in História 
Universal de la EdadMedia, coord. Vicente Ángel Alvarez Palenzuela, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 634-635. 
O autor refere que um dos papas que propôs a reforma espiritual da Igreja, perante os excessos e situações 
pouco dignas que afectavam a sua credibilidade, foi Bento XII. A sua reforma começou pelas ordens 
regulares, por estas constituírem na sua essência, um modelo a seguir. 

15 O'CALLAGHAN. Joseph F., ob. cit., pp. 282-284. 

m Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 310-311. É a bula de 4 de Novembro de 1504. 
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1 - Materiais 

• Ficar a pão e água; 

• Privação de comer carne e beber vinho; 

• Perder cavalo e armas. 

2 - Espirituais 

• Culpa grave; 

• Culpa leve.51 

3 - Corporais 

• Disciplina da ordem; 

• Cárcere.33 

4 - Canónicos 

• Perda do hábito;" 

• Expulsão;55 

Ser privado do lugar que ocupa;5 

47 O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit. p. 263. n° 4, 5; p. 265, n° 14; p. 266, n° 19; p. 265, n° 12 e 13; p. 266. 
n° 19; pp. 269-270, n° 2; p. 273, n° 26; p. 274, n° 3; p. 275, n° 4 e 5; p. 275, n° 11; p. 276, n° 14 e 17. 
49 O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., p. 265, n° 12 e 13; p. 265 n° 16; p. 266, n° 18; pp. 266-267, n° 22 e n° 
23; p. 272, n° 18; p. 275, n° 11; p. 277, n° 20, no caso deste item engloba também a casa; p. 277, n° 21, aqui 
está incluída a casa; p. 277, n° 22, está incluída a casa. 
50 O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., p. 265, n° 12 e 13. 
51 O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., p. 263, n° 3; p. 268, n° 1 e 2; p. 274, n° 2 e n° 3; p. 275, n° 11. 

52 O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., p. 263, n° 4; p. 265, n° 12 e 13; pp. 269-270, n° 2; p. 275, n° 11. 

53 O'CALLAGHAN, Joseph F., p. 264, n° 9 e n° 10; p. 265, n° 11; p. 271, n° 15; p. 272, n° 16; p. 275, n° 9; p. 
279, n° 38, aqui trata-se do cárcere perpétuo aplicado aos conspiradores. A todos aqueles que unindo-se a 
mouros ou cristãos conspiram contra o mestre e a ordem. 

54 O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., p. 264, n° 9; p. 272, n° 17; p. 281, n° 4, neste caso também dá prisão. 
55 O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., p. 265, n° 17; p. 266, n° 20; p. 276, n° 16 (ficar à porta); p. 272, n° 20 
(ficar à porta); p. 277, n° 22, neste caso trata-se do desrespeito ao voto de pobreza, cujo castigo era 
implacável. Se o freire morrer, não é enterrado e seja o tiverem feito, que o desenterrem. 
56 O'CALLAGHAN, Joseph, F., ob. cit., p. 275, n° 11. Significa que perde o lugar que lhe compete em 
capítulo e nas restantes cerimónias conventuais, aparecendo durante o tempo da penitência, um ano, em 
último lugar. Neste caso a penitência destina-se ao freire que chamar traidor a outro; IDEM, ob. cit., p. 276, 
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• Penitência ao critério do mestre. 

Os castigos variavam com os momentos conjunturais que a instituição atravessou. 

Quem os aplica? É sabida a supremacia de Morimond sobre a ordem castelhana, cujo 

abade tinha o direito de visita, correição e aplicação de sanções. O mestre, como figura 

máxima, sem adulterar os seus princípios fundacionais, devia ter um entendimento quase 

absoluto com o abade de Morimond. Do outro lado estava a comunidade dos freires, 

clérigos e cavaleiros, aos quais se apelava no sentido de interiorizar a norma e a 

responsabilidade que tinham perante o capítulo, denunciando as faltas praticadas pelos seus 

pares. 

1.3 - As Definições outorgadas por Guilherme II, abade de Morimond 

(1468) 

O último grupo de Definições, por nós estudado, com data de 1468, também tem a sua 

história. D. Pedro Giron, mestre desde 1445, amigo pessoal de Henrique IV (1454-1474) 

de Castela e quase seu cunhado, se não morresse prematuramente em 1466. D. Pedro tinha 

nomeado para sucessor, o seu filho bastardo de apenas oito anos, Rodrigo Tellez Giron, 

que precisou de aprovação papal para ocupar o mestrado, processo que teve como 

intermediária a sua tia, a marquesa de Villena.58 Situação legalizada por Paulo II, ao 

nomear a marquesa, para coadjuvar o sobrinho até este ter idade para tomar posse efectiva 

do mestrado.59 

O abade de Morimond na sua visita, a Calatrava em Abril de 1468, toma conhecimento 

da situação e estabelece que até D. Rodrigo ter a idade de vinte anos exigida para exercer o 

mestrado, o governo da ordem será assegurado por quatro comendadores escolhidos 

anualmente pelos freires, cuja situação ficou explicitada no texto normativo por ele 

n° 12. a mesma penitência, com a mesma duração para todo aquele que juntar bando; p. 276, n° 13, o mesmo 
castigo, com a mesma duração para todo aquele freire que acusar outro de desonestidade. 
57 O'CALLAGHAN, Joseph, F., ob. cit., p. 265. n° 17. 

58 Réf. O'CALLAGHAN, Joseph F., ob. cit., pp. 269-270; Sobre a problemática ligada ao governo da ordem 
e de D. Pedro Giron e os interesses políticos que envolveu, veja-se SOLANO RUIZ, Emma ob. cit pp 84-
103. 
i9 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 266-270. 
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aprovado: "que délies elejam e deputem quatro cavalleiros ou pessoas da hordem que 

pêra ho senhor meestre da governança da dita nobre cavallaria sofficientes e idóneos 

sejam"60 E mais adiante, define que "Ao dicto senhor Meestre ho juramento a nos feito, 

outra vez nas maõs do Comendador moor e do prior do convento faça. Primeiramente por 

ele meesmo senhor meestre quando aa hidade de XIIII cornos vier feita sollempne 

profissom assi como he costume na ordem assi mesmo queremos que ho senhor meestre 

compridos os XX antros de sua idade como dito he em todalas cousas que ouver de fazer 

segundo ho louvável costume da dita ordem. ' 

Estas Definições assumem um significado especial porque procuram reunir princípios 

fundamentais de obediência e organização e pela sua importância, serão entregues às 

ordens de Avis e de Cristo.62 Por este motivo, dada a maior acessibilidade da fonte, 
63 

seguimos a versão portuguesa. 

60IAN/TT. Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pL, cap. 64, fl. 67; AHN, Ordenes Militares. Documentos rea/es de 
Calatrava, n° 249; Ref. O'CALLAGHAN, Joseph F, ob. cit., p. 270. Henrique IV confirma a eleição de 
Rodrigo Giron em 3 de Outubro de 1468. 

61 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt , fis. 72-72v. 

62 IAN/TT, Manuscritos da Livraria, n° 1939; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 61-73. Veja-se a este 
propósito, PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As Ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média..., p. 
103, nota 36 e p. 104, a autora reflecte sobre o facto de ser o próprio rei D. Manuel I, a encomendar a 
transcrição destas Definições para serem guardadas no cartório da ordem de Cristo. 

63 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 64. Para a análise desta fonte e dada a maior acessibilidade 
da mesma, seguimos a versão portuguesa que aqui se encontra. Este texto nomativo contempla no seu 
capítulo X o direito de visita do mestre de Calatrava às ordens de Avis, Montesa e Alcântara; Ordem de 
Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 67v-68. O capítulo 39 prevê o direito do abade de Morimond de destituir ou 
confirmar o novo mestre. O novo mestre eleito, numa atitude de obediência, ficava obrigado nos primeiros 
três meses a contar do dia da sua eleição, a pedir a respectiva confirmação a Morimond, ou ao seu 
representante legal. Apesar desta imposição, que devia ser apenas formal, a ordem reservava para o mestre 
eleito a possibilidade de atribuir comendas e priorados, a quem entender, antes dessa confirmação; Ordem de 
Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 70v. O capítulo 54 confirma a obediência absoluta ao mestre. Todos os 
desobedientes são acusados de conspiradores e privados de todas as honras que a ordem lhes concedeu. 
Quando algo funciona mal, o mestre deve ser humildemente convidado a emendar e a reflectir sobre a sua 
decisão. Se o seu comportamento for pouco recomendável é denunciado ao abade de Morimond que o venha 
visitar; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 71. O capítulo 57 estipula que qualquer freire ou comendador 
não possa ter vivenda, ou seja, pousada; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 72v-73. Certamente por se 
relacionarem com questões da vida interna da ordem e os problemas de sucessão no mestrado que esta 
atravessou, fica definido que sempre que o mestre eleito ou imposto, não tenha idade para assumir o governo, 
este será feito por um grupo de quatro cavaleiros, até aquele atingir a idade de vinte anos; IAN/TT, Ordem de 
Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 73-74. É a oração que os quatro cavaleiros eleitos para governadores devem fazer. 
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1.3.1 - Órgãos de poder e relações hierárquicas 

A autoridade máxima da ordem era o mestre. A sua eleição tinha de ser imparcial e 

nenhum dos freires, nessa ocasião, podia ceder a favores. Depois do seu falecimento, o 

comendador-mor, quer se encontre em Calatrava ou não, era obrigado nos seis dias 

seguintes a convocar todo o convento, freires e comendadores. Se não tiver este 

procedimento legal, o claveiro e os freires anciãos, ficam a ser responsáveis pelo processo. 

Pede-se, a todos, diligência e comparência sem demora no convento, caso não seja, 

referido outro lugar, para no prazo de dez dias se proceder a nova eleição. Todos aqueles 

que não o possam comparecer, devem fazer-se representar, senão perdem o direito a voto. 

Depois de eleito, deve ser dado ao novo mestre o pendão da ordem, o qual juntamente com 

cavaleiros e procuradores, prestam homenagem ao rei de Castela, um sinal de obediência e 

proXunlQaue HlUitO SlgninCâilVOS. 

Sendo o responsável pelo mantimento e vestuário dos freires, era dos rendimentos da 

mesa mestral que saía o vestuário destes, renovado anualmente, excepto os mantos 

brancos, peça de vestuário importante na simbologia destas instituições, que apenas, eram 

substituídos sempre que necessário.65 Todas as cerimónias ministradas na capela do mestre 

deviam ser executadas por priores ou capelães professos, mantidos por si, os quais 

alternadamente benziam diariamente a sua mesa.66 A sua autoridade também impunha 

castigos, que ficavam ao seu critério, que podiam ir até à perda de comenda ou priorado, 

aplicados a todos aqueles que praticam actos que ponham em causa o bom nome da 

ordem.67 

O mestre deve fornecer ao convento os servidores necessários. Como a realidade 

política castelhana é diferente da portuguesa e a reconquista só foi concluída em 1492, este 

podia recrutar mouros cativos para trabalhar no convento. Estes podiam exercer funções de 

IASSIÍI, uraem ae ^r,òi„, W^G. Z J 4 , Í pi., ns. oy-oyv; Urdem ae Cristo, coa. Z J 4 , i pi., fl. 69v. u 
comendador-mor ou o claveiro deve comunicar ao comendador de Alcaniz o sucedido e este devia avisar os 
comendadores, cavaleiros e priores de Aragão e de Valencia. Em caso de ausência destes, a eleição fazia-se 
sem qualquer impedimento, mas se algum se encontrava em Calatrava, ocupava o seu lugar na eleição. A 
obediência e homenagem ao novo mestre é obrigatória; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia p t , fis. 70-70v. Fica 
definido que o procedimento a considerar para a eleição do comendador-mor é o mesmo do utilizado na 
eleição do mestre. 

65 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 63v. 

66 IAN/TT. Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 65. 

61 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 63v. 
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azemel, cortador de lenha, cozinheiro, forneiro, pastor, hortelão, barbeiro e um outro que 

não terá funções específicas.68 Devia também prover o convento de um mestre de ciências 

para ensinar os freires, segundo advertência dos visitadores, por verificarem que não 

existia qualquer letrado.69 O chefe máximo da hierarquia da milícia, garantia a partir dos 
70 

rendimentos da sua mesa mestral, o sustento de alguns cavaleiros ou professos. Do seu 

séquito pessoal, o mordomo e o camareiro, eram obrigatoriamente freires cavaleiros, 

escolhidos por si. Para garantir a exclusividade dos lugares que estes ocupavam, na sua 
71 

ausência, só os cavaleiros podiam substituí-los. 

Das suas competências fazia parte a capacidade de ordenar dois cavaleiros ou outras 

pessoas da ordem que ele considere idóneas, para visitadores, sujeitos a uma fiscalização 

preventiva, para executarem o seu trabalho com responsabilidade. Estes estavam 

incumbidos de dois em dois anos visitar castelos, vilas, muros, torres, pontes, casas, 

comendas e igrejas. Devem referir tudo aquilo que se encontra derrubado, mal lavrado e ao 

abandono para que essa situação mude. Decorridos dois anos da visitação, se o lugar não 

estiver reparado e a terra aproveitada têm autorização para com as rendas e as prebendas 

que eram propriedade dos que ocupam essa terra, fazer as reparações necessárias e não 

consentir que as casas da ordem sejam cobertas de palha, mas apenas de telha. O salário 

dos visitadores é pago pelo mestre, sempre que estes fiscalizem castelos, casas e outros 

bens pertencentes à mesa mestral. Quando visitam as casas e comendas dos cavaleiros, as 

despesas de deslocação e mantimento, ficam a cargo dos respectivos comendadores. Em 

ambos os casos os visitadores recebem meio florim por cada lança que transportarem. 

68IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt.. fl. 64. 

69 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 64. Neste capítulo, o décimo segundo, é determinado a 
obrigatoriedade de no prazo de um ano, a contar do dia da promulgação destas Definições, o mestre mandar 
fazer um relógio. Aspecto revelador de uma nova mentalidade e de ciclos de vida mais matemáticos. A vida 
dos freires já não se orientava apenas pelas horas referidas, na Regra de S. Bento, mas por um objecto 
profano que mede o tempo, o relógio. 

70 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 67v. 

71 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 68v-69. 

72 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 64v. 

73 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 64; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 64v. Devido à 
dispersão dos bens da ordem e para não agravar as despesas dos comendadores, dois deles, moradores nos 
reinos de Aragão e Valencia e com autorização do mestre, visitam o que a ordem aí possui, com poderes 
iguais aos visitadores de Castela. 

74 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 64v. 
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A assembleia magna dos freires, o capítulo geral, fiscalizava e avaliava o seu 

procedimento e outros assuntos importantes, como, emprazamento de bens de raiz, 

mudanças do estatuto jurídico dos vassalos, que apesar de concedidos pelo mestre tinham 

de ser ratificados pelo capítulo.75 Da mesma forma, que essa reunião se encarregava da 

vigilância e do cumprimento das obrigações dos membros da instituição, conservação do 

respectivo património, com visitas periódicas às propriedades e pessoas de Calatrava.76 Ao 

capítulo competia decidir sobre a concessão da liberdade aos mouros escravos da ordem. 

Por razões que se prendem com a realidade política castelhana, principalmente na zona da 

Andaluzia, era concedida liberdade a muitos mouros, a troco de uma conversão forçada e 

respeito pelos valores cristãos, ao que a hierarquia tentou pôr moralidade e reservar ao 

capítulo geral a resolução desses assuntos. Os visitadores ficam encarregues de enviar para 

o cativeiro, esses mouros, mesmo que convertidos, caso não possuam autorização capitular 

de liberdade.77 

Todos os que viviam fora de Calatrava e compareciam a capítulo tinham as despesas 

pagas pelo mestre, não só a deslocação, como a estada, assim como, todos aqueles que 

compareçam por respeito à instituição, mesmo sem interesse próprio.78 Fica determinada a 

necessidade da sua reunião ser anual, em dia e lugar a designar pelo mestre, para garantir a 

eficácia do seu funcionamento e aplicar as penas devidas a todos os prevaricadores. Se 

algum freire ou comendador não puder estar presente, por legítimo impedimento e não se 

fizer representar, por alguém com sua procuração, deve abster-se de beber vinho às Sextas-

feiras, numa penitência que dura até ao capítulo seguinte, a menos que obtenha dispensa 

mestral. Em todas as instituições deste género, eram habituais os problemas relacionados 

com o zelo e gestão do património, pelo que se determina, que os visitadores deviam 

registar os desinteressados para com os bens recebidos e procederem judicialmente contra 

;> IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pi., fis. 67-67v. É confirmada a ideia de que muitos bens da ordem 
se encontram perdidos ou abandonados, por isso, só o capítulo geral pode ratificar as atribuições a freires e 
comendadores. 

76 Ref. FERNANDEZ IZQUIERDO, Francisco, La Orden Militar de Calatrava en el sigh XVI, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 72-73. Os Reis Católicos convocaram capítulos gerais 
de Calatrava em Santa Fé, 1491; Tordesilhas, 1492; Alcalá de Henares, 1497; Granada, 1503; Medina dei 
Campo, 1504; Sevilha, 1511; Guadalupe, 1516;Valladolid, 1518. Carlos V convocou um para Burgos em 
1523 e Madrid em 1534 e 1551. 
77 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 66v-67. 

78 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 65v. 
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eles.79 O prior do convento zelava para que todos façam profissão perante o mestre, ao fim 

de dois meses depois, findo o ano de provação. E todos aqueles que não respeitarem este 

prazo, devem fazê-lo quanto antes, sob pena de excomunhão e desobediência. 

Certos cargos revelam-se importantes e contribuem para o bom funcionamento da vida 

conventual, caso do ecónomo ou pitanceiro, responsável por receber as rendas do 

convento. O cofre onde elas eram depositadas, tinha três chaves, uma para ele, outra para o 

subprior e a terceira para o prior. A prestação de contas devia ser feita quatro vezes por 

ano.81 O claveiro, por sua vez, devia abastecer o convento de víveres. Fornecia anualmente 

35 cafizes de trigo82 e 1200 arrobas de vinho, sendo 800 de vinho puro e 400 de água-pé, 

mais 14 cafizes de cevada para manter os animais do convento, dos quais 5 para os que 

pertenciam ao prior e outros 5 para o distribuidor, para além, de fornecer carne, peixe e 

azeite, no valor de 14 maravedis, pagos em três prestações anuais.83 O sacristão recebe os 

dízimos dos comensais e seus familiares, pastores, mestre e cavaleiros que residam no 

campo de Calatrava. Ao seu cuidado, ficam os livros do mestre e de todos os cavaleiros 

que falecerem, excepto os livros que pertencem ao prior, que passam a ser património do 

seu sucessor. 

A partir de 1468 o número de freires conventuais passou a ser de vinte, os quais 

deviam acompanhar o prior, sempre que necessário. Apontando para uma certa 

desorganização que se vivia, determina-se que dois meses depois da sua publicação, o 

mestre deve impor o hábito, aos moços que forem necessários até perfazer esse número, 

cujo sustento deve sair dos rendimentos do convento.85 O cavaleiro ao receber o hábito 

deve aí viver um ano, para aprender a Regra, saber fazer as vénias e o cerimonial e tomar 

conhecimento da dureza da vida e os sacrifícios que lhe estão reservados. 

79 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 67. 

80 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 64v. 

81 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 62. 

82 MARQUES, António H. de Oliveira, "Pesos e Medidas", in Dicionário de História de Portugal, direcção 
de Joel Serrão, vol. V, Porto, Livraria Figueirinhas, 1981, p. 71. O cafiz pode ser de 16 ou 8 alqueires, o que 
se situa respectivamente entre os 240/250 Kg e os 125/120 Kg. 

83 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt.. fl. 62. 

84 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt.. fis. 65v-66. Os dízimos recebidos na Andaluzia devem dados 
ao prior de S. Bento de Porcuna. 

85 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 65v. 

86 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt.. fl. 65v. 
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Novamente estas Definições fazem referência à problemática da reconquista, que nesta 

altura era ainda uma realidade para o reino vizinho. Todo aquele comendador que 

participar ao serviço da ordem, em alguma campanha militar contra os mouros e aí ficar 

cativo, o mestre, comendadores e cavaleiros, devem à custa dos seus próprios bens tirá-lo 

do cativeiro. Funciona o princípio da responsabilidade institucional, sendo o mestre 

obrigado a pagar metade do exigido e os cavaleiros a outra metade. Mas, se o 

envolvimento militar em questão, não for necessário nem vantajoso para a ordem ou para o 

rei, mas apenas, serve a vaidade do mestre, este deve pagar o resgate dos cativos à sua 

custa. No caso dele próprio ser preso, em conflitos indispensáveis para a integridade da 

instituição, todos os cavaleiros e comendadores devem pagar o seu resgate.87 

Para controlar excessos e desentendimentos entre os seus elementos, ficou definido que 

nenhum freire pode proceder contra outro, através de juiz eclesiástico ou secular, sem 

primeiro requerer ao mestre que lhe aplique justiça, senão é excomungado. Se mesmo 

assim não desistir do seu comportamento, deve ser privado de todos os frutos e rendas da 

sua comenda, que serão recebidas pelo freire ou comendador, contra quem ele proceder.88 

Para proteger o cartório da ordem de furtos, desvios e perdas irreparáveis de 

documentação importante, ficou determinado, que todos os comendadores, cavaleiros e 

priores que possuam cartas, relíquias, cartas de privilégio e outros instrumentos legais, que 

os entreguem sem demora, sob pena de excomunhão. Por outro lado, o mestre, deve 

exercer pressão sobre todos os seculares, que possuam este género de documentos, para os 

entregarem. Para que tudo fique em segurança, várias pessoas ficam responsáveis pelo 

cartório. O mestre tem uma chave, o claveiro outra, tal como o sacristão e o obreiro.89 

Sendo necessário cuidar da imagem externa e assuntos diplomáticos, ficou decidido 

que devem manter-se procuradores na corte apostólica e junto do rei de Castela. Para o 

efeito, dois cavaleiros terão esse cargo, para aí tratarem e encetarem quaisquer negociações 

que interessem ou venham a fazer parte dos objectivos da milícia, para que nada se faça em 

prejuízo dos seus privilégios e liberdades. Sempre que forem requisitados devem dar conta 

IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 67v. 

IAN/TT. Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 68. 

IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 68. 
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do seu ofício e as despesas que fizerem estão a cargo do mestre e comendadores. Aquele 

paga metade e a outra metade é paga pelos comendadores e sacristão. 

Sendo o prior uma das principais dignidades, a quem pertence a cura espiritual do 

convento, vê a sua pensão dobrada em relação aos clérigos, pagamento pelo qual é 

responsável o ecónomo. Depois do seu falecimento, a sua cama, as cortinas, alfaias, bens 

móveis, uma mula de carga, dada pelo comendador-mor, ficam para o seu sucessor, tal 

como acontece com os bens do sacristão. No caso de não dar licença para os seus herdeiros 

disporem deles, todos os que não respeitem esta decisão são excomungados, pelo que, não 

podem ser absolvidos sem primeiro restituírem o que levaram indevidamente. 

Como qualquer diploma jurídico, estas Definições estabelecem o seu prazo de entrada 

em vigor. Os freires, clérigos e cavaleiros, comendadores de Aragão e Valencia, que se 

encontram ausentes, ficam obrigados a dar expresso consentimento a esta normativa, no 

prazo de três dias, a partir da notificação, cujo incumprimento é punido com excomunhão. 

Da mesma forma, para evitar o desconhecimento da lei, todos os elementos de Calatrava, 

têm prazo de oito meses para copiar e guardar estas Definições, sob pena de serem 

acusados de desobediência. 

1.3.2 - Comportamentos: vivência material e religiosa dos freires 

A normativa de Calatrava tal como a das restantes ordens peninsulares, sofreu ao 

longo dos séculos alterações que tiveram, entre outros objectivos, aligeirar os rigores da 

Regra inicial e adaptá-la aos novos tempos, sem contudo, nunca perder a sua estrutura 

original, de raiz cisterciense. 

As Definições de 1468 não escapam a esta necessidade e começam por estabelecer os 

deveres religiosos dos freires. Os sacerdotes devem celebrar missa duas ou três vezes por 

semana, consoante o que lhes é devido, senão perdem o vinho e a pitança, que corresponde 

90IAN/TT. Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt . fl. 70. 

91 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl.71v. 

92 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 71v; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 73. Este texto 
termina apelando ao mestre para que faça cumprir, sem receios, as determinações nele expressas. Estas 
Definições, foram dadas, lidas e publicadas perante o abade de Morimond, no paço do mestre. D. Rui Teles 
de Giron, vila de Almagro, a 2 de Abril de 1468, autenticadas com o selo do mestre. 
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à sua ração diária. Aos freires que não forem de missa é aplicada a mesma pena, se não se 

confessarem e comungarem todos os Domingos e festas anuais importantes.93 

A privação do hábito era atribuída a todos os que dormiam fora do dormitório 

comum. A ordem sempre foi muito rigorosa no respeito por este preceito, que só com justa 

causa podia ser desrespeitado. Nessa linha de procedimento o convento não devia ver o seu 

espaço devassado por homens leigos e mulheres dissolutas.94 Para evitar a ociosidade e os 

maus costumes, os freires estão proibidos de sair do espaço claustral e só o podem fazer 

com autorização do prior ou do subprior. Para evitar as constantes saídas do espaço 

conventual sem razão aparente, devem estar disponíveis livros para os freires se dedicarem 

ao estudo.95 

Comendadores e cavaleiros que residam no campo de Calatrava, são obrigados a ir ao 

convento para se confessarem e receber a comunhão durante a semana da Páscoa, 

Pentecostes e Natal, sendo os desobedientes punidos com a privação do vinho e da carne, 

sendo os enfermos os únicos dispensados desta obrigação.96 

Outro dos aspectos importantes da vida dos freires, era o vestuário, sempre sobre 

constante vigilância e alvo de diplomas pontifícios a autorizar certas liberdades. Deste 

modo, o traje do freire tinha de ser de cores consideradas honestas, o que excluía o verde, o 

amarelo e o vermelho e sempre que o cavaleiro pretenda usar adereços, o mestre deve 

pronunciar-se sobre o assunto. Os escapulários, símbolos de obediência e de ligação do 

freire à sua ordem, não deviam nem ser longos, nem curtos. De três palmos de 

comprimento, de modo a ficar pendente para as costas e para o peito, tendo para isso, um 

palmo e três dedos de largura. A cruz vermelha, devia ser usada por cima de todo o 

vestuário, onde quer que o freire se encontrar, na corte ou na guerra, perdendo o hábito, 

caso não cumpra este preceito. Do mesmo modo, que em certas cerimónias, confissão e 

comunhão, tinha de se apresentar com manto branco e era expressamente proibido aparecer 

em reuniões capitulares sem ele vestido, o que dava direito a três dias a pão e água.97 

yj IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt, fl. 61. 

94 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 61v. 

95 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 61v-62. 
96 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 62-63. Como as terras da ordem se estendiam por vastas 
zonas, que incluía Toledo, Andaluzia, Córdova, Sevilha, Aragão e Valencia, o texto refere como os 
comendadores e cavaleiros devem proceder. Os que não cumprissem as obrigações estipuladas, pagam cinco 
florins em ouro para o convento ou para o priorado respectivo. 

97 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 68. 
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"Porquanto das cousas de fora julgamos da onestidade de dentro" ' ficou 

estabelecido que priores e freires e sacristão, assistam à missa, com o hábito. As roupas 

devem ser longas, gibões e capirotes devem ser em cores pardas e quem isto não respeitar é 

repreendido pelo prior ou subprior." Como os comportamentos nem sempre eram os 

melhores, são expressamente proibidos jogos considerados desonestos, os dados e as 

cartas.100 

A profissão, voto absoluto com a fé e a obediência, vincula o freire até na morte. 

Todos eram sepultados no convento. Quem edificar capela, deve utilizá-la para aí receber 

os sacramentos eclesiásticos, senão o mestre tem autorização para retirar tudo o que 

pertence ao freire, rendas, capelas e igrejas.101 O castelo de Calatrava, símbolo o poder da 

instituição, todos os que lá morrem devem ser aí sepultados, estando essa tarefa a cargo do 

alcaide cavaleiro, responsável pela vida no castelo. 

Por privilégio dado pelos Santos Padres aos abades de Morimond, os freires de 

Calatrava são obrigados a confessarem-se ao seu prior, ou ao seu delegado. Da mesma 

forma, que nenhum membro das ordens mendicantes pode ser recebido na milícia. 

Privilegiando o princípio da entreajuda entre os seus membros, ficou definido que 

quando algum freire, prior, comendador e sacristão estiver doente, deve recorrer aos seus 

vizinhos mais próximos, para estes lhes guardarem os bens, caso contrário, entregam a sua 

comenda e são considerados culpados se algo for roubado ou ao abandono. 

Nenhum cavaleiro, seja de Castela, Aragão ou Valencia pode fazer valer ao mestre, 

bulas de isenção, pois serão excomungados e perdem os frutos e rendas da comenda que 

tiverem.105 

Sendo o voto de castidade um dos que estão na base destas instituições, só aliviado 

por bula apostólica, era proibida a companhia de concubinas e outras relações suspeitas. 

98IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt , fl. 67v. 

99 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 67v. 

100 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt.. fl. 63. 

101 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 64v-65. 

102 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 61v. 

103 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 65. 

104 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 70. 

105 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 70v. 
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Para os prevaricadores, a primeira etapa do castigo era ficar no convento, um mês jejuando 

dois dias por semana. Se reincidir, era aplicada a mesma penitência, mas por dois meses, 

mas se não se emendar, o mestre convoca o conselho dos anciãos, para lhe darem o castigo 

adequado. Se for sacerdote, faz no convento, penitência durante meio ano, mas se 

continuar a insistir no mesmo erro, será um ano e por fim, pode ser privado do priorado.106 

A semelhança de outras instituições, é condição fundamental de ingresso a linhagem, a 

fidalguia e a limpeza de sangue. A entrada de elementos conversos, segundo as 

autoridades, prejudicou o desempenho e os objectivos da milícia. O mestre, usando a pena 

de excomunhão, pode retirar as comendas, que foram dadas indevidamente pelo seu 

antecessor e é de todo o interesse que os ofícios principais, chancelaria, contadoria e actos 

judiciais, sejam ocupados por homens de confiança da mais alta hierarquia, ou seja, 

homens "fiees, boos, católicos, antiguos e tementes ao Senhor Deus. "107 

1.3.3 - Património e finanças da ordem 

Sempre importante em toda a produção normativa é a questão do património, o 

orçamento do convento e o destino a dar aos bens dos freires. 

A enfermaria constituía o exemplo do lado assistencial destas milícias pela ajuda 

prestada a enfermos, pelo que os bens que lhe pertenciam eram alvo de forte fiscalização. 

Desta forma, é excomungado todo o que vender as camas e tudo o mais que pertence aos 

freires falecidos, sendo o enfermeiro e o ecónomo, os responsáveis pelo destino a dar a 

esses bens, sendo parte deles, aproveitados e destinados à enfermaria, enquanto outros são 

vendidos, embora o produto dessa venda tenha o mesmo destino.108 

Como as intenções nem sempre eram as melhores era preciso disciplinar a entrega 

do hábito e a atribuição de comenda. O século XV é um tempo de crise religiosa e de 

valores e nem sempre os exemplos são edificantes. O hábito nunca podia ser atribuído ao 

noviço com menos de dez anos e a comenda ao menor de dezassete, tendo este que 

apresentar "alguum temporal exercício, "m o que supõe ter servido na guerra ou ser 

IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 70v-71. 

IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Io pt., fl. 72. 

IAN/TT. Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 63v. 

IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 65v. 
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treinado em artes militares.110 As comendas eram atribuídas segundo o mérito e 

respeitando, na medida do possível, a antiguidade do cavaleiro, que deve lá residir, do 

mesmo modo, que o prior no seu priorado. Para evitar "toda mazella e symonia e 

engano, "ni frequente quando alguns comendadores e priores queriam fazer permutas com 

suas comendas e priorados. Para o fazerem têm primeiro de renunciar, para depois o mestre 

os atribuir a quem entender e só depois, se pode fazer a permuta.112 Era uma das áreas mais 

vistoriados nas visitações, que após duas repreensões sucessivas dava direito a 

excomunhão, da qual não podiam ser absolvidos, sem o pagamento ao prior de dois mil 

maravedis, para reparação e compra de ornamentos e livros para a igreja do convento. 

Cada um na sua comenda deve receber qualquer outro comendador, dentro das 

possibilidades sua casa, pois, se não fizer, é tido em desobediência e fica três dias a pão e 

água.114 

Os bens de raiz que freires e comendadores conseguiram ao longo da sua vida, 

devem manter-se intactos e tirar partido deles, a menos que sejam acusados de 

conspiradores, mas depois da sua morte, todo esse património deve permanecer na 

110IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt , fl. 65v. 

111 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 69v. 

112 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 69v-70. 

113 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 66. 

114 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 68v. 
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comenda ou priorado. " O mestre tem a seu cargo a reedificação das casas, muros, 

castelos, que se encontram danificados, em particular nas cidades de Sevilha e Valencia.116 

Segundo o costume dos abades de Morimond e desde que as comendas foram 

instituídas, são nomeados priores para nas respectivas igrejas, com obrigação de ministrar 

os sacramentos aos comendadores. Para manter a dignidade da sua função, os 

comendadores, devem dar-lhes mantimento e vestuário, para além de um criado e um 

animal de transporte. Caso não cumpram o determinado, aos comendadores faltosos, será 

aplicada pena de excomunhão, da qual só podem ser absolvidos conjuntamente pelo prior 

do convento e por aquele a quem deviam satisfazer as necessidades. Perante isto, ao 

comendador não era deixada grande margem para a desobediência.117 

Para conferir a contabilidade do convento foram pedidos livros comprovativos de 

anos recuados, mas por se encontrarem escritos em linguagem vulgar, nada se pode fazer. 

Deste modo, foi pedido ao prior, sacristão, obreiro e outros pessoas idóneas, por ele 

nomeados, que apresentem os dos últimos quatro anos, onde é suposto constar todos os 

arrendamentos feitos a pessoas seculares, apesar da normativa os proibir. Como a 

desordem económica devia ser uma realidade e era necessário controlar os custos e gastos, 

devido às muitas dívidas, fica o claveiro encarregue de as receber e aplicar aos devedores a 

pena de excomunhão. Este fica também incumbido de inquirir como foram atribuídos os 

bens aos oficiais da ordem e pessoas seculares e verificar se o pitanceiro tem o seu 

priorado, rendas e salário em iguais circunstâncias, tal como os outros freires. O claveiro, 

115IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 66; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt, fl. 66v. O capítulo 30 
refere que o mestre e seus sucessores deve dar a ermida de Santa Maria de los Lhanos, a dois freires da 
ordem, um principal e outro ajudante, para ai celebrarem os ofícios divinos, o que até agora não tem sido 
possível, pelo facto da ermida estar na mão de pessoas seculares que nada têm a ver com a instituição; 
Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 70. O capítulo 52 exprime princípio segundo o qual, todo aquele que na 
sua comenda ou priorado, edificar ou reparar, algo à sua custa e for mudado para outra comenda ou priorado, 
esses bens ficam para a respectiva comenda ou priorado; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 71-71v. Mais 
adiante, o capítulo 58, estabelece que tudo o que qualquer religioso ou comendador conseguir ou adquirir, 
com destaque para Vila Real e se disso fizer legado a seus filhos e servidores, com grande prejuízo da 
instituição, serão punidos com a excomunhão. Tudo o que for comprado em vida de freires e comendadores, 
deve ficar para a ordem e não ser vendido, para se retirar daí lucros. Esta sucessão de reuniões capitulares 
para disciplinar as tranferências e o utilização dos bens, prova que muitos deles andavam perdidos e nas mãos 
de particulares. A área geográfica de Vila Real, devia ser particularmente difícil de gerir. O capítulo seguinte, 
o 59, constata que nesta zona a negligência em relação ao património é o facto mais preocupante. Fica 
determinado que em seis meses, a contar da data destas Definições os comendadores e freires aí permaneçam, 
não comprem herdades e residam nas casas que a ordem possui na região. Se esta determinação não for 
cumprida, o mestre suspende-lhes todas as rendas da comenda e se mesmo assim, não acatarem a decisão, o 
mestre tem um mês para lhes retirar a comenda ou priorado. 

1X6 IAN/TT. Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 66v. 

117 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 66v. 
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prior, sacristão e obreiro devem tirar informações da vida e dos costumes do pitanceiro e se 

este perturbar os freires com injúrias, será punido. O claveiro deve em dois meses 

averiguar estes casos e fazer a execução plenária dos mesmos. Em caso de desinteresse, o 

mestre castiga-o, para que daí "em diante hos freires que servem a deos pacifica e 

mansamente possam viver e ha vida bemaventurada merecer. 

Apenas no fim destas Definições vem referida a forma como os freires e 

comendadores podem dispor dos seus bens. Devem fazer um inventário de tudo o que por 

eles foi adquirido, ouro, prata, moeda, cavalos, mulas, armas, gado, trigo, cevada e todos 

os bens móveis. Após o seu falecimento, pagam-se as dívidas aos servidores, repara-se as 

casas, caso estas precisem, paga-se o seu funeral e as suas exéquias, dão-se as esmolas 

devidas, reparam-se as igrejas, comparticipa-se na redenção de cativos e outros actos pios. 

Se o freire não deixar qualquer inventário, o comendador que estiver mais próximo dele, 

fica encarregue de o fazer com a ajuda do prior e do sacristão do convento, caso o defunto 

seja de Castela. Se pertencer a Aragão ou Valencia, essa tarefa pertence aos visitadores, 

junto com o comendador mais próximo. Estas disposições reflectem, de algum modo, o 

reforço da autonomia e a melhoria dos direitos das comendas aragonesas, conseguidas 

aquando do diferendo, entre Garcia de Padilla e Juan Nunez de Prado. 

Os bens que podem ser legados, pelo freire, ao seu sucessor, no cargo ou na 

comenda, são dois pares de bois, vinte cabras e duas porcas, para além de utensílios da sua 

casa. A cama, cobertura, paramentos e outro vestuário e um animal de carga, ficam para a 

enfermaria, depois de subtraídos os direitos do comendador-mor e do sacristão. Este legado 

não constitui, por si só, um testamento, mas uma simples cédula, escrita e assinada, por 

eles.120 

Dada a importância do conteúdo desta fonte, julgamos útil sumariar o enunciado 
191 

dos seus capítulos. 

118IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt.. fl. 68v. 

119 Cf. SOLANO RUIZ, Emma, ob. cit., p. 59. 
120 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 72v-73. 

121 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 61-73. 
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Quadro n° 5 - Elenco dos conteúdos das Definições da Ordem de Calatrava de 
1468 

Número de Capítulo Conteúdo 

1 Das horas e cerimónias do convento 

2 Da licença e da lição dos freires 

3 Como ho senhor meestre ordene huum 
ecónomo ou pitanceiro que receba has rendas 
do convento e quaaes sejam presentes aas 
comias 

4 Que ho claveiro dee os mantimetos aos 
freires. 

5 Como e quando e honde recebam os 
sacramentos hos comendadores 

6 Das ropas e collores delias e dos bentinhos e 
mantos brancos e dos jogos de dados e 
tavollas; 

7 Que o senhor Meestre dee vestiário e mantos 
brancos aos freires 

8 Em que maneira se faça processo contra hos 
que errarem 

9 Da enfermaria do convento 

10 Que ho meestre visite hos mestres de Avis e 
montesa e alcantara 

11 Dos mouros servidores dos freires do 
convento 

12 Do mestre que emsine os freires no cõveto 

13 Dos visitadores e como ham de visitar 

14 Dos visitadores de Aragõ e de Valeça 

15 Das despesas e salário dos visitadores 

16 Que hos visitadores seja visitados 

17 A quem se haa de fazer haprofissom 

18 Honde se devem emterrar e fazer capellas 

19 A quem se confessem hos da horde e que hos 
mendigantes nõ possam vir a esta ordem 

20 Que o senhor Meestre tenha priores de sua 
hordem 

21 Do conto dos freires convetuaaes 

22 Que os novos cavalleiros apredam a regra no 
convento 



23 As persoas de que idade se dara ho avito e 
has comendas 

24 Que o meestre dee has despesas aos 
comendadores que vierem ao cabido e pellos 
feitos ha hordem 

25 Que ho samchristaão aja hos dízimos dos 
comenssaaes e hos livros dos que se finarem 

26 Aquém e aquaaes se deem has comendas 

27 Que os cavalleiros e priores esteem em suas 
comendas e priorados 

28 0 capítulo com este número não existe 

29 Que gozem em sua vida do que acrecetar 

30 Que o meestre dee ho priorado de saneia 
maria de los lhanos a dous freires 

31 Que ho meestre faca repairar has egrejas da 
hordem 

32 Que hos comendadores deem hos 
mantimentos aos priores da hordem 

33 Que os mouros da hordem nom sejam forros 
sem capitólio geeral 

34 Que ho meestre faça capitólio geeral do 
convento ao menos huua vez no ano 

35 Como hos bees de raiz da hordem nom sejam 
emalheados sem ho capitólio geeral 

36 Que ho Meestre dee has cousas necessárias 
aos noviços cavalleiros atee que seja providos 
de comeda alguuas; 

37 Que hos freires tragam roupas honestas e 
avi/os em há maneira que ho samchristaão 

38 Como ho Meestre ou hos cavalleiros presos 
em terras de mouros ham de seer remidos 

39 Que ha nova eleiçom dentro de três meses 
seja notificado ao abbade de Morimundo 

40 Que ho Meestre novamente electo possa dar 
comendas e priorados ante de seer 
comfirmado 

41 Que nenhuu dos da hordem nom proceda nem 
possa, proceder com outro da hordem se nam 
perãte ho meestre delia 

42 Que hos privillegios esteem no convento so 
quatro chaves e aquém convém teellas 

43 Que recebam huus hos outros em suas 
comendas caridosamente 

44 Que ho claveiro com ho samchristaão e com 
ho obreiro veja certas contasdo convento e 
outras cousas 

45 Que o meestre tenha camareiro e mordomo 
dos da hordem 
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46 Como nenhuu nom procure letras nem favores 
mas que ha elleiçom se faça livremente 

47 Da eleiçom do meestre quando há hordem 
estever vaga 

48 Que sera notificada ha eleiçõ aos cavalleiros 
daragom e nom sejam chamados se por caso 
nom forem presentes 

49 Como se façam has premudaçooes das 
comendas ou priorados da hordem 

50 Que os que adocerem chamem a ouù'os da 
hordem seus vezinhos mais cercamos 

51 Que ha hordem tenha procuradores em corte 
de Roma e na chancelaria dei Rei para seos 
negócios 

52 Que hos da hordem gozem em sua vida do 
que em ella acrecentarem 

53 Que ho comendador moor seja eleito assi 
como ho Meestre 

54 Que todos sejam obedientes ao Meestre e que 
nenhuu non se levante contra elle 

55 Que nenhuu da hordem procure por seer 
isento 

56 Dos que forem concubinarios 

57 Que hos da hordem non vivam se nam com ho 
meestre 

58 Que hos que comprarem alguus bees em sua 

vida hos dem pêra ha hordem. 

59 Que nenhuu nom compre casa nem outras 
heranças em villa Real nem estee nem more 
ne Ha 

60 Que ho prior do convento aja a penssom 
dobrada segundo que ha dos clérigos 

61 Que hos cavalleiros priores e fi-eires de 
Aragom consentam estas diffinçooems 

62 Que todollos da hordem tenham has 
diffinçooes dentro de VIII meses 

63 Que nenhuu que non seja nobre ou fidalgo 
non seja recebido ao avito da hordem 

64 Que sejam eleitos quatro cavalleiros ou 
pessoas da ordem pêra que juntamente cõ ho 
meestre entendam na governança da hordem 

65 Que hos da hordem possam ao tempo de sua 
fim despoer de seus beens moviis Inventairo 

66 Domde e ante que foram feitas e cõsentidas 
estas diffinçooes 
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Já perto do final do século, os Reis Católicos, obtiveram por bula de Inocêncio 

VIII, a concessão vitalícia da administração da ordem, depois da morte do mestre Garcia 

Lopez de Padilla,122 decisão confirmada por Alexandre VI a 12 de Junho de 1501.123 Neste 

intervalo de tempo, é realizado na cidade de Sevilha, um capítulo geral, a 8 de Março de 

1511, onde se definem matérias importantes para a vida da milícia que se encontravam 

negligenciadas pelos freires.124 

Carlos V e seus sucessores seguindo uma orientação centralizadora, vão lutar pelo 

afastamento da ordem castelhana face à abadia francesa de Morimond125 e em 25 de 

Março de 1525 é aprovado novo regimento do convento de Calatrava 

2 - O modelo normativo das ordens militares portuguesas 

r 

2.1 - Órgãos de governo pessoal 

Reservado que foi o primeiro ponto do segundo capítulo à apresentação da normativa 

de Calatrava e através dela julgámos ser útil, discorrer sobre aspectos políticos e o 

panorama institucional interno, equilíbrios de forças e de poderes, para além das relações 

com Roma, o poder real e a casa-mãe que a tutelava, Morimond. 

A partir deste momento, vamos centrar o nosso estudo na normativa das Ordens 

Militares Portuguesas, nas suas várias dimensões, sempre sem perder a noção de que se 

aproveitaram grande parte das influências desenvolvidas no reino vizinho. Assim, de 

122 Cf. FERNANDEZ IZQUIERDO, Francisco, ob cit., p. 50, nota 7 e p. 51. A entrega do mestrado aos Reis 
Católicos deve ter acontecido em 1489, apesar da bula original de Inocêncio VIII. não ter sido encontrada 

123 Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 501-502. Referem-se documentos concedidos por 
Inocêncio VIII que atribuem a administração da ordem a Fernando. 

124IAN/TT, Gav. IV, m. 1, n° 27; Publ. As Gavetas..., pp. 242-372. Para além dos aspectos que se relacionam 
com comportamentos, cargos e finanças, determina-se o número de lanças com que cada comendador deve 
servir o rei, incluindo o comendador-mor e o claveiro, dependendo do valor da sua comenda, num total de 
288 lanças. 

125 FERNANDEZ IZQUIERDO, Francisco, ob. cit., pp. 55-56; Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 
709-710, trata-se da bula de 15 de Março de 1530 dada por Clemente VII, que confirma a graça concedida 
por Adriano VI; Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 720-721, breve de Paulo III de 4 de Junho de 
1538, que reserva à imperatriz D. Isabel a faculdade de administrar as ordens militares na ausência de Carlos 
V. 

126 IAN/TT, Gov. IV, m. 1, n° 26; Publ. As Gavetas..., pp. 78-241. 
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acordo com a sequência que pretendemos dar a este trabalho na abordagem dos aspectos 

político-institucionais, encontram-se os órgãos de gestão de, Avis, Santiago e Cristo, 

primeiro, os de governo pessoal que têm o seu exercício centrado nas decisões dos 

representantes da alta hierarquia e noutro plano, os centros de decisão colegial. Por fim, a 

importância fiscalizadora e preventiva das visitas e a acção dos visitadores. As inspecções 

por eles efectuadas constituíam um forma de controlo importante sobre os bens e 

comportamento dos membros destas milícias. 

Por questões de método e para tornar mais transparente a compreensão da nossa 

investigação, sempre que julgarmos necessário faremos dentro do respectivo ponto em 

análise, a divisão pelas ordens militares atrás referidas. 

2.1.1 - O Mestre 

As ordens constituem um universo hierarquizado. Para definir o esquema da 

hierarquia é fundamental analisar o papel e a sua importância. É facto aceite que exercia o 

seu poder e autoridade sobre todos os membros da instituição e desde os primórdios da 

existência destas organizações, a sua importância é sempre enaltecida. O mais antigo texto 

normativo de Avis, ou pelo menos o primeiro organizado e por nós estudado, as Definições 

aprovadas por Frei Lourenço Eanes, comendador de Maqueda em representação do mestre 

de Calatrava, aquando da sua visita ao convento em 1342, é explícito, quando obriga 

"todollos freires que façam reverença e sejam obedyentes a seu Meestre"127 e tal como o 

comendador-mor, a sua pessoa, pode ser desafiada com armas e de forma violenta por 

qualquer outro freire.128 A conspiração, como pecado superior é punida exemplarmente 
• ~ i - i ~ 129 

com a pnsao perpetua, quer o conspirador se una a mouros ou cristãos contra o mestre. 

Este é possuidor de um poder discricionário e subjectivo, que põe à prova a sua 

misericórdia, numa atitude magnânima perante os erros de cada um.130 

Impede que se recebam elementos de ordens congéneres, mesmo mendicantes, a 

menos que para o efeito possuam bula de autorização. E quando excepcionalmente isso 

acontecer, exige recato a esses frades, os quais permanecem no claustro com toda a 
127 Definições de Avis, 1342, p. 224. 

128 Definições de Avis, 1342, p. 224. 

129 Definições de Avis, 1342, p. 226. 

130 Definições de Avis, 1342, p. 228. 
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humildade, sem fazer confissões, ir a cabido ou possuir priorados. A excomunhão é a pena 

aplicada e aos prevaricadores é dado prazo de dois meses para voltar à ordem de origem, 

caso contrário, o castigo é agravado na visitação seguinte, por desrespeito e 

incumprimento.131 

O mestre como garante de todos os bens móveis e de raiz, pertencentes à milícia, 

tem a obrigação de desenvolver esforços para fazer voltar a ela todos os que se encontram 

perdidos e desprezados nas mãos de estranhos, que mesmo assim, não os devolvem. 

Críticas que certamente se dirigem a comendadores que não se preocupam com as 

propriedades que recebem. Perante estas realidades e na sua qualidade de figura suprema, 

deve ser justo na sua distribuição, não os atribuindo de qualquer maneira, mas segundo o 

mérito de cada um. Para preservar o património, num tempo em que os feitos no campo de 

batalha, eram a melhor referência, não deve atribuir castelo a qualquer noviço, sem 

primeiro este mostrar que o mereceu, nem conceder propriedades a homens seculares, 

como determina Bento XII. Apontando para a necessidade do seu poder ser controlado, 

sempre que tiver de premiar um freire pelo seu mérito, esta decisão deve ser tomada de 

acordo com o conselho doa anciãos. ' 

A realidade das ordens era difícil. A rivalidade entre elas, a decadência de 

costumes, a indisciplina e a falta de cumprimento da Regra caracterizam muitas 

comunidades monásticas, a julgar pelos castigos aplicados e os apelos feitos no sentido de 

os costumes serem menos permissivos. Com o século XIV, estes problemas acentuam-se 

com as calamidades de 1348, a peste negra e a má conjuntura agrícola. Consciente destes 

problemas, a Igreja através dos seus pontífices procurou arranjar soluções, desde a 

administração temporal dos mosteiros, a instrução dos religiosos, a realização regular de 

capítulos e o reforço das visitas para evitar o clientelismo na atribuição de benefícios. 

Neste clima de difícil convivência entre as ordens e os senhorios laicos, está a constituição 

feita em cabido pelo mestre e freires da ordem de Cristo no sentido de prevenir abusos por 

parte de pessoas poderosas que chegavam a por em causa a integridade física de elementos 

destas instituições. Como exemplo dessa realidade, o documento de 6 de Junho de 1326 

estabelece que todo o clérigo ou cavaleiro que se sinta ameaçado e não possa permanecer 

na sua comenda, continue a ter direito aos seus proventos. E aquele que não possuir 

comenda, tem direito ao seu sustento onde quer que se encontre, enquanto tiver razões para 

131 Definições de Avis, 1342, pp. 222-223. 

132 Definições de Avis, 1342, p. 225. 
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se sentir inseguro, desde que não ponha em causa a suprema hierarquia, o juramento que 

fez ao rei eao papa.133 

E neste panorama que as Definições de 1342, aprovadas no reinado de D. Afonso 

IV, reforçam as obrigações do mestre para com a instituição que representa:134 

• Não deve atribuir castelo a noviço sem este o merecer e ter experiência dos 

rigores da guerra; 

• Não deve dar castelo a homem secular;135 

• As igrejas só devem ser atribuídas a freire clérigo; 

• ■ O seu mordomo deve ser freire idóneo; 

• Se tiver de corrigir algum freire, deve fazê-lo com conselho e acordo dos 
anciãos do convento;136 

• Distribui os ofícios pelos freires clérigos conforme entender; 

• Fica ao seu critério o castigo a aplicar a todo aquele comendador que deixar 

perder os frutos da terra já lavrada. 

Sendo geralmente aceite que a normativa de Avis deve a Calatrava muito da sua 

existência, o século XV não apresenta qualquer inovação estatutária relativamente às já 

existentes. E no século XVI durante o governo de D. Jorge, que acumulava este mestrado 

com o de Santiago, que se outorgam à ordem os Estatutos de 1503, os quais dedicam largo 

espaço aos órgãos de poder.137 

133 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt, fl. 50v. Esta decisão vem expressa em duas cartas seladas, 
uma com o selo do mestre e outra com o do convento. Os freires presentes a este acto foram: Martim Roiz, 
comendador-mor; Lourenço Fernandes; Vasco Fernandes, comendador de Segura; Fernando Aires; Aires 
Martins; Pedro Esteves, Estevão Lourenço; Rui Martins Teixeira; Estevão Martins Toucinho; João do 
Outeiro; Lourenço Fernandes de Domes; João Roiz de Gouveia; Riu Lourenço de Fermosilhe; Afonso Anes; 
Garcia Martins; Fernando Anes; Rui Gonçalves Leitão; João Gil; Francisco Roiz; João Anes de Almourol; 
Afonso Pereira; Vasco Fernandes; Lourenço Pais; Martins Pires; Geraldo Anes, vigário de Tomar, João 
Mendes; Rui Lourenço, mordomo; Lourenço Fernandes; Pedro Martins de Évora; Gil Fernandes; João 
Fernandes, comendador da Bemposta. 
134 Definições de Avis, 1342, pp. 225-226. 

MATTOSO, José, "Monaquisrno", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos 
Moreira Azevedo, J-P, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, pp. 255-258. Esta determinação expressa as 
intenções de Bento XII, um dos papas que procurou fazer a reforma monástica. 

Tal como em Calatrava, o mestre precisa de ouvir o conselho dos anciãos, certamente para proteger os 
freires, de certos exageros na atribuição das penas. 
137 Estatutos de Avis, 1503, fis. 49-59v. 
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O mestre vê reforçadas e explicitadas as suas competências e adquire um papel 

mais presente. Deixa de ser a eminência parda dos tempos medievais, que atribui castigos, 

serve de referência e zela pelos bens da ordem, cujo poder apresenta uma componente 

subjectiva muito forte. Nos tempos modernos com a complexidade de funções que 

caracterizam estas organizações, o mestre é o gestor. Respeitando estas exigências e por os 

tempos exigirem certa formação, é da sua responsabilidade manter no convento um mestre 

de gramática para ensinar os freires, os quais a partir daqui, vêm a sua ração acrescida em 

mais quatro mil reais de renda. 

Participa na eleição de visitadores, pessoas idóneas, muito ligadas à hierarquia, que 

defendam o património da ordem, sendo obrigatoriamente um cavaleiro, outro clérigo, o 

seu salário é de cinco mil reais, quando visitam bens pertencentes à mesa mestral. O 

cavaleiro recebe três mil, o prior mil e quinhentos e quinhentos para o notário. Quando 

visitam lugares que não pertencem à mesa mestral as despesas são custeadas por 

comendadores e freires que usufruam desses bens, o que supõe a responsabilização destes 

elementos perante a milícia. 

Deve manter junto de si capelães cujo mantimento e vestuário é fornecido pela 

instituição, sendo obrigatória, a todas as refeições, a benção da mesa,140 ao mesmo tempo 

que confirma a reunião anual do capítulo geral onde comendadores e freires procedem a 
141 

reformas sobre assuntos importantes. 
O mestre deve zelar pela exclusividade. Nenhum religioso pode mudar de hábito, 

ou pessoa secular ser provida de comenda, dignidade ou benefício e quando isso acontecer, 

essa nomeação ou contrato não produz qualquer efeito.142 Desde o século XV que se sente 

uma necessidade de reforma das estruturas religiosas e espirituais e certamente as ordens 

militares não escapam a essa tendência. Era fundamental, indispensável, estabelecer 

ligações com a realidade económica e social. Estas instituições e os fortes elos que 

mantinham com o poder régio, ajudadas por uma visão do cristão humanista característica 

138 Estatutos de Avis, 1503. fl. 51v. 

139 Estatutos de Avis, 1503. fls. 51v-52. 

140 Estatutos de Avis, 1503.fi. 52v. 

141 Estatutos de Avis, 1503, fl. 53v. Este objectivo ficou muito àquem do pretendido. Os capítulos gerais 
foram, cada vez mais escassos e sucessivos diplomas papais deram a possibilidade ao mestre de o realizar no 
lugar que mais lhe conviesse, com uma periodicidade maior. 

142 Estatutos de Avis, 1503, fl. 56. 
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do início da modernidade, já não aceitam o rigor disciplinar de outros tempos. A simonia 

era fortemente combatida e a ideia de dignidade mestral mais participativa encaixa nestes 

propósitos. Mestre e comendadores mantêm um procurador que trate dos assuntos, defenda 

os bens e esclareça-os sobre o que precisarem, antes que estes assinem seja o que for que 

traga prejuízo.143 

Confirma o voto de obediência, princípio fundamental e inalterado, para o bom 

funcionamento da vida monástica, valorizando a humildade como valor inestimável, que se 

estende à necessidade de conhecimento do código espiritual fundamental, a Regra. 144 

Texto que deve ser fornecido pelo prior, para ninguém ser acusado de desobediência por 

desconhecimento do seu conteúdo.145 

No quadro evolutivo da normativa de Avis, a Regra de 1516 representa o apogeu de 

renovação operada durante o mestrado de D. Jorge. A possibilidade de levar a efeito esta 

reforma é concedida por Júlio lî a 15 de Outubro de I512146 e o capítulo gerai que a tornou 

possível será celebrado em Agosto de 1515 na cidade de Setúbal.147 É um corpo 

143 Estatutos de Avis, 1503, fl. 56v. 

144 

145 

Estatutos de Avis, 1503, fis. 56v-57. 

^ Estatutos de Avis, 1503, fl. 57v; fls. 57v-58. Nesta linha de actuação fica decidido que se guardem estes 
Estatutos, lidos, publicados e aceites por todo o capítulo. O seu traslado pode ser fornecido a todos os 
interessados. O notário desta reunião foi Frei Gil Fernandes, comendador de Mourão: Estatutos de Avis, 
1303, fls. 58-59v, súplica dirigida ao papa recordando que apesar de João XXIII ter concedido aos freires 
cavaleiros e clérigos a possibilidade destes fazerem testamento através do pagamento da meia anata em três 
anos consecutivos. Apesar disso é renovado o pedido de confirmação apostólica, para se fazer testamento e a 
ordem assumir a posse de metade desses bens, principalmente dos que morrem na guerra ao serviço do rei no 
combate aos infiéis. Esta situação de impasse que impedia os herdeiros de disporem deles, trazia problemas 
entre a hierarquia e os herdeiros; Regra de Avis, 1516, fl. 50, confirma a necessidade de cada um ter e 1er a 
Regra uma vez no ano para compreender os seus preceitos e a levar para todos os capítulos que se realizem. 

Regra de Avis, 1516, fls. 6-7, não numerados, que correspondem ao Prólogo. A par dele outros 
documentos fazem parte do corpus da Regra: Regra de Avis, 1516, fls. 14-lSv, Bula do papa Inocêncio da 
Isenção (este diploma tem a data de 30 de Agosto de 1387, que deve estar errado pois, nesse ano quem 
ocupava a cátedra de Pedro era Urbano VI); Regra de Avis, 1516, fls. 15v-16, Letra de Inocêncio III de 17 de 
Maio de 1201 da creação da ordem e concessão de todos os privilégios dados a Caiatrava; Regra de Avis, 
1316, fis. 16-17, Letra de João XXIII de 15 de Setembro de 1414 que concede aos cavaleiros que em lugar do 
Pai Nosso e da Avé Maria rezem os sete salmos penitenciais; Regra de Avis, 1516, fls. 17-18. Letra de João 
XXIII de 16 de Setembro de 1414 que autoriza os cavaleiros a usarem ouro, prata, seda e as cores que 
quiserem; Regra de Avis, 1516, fls. 18-19, bula de Inocêncio VII de 13 de Novembro de 1404 que autoriza a 
substituição da cogula pela cruz verde da ordem; Regra de Avis, 1516, fls. 19-21, bula de Alexandre VI de 20 
de Junho de 1496 para que os cavaleiros da ordem possam casar; Regra de Avis, 1516, fls. 21-23, Dispensa 
de Júlio II de 12 de Dezembro de 1504, para os freires de Avis possam fazer testamento; Regra de Avis, 
1516, fls. 23v-25, Bula de Júlio II de 17 de Maio de 1507, que dispensa os membros da ordem dos jeiuns e 
outras cerimónias; Regra de Avis, 1516, fis. 25-26v, Letra de Júlio II de 30 de Junho de 1507 que concede 
aos membros de Avis os privilégios de Caiatrava e de Alcântara, para além de todos os que vierem a ser 
concedidos a estas milícias. 

Regra de Avis, 1516, fl. 4 não numerado. Nessa reunião capitular foram eleitos definidores, Doutor frei 
João Pires das Coberturas do conselho e desembargo régio; comendador de Santa Maria de Beja: frei 
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documental bastante completo, apresenta maturidade normativa no enunciado dos 

princípios estatutários, a par dos fundamentos ideológicos da ordem. 

As Definições de 1516 confirmam a grandeza da dignidade mestral. Certas pessoas 

a quem foi dado hábito, esquecidas disso, põem em causa os seus poderes recorrendo à 

justiça secular, desrespeitando o mestre e a ordem. Fica determinado que todo o freire, 

cavaleiro ou clérigo, está proibido de o fazer, quer se trate de problema cível ou crime, 

perante qualquer outro juiz, eclesiástico ou secular, pelo que, paga cinquenta cruzados de 

multa para o convento. Sempre que um cavaleiro é julgado por crime, o mestre chama 

outros, que sob juramento e juntamente com o juiz da ordem e alguns letrados, procedem a 

esse julgamento, que tem carácter absolutamente sigiloso.149 Para reforçar a sua dignidade 

e importância, dois capelães da sua casa, ficam incumbidos de ministrarem os sacramentos, 

cerimónias e ofícios durante o lançamento do hábito a qualquer cavaleiro. 3 

Processo importante era o da sua eleição, onde aparentemente a intervenção régia 

não é explícita. Numa primeira fase da vida destas instituições estes eram escolhidos pela 

ajuda prestada na reconquista e pela proximidade aos interesses do monarca. Numa 

segunda fase, com uma realidade política já diversa, estas milícias a partir de D. João I vão 

ser administradas por elementos da família do rei. O primeiro mestre a ocupar o cargo, de 

acordo com estas circunstâncias, foi o infante D. João, em 1418, para a ordem de 

Santiago,151 para a milícia de Cristo, o Infante D. Henrique em 1420152 e, para Avis D. 

Fernando em 1434.153 A partir daqui define-se uma nova forma de governo, a de 

administrador. 

Henrique Henriques de Miranda, comendador de Santa Maria de Portalegre e alcaide-mor de Fronteira; aos 
quais, se juntam o prior-mor e o comendador-mor. Em substituição do comendador-mor. D. Luís de 
Lencastre, filho de D. Jorge, esteve Aires de Sousa, comendador de Alpedriz. 
148 Regra de Avis, 1516, fis. l-3v. Biografia de S. Bento, a quantidade de bispos, arcebispos, cardeais, papas e 
santos canonizados que a ordem forneceu à Igreja Apostólica. Depois um resumo histórico da criação de 
Avis, da sua instituição pelo papa Inocêncio III, cujo primeiro mestre foi Frei Fernão Roiz Monteiro. O 
elenco dos mestres termina com os cinco governadores: D. Fernando (1434-1437), apesar do mestrado ser 
considerado oficialmente ocupado até 1443, ano da sua morte; condestável D. Pedro; rei D. João II; príncipe D. 
Afonso, filho de D. João II; D. Jorge, filho bastardo de D. João II e por fim a explicação etimológica do 
topónimo Avis, sede da milícia. 
149 Regra de Avis, 1516, fl. 6 lv. 
150 Regra de Avis, 1516, fl. 51. 
151 M.H., vol. II, doc. 148, pp. 303-305. Bula de 8 de Outubro de 1418 de Martinho V, In aposto/ice dignitatis 
specula. 
152 M. H., vol. II, doc. 180, pp. 367-369. Bula de 25 de Maio de 1420. 
153 M. H., vol. V, doc. 30, pp. 70-72. Bula de Eugénio IV, Sincere devotionis de 9 de Setembro de 1434. 
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Segundo a Regra de 1516, depois do falecimento do mestre, o comendador-mor 

tem prazo de cinquenta dias para reunir capítulo, por " nas cousas temporaees he ávido 

porprimeyro e tem lugar de meestre tomaraa as vozes a todollos do capitulo"154 e eleger 

dez cavaleiros idóneos e de bons costumes que representem o capítulo e a ordem. Estes 

juntamente com o comendador-mor, prior e claveiro elegem o mestre, a quem, depois de 

eleito, o sacristão entrega os símbolos da ordem, o estoque e o selo. O primeiro liga-se à 

ideia de coragem, aos feitos guerreiros e o segundo, vinca o lado institucional da milícia. A 

partir desse momento, todos lhe devem obediência. Pertencem-lhe, por inerência de 

funções, as capelanias e rações de Borba, Vila Viçosa, Estremoz, Albufeira e rações de 

Benavente, entre outras.155 

A norma santiaguista de 1509 define um processo idêntico. Depois de falecer o 

mestre e até que um novo seja elegido, o prior assegura os negócios da casa e a ele todos 

devem obediência. O qual tem prazo de cinquenta dias para convocar os Treze e caso 

algum não esteja em condições por doença ou ausência, será substituído por outro freire, 

para não atrasar o processo de nova eleição. Este órgão tem o poder de demitir ou corrigir 

o mestre, sempre que este se mostre indigno, depois de ouvir a opinião do prior e dos 

freires mais idóneos. De qualquer forma, a norma determina que ao poder mestral, não há 

nada que se sobreponha. Se por acaso, o cabido tiver, com ele, alguma contenda esses 

assuntos são sempre tratados dentro da instituição, pois os juizes a ela estranhos, 

constituem um perigo, por não defenderem os seus interesses e esta sair prejudicada. Se 

algum dos Treze morrer ou for afastado do cargo por não o merecer, o mestre juntamente 

com os outros, coloca outro no seu lugar.156 

Proíbe a edificação de ermidas e mosteiros em terras de Avis, sem sua licença.157 A 

atribuição de cargos está sob vigilância. O prior-mor, que o coadjuvava em assuntos do 

espiritual, depois de reunir capítulo com os freires verifica qual o mais antigo e honesto, 

para lhe atribuir um priorado. Se algum clérigo servir em benefícios como cura e não seja 

pessoa de hábito, o mestre é avisado e os oficiais que ocultaram o facto pagam dois mil 

Regra de Avis, 1516, fl. 51v. 

155 Regra de Avis, 1516, fl. 51v. O valor simbólico do Treze, o número dos elementos na Última Ceia, Cristo 
com os Apóstolos. Para a história militar o estoque é uma espada de folha triangular usada pelo condestável 
do reino, em actos solenes e na presença do rei. 
156 Regra de Santiago, 1509, p. 223. 
157 Regra de Avis, 1516, fis. 60-60v. 
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reais para o convento. Sendo a convivência com os concelhos, onde existiam propriedades 

da ordem, por vezes difícil, os visitadores ficam incumbidos de informar as autoridades 

concelhias da respectiva visita, e o que for decidido na sequência disso, regista-se num 

traslado inserto no livro do concelho. Para pagamento deste expediente administrativo, a 

chancelaria da ordem cobra um marco de prata, mas isenta os freires do convento quando 
j 158 

se apresentam nos priorados e vigaranas. 
O rigor estende-se à concessão de castelos e fortalezas, que apenas podem ser 

atribuídos a cavaleiros professos, os quais por terem valor material significativo, faz supor 

que a vocação monástica era algo incompatível com os interesses materiais. Em sinal de 

respeito, este não autoriza, nem concede benefício, ofício ou castelo a um freire, enquanto 

o actual detentor do cargo e da propriedade for vivo, pois, tudo o que é prometido 

antecipadamente, não é passível de qualquer recurso ou protesto, pelo que, a pessoa quem 

se fez a promessa, fica em situação de desvantagem. 

Para apoiar estas decisões a preocupação burocrática e administrativa torna-se mais 

apurada. No sentido de registar todos os professos, tempo e lugar em que fizeram a 

profissão, exige-se um livro que mencione as cartas de profissão atribuídas. Se o novo 

professo não souber escrever, ela é feita pelo escrivão do cartório e assinada por este. 

Porque guarda elementos importantes, nomeadamente para a contagem do tempo de 

profissão, este deve ser bem guardado e nunca levado para fora do convento. Haverá um 

segundo livro de matrícula, em cujo sumário consta a data de profissão do freire, assinado 

pelo prior e pelo escrivão e tal como o anterior é guardado no cartório. A bandeira da 

ordem, face exterior e representativa da simbólica da milícia é defendida e respeitada pelo 

mestre, ficando decidido que terá fundo branco sob uma cruz verde, por esta ser uma cor 

associada à calma e no dizer da Regra apropriada à imagem de Nossa Senhora, de quem S. 
1 £D 

Bento foi devoto. 

158 Regra de Avis, 1516, fis. 60v-61. 

159 Regra de Avis, 1516, fl. 61. 

160 Regra de Avis, 1516, fl. 61. 

161 Regra de Avis, 1516, fis. 49v-50. 

162 Regra de Avis, 1516, 52-52v. Mais uma vez se trata da regulamentação de bulas apostólicas. Segundo 
estas Definições, os Santos Padres estabeleceram que a cruz devia ser verde, sem mencionarem a cor do 
fundo que ela ia ocupar. 
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De formação paralela à ordem de Avis, a milícia de Santiago, deve, à semelhança 

das outras, a sua existência ao contexto particular da reconquista peninsular, quando por 

volta do ano de 1170 um conjunto de cavaleiros resolve dar um revés ao seu modo de vida 

e optar pelo recolhimento e combate ao mouro infiel como objectivo primeiro. A 

confirmação pontifícia da instituição e da sua primeira Regra foi atribuída por Alexandre 

III em 1175, que justifica a sua criação como forma de combate religioso, em nome da fé, 

ao mesmo tempo, que louva a acção desses cavaleiros que tocados por uma graça divina, 

decidiram viver sob a obediência de um mestre, professando um hábito e obedecendo a três 

votos, obediência, pobreza e castidade.163 

Nesses tempos recuados em que a noção de sacrifício era objectivamente feita no 

campo de batalha ou no claustro, esta confirmação define as características básicas daquilo 

que irá constituir o modelo de vida dos espatários peninsulares. O seu primeiro mestre Pêro 

Fernandez, ao fazer diligências pessoais junto do papa, estava a pedir a legitimação da sua 

milícia e privilégios, que só a solidez da autoridade apostólica pode dar.164 Como 

pagamento e ligação perpétua à Santa Sé, esta tem direito a dez malachinos anuais pela 

protecção prestada e apenas o pontífice ou o seu legado, podem excomungar ou impor 

interdito, aos seus membros.165 

A exclusividade é uma exigência feita a todos, pelo que, a mudança para outra 

ordem só é possível com autorização superior. Dentro dessa linha, os freires apenas 

obedecem ao mestre e não ficam sujeitos à justiça secular, nem podiam ser alvo de atitudes 

violentas, ou submetidos pelos bispos a interdito ou excomunhão, tendo total liberdade 

para edificar igrejas em lugares desertos ou por si conquistados e nessa condição de 

povoadores ficarem isentos do pagamento de dízima.166 

Bula de Alexandre III, 1175, p. 202. 

164Bula de Alexandre III, 1175, pp. 202-203. A bula refere a legitimidade das dádivas concedidas por reis, 
príncipes e particulares. Menciona os lugares que desde a origem pertencem à ordem: Loio. mosteiro e couto 
com suas pertenças; burgo de Ponte de Minho; (...) cente com seu couto e suas pertenças; Quintela de Pêro 
Herer, couto e pertenças; Barrios com seu couto e pertenças, S. Salvador de Striana com seu couto e 
pertenças; Morot com seu couto e pertenças; Penaguosende e suas pertenças; Santa Maria de Pinei com suas 
pertenças; Vecas com suas pertenças; Orelham e suas pertenças; Mora e suas pertenças; Moraleja e suas 
pertenças; dízimos e portagem de Valera e suas pertenças; Estremadura com suas pertenças; Alcácer com 
suas pertenças; Almada com suas pertenças; Arruda com suas pertenças; Carça e suas pertenças. E tudo o 
mais que a ordem conseguir através da conquista e do seu trabalho. 

165 Bula de Alexandre III, 1175, pp. 205-206. 

166 Bula de Alexandre III, 1175, pp. 204-205. 
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A bula de Alexandre III sublinha a noção de hierarquia, que se identifica com a 

mensagem e a vida de Jesus Cristo e seus Apóstolos, cujos valores éticos e de conduta, 

devem orientar a prática quotidiana de todos. No topo dessa hierarquia está o mestre. A sua 

autoridade era quase absoluta, sendo eleito ou demitido pelos Treze. Zelava pela disciplina 

e comportamento dos freires, de cuja autorização precisavam, para quase todas as suas 

acções. Os seus poderes eram alargados, podendo aceitar ou recusar noviços, autorizar a 

mudança de freires para outra ordem, nomear confessores e distribuir comendas. Era o 

rosto da milícia e a sua ligação ao mundo secular, junto dos tribunais, do rei e da corte 

pontifícia. A obediência estendia-se ao domínio do espiritual, para o que estava previsto os 

freires rezarem diariamente um Pai Nosso pelo seu bem estar. É ele que transporta o 

símbolo de Santiago e tem direito a um conjunto de funcionários, capelães, escudeiros, 

escrivães e mordomos que o auxiliam nas tarefas diárias e asseguram o funcionamento do 

convento e da sua casa particular. Impede os freires de saírem sem a sua autorização e luta 

contra a ociosidade aplicando o princípio do justo retorno, quem não trabalha não come. 

Preside ao capítulo geral, reunião magna realizada anualmente, pela festa de Todos-

os-Santos, onde se elegem os visitadores, cuja acção era fundamental na inspecção da 

propriedade da ordem e vida dos freires.168 A orientação ética, a justificação da cruzada e a 

vocação assistencial também estão a seu cargo. O combate não se faz pelo simples desejo 

de derramar sangue ou cobiça, mas pela veneração da fé cristã. Deve ser um exemplo. Para 

isso deve praticar boas acções, abster-se do pecado, de maldizer, valorizar o silêncio e não 

murmurar, hábito sempre condenado por ser contrário às virtudes monásticas e disposições 

evangélicas. Na senda dos valores cristãos, deve cuidar dos hóspedes, enfermos e 

necessitados, que precisam ser ajudados, de acordo com as possibilidades da casa. 

No quadro da normativa santiaguista os Estabelecimentos de 1249 do português 

Paio Peres Correia (1242-1275), comendador de Alcácer, mestre geral das duas províncias 

da ordem, apresentam um conjunto muito completo de enunciados, sobre esta dignidade, 

que passam para épocas posteriores. O mestre vê a sua acção mais controlada, de forma a 

evitar abusos. Não pode acusar nem prender freire, senão como manda a Regra. 

Juntamente com os comendadores não lhe é permitido conceder hábito a homem fidalgo, 

167 Bula de Alexandre III, 1175, p. 203. 

168 Bula de Alexandre III, 1175, p. 203-204. Sempre que algum dos Treze falecia, ou por má conduta era 
afastado, no capítulo geral seguinte era feita nova eleição. 

169 Bula de Alexandre III, 1175, pp. 204-205. 
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sem antes, este ser armado cavaleiro ou se sobre ele existir alguma acusação e não for 

provada a sua inocência.1 O cavalo e as armas só são permitidas aos freires para servirem 

o rei e o seu exército, quando este estiver em guerra, caso contrário, devem preocupar-se 

com os assuntos da casa, verificar se as normas são cumpridas, fazerem propostas em 

capítulo geral, segundo o imposto pela Regra171 

Determina-se o numeroso séquito que deve acompanhar o mestre, em tempo de 

campanhas militares. Dez freires do convento, dois capelães, vinte escudeiros a cavalo, 

trinta homens a pé e os oficiais que desejar, tanto a pé como a cavalo. Juntamente com o 

comendador-mor deve respeitar os bens da ordem, atribuindo apenas uma comenda a cada 

cavaleiro. A milícia é obrigada a manter procuradores na corte pontifícia e junto do rei, 

para fielmente estes a servirem.173 Mais de setenta anos depois da bula de Alexandre III há 

indícios que nos fazem crer que certos princípios estavam esquecidos ou deturpados, que 

leva Paio Peres Correia a produzir mudanças na normativa, valorizando a figura do 

comendador-mor e do exército pessoal do mestre, num claro reforço, certamente por 

exigência dos tempos, do pendor militar da instituição. 

Sem nunca afastar Santiago das vissicitudes políticas que viveu, antes da autonomia 

portuguesa face ao ramo castelhano, é de referir a acção do mestre João Osores, que em 

1310 reuniu capítulo geral na cidade de Mérida e outorgou um conjunto de 

Estabelecimentos, que em grande parte se mantiveram até ao fim do século. Nessa reunião 

Portugal foi representado pelo comendador-mor, D. Martim Gascão, Garcia Fernandes, 

comendador de Palmela e Lourenço Eanes de Santiago do Cacém. Fez-se o rastreio dos 

problemas da ordem, dos quais ressaltam o desaproveitamento e estado de abandono, em 

que se encontra certo património e a permissividade de certos comportamentos, o que 

exige medida eficazes. Combate à simonia na atribuição de comendas, promover a ligação 

dos freires às terras, pelo que se revogam todas as doações que mestres anteriores fizeram, 

sem autorização capitular e entregues a gente secular que as desrespeita, o que não traz 

qualquer proveito para a instituição. Para estas medidas terem efeito, são nomeados 

visitadores para os diversos reinos onde a ordem possuía terras, o que demonstra as 

170 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl. 65. 

171 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fis. 64v-65v. 

172 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fis. 66-66v. 

173 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl. 65v; A este propósito veja-se, BARBOSA, Isabel 
Maria de Carvalho Lago, ob. cit., pp. 131-132. 
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dificuldades que estas instituições tinham, em conservar e rentabilizar o seu património. O 

longo período de vigência destes Estabelecimentos torna-os importantes por reforçarem a 

acção governativa iniciada com Paio Peres Correia, centrada no reforço do papel do mestre 

e na importância da propriedade. 

Numa política de ruptura com o reino vizinho, pela necessidade de ver afastada a 

influência castelhana da instituição, surgem no reinado de D. Afonso IV, em 1327, os 

Estabelecimentos de D. Pedro Escacho. O seu conteúdo não aborda qualquer aspecto da 

vida espiritual dos freires, mas tem a preocupação de vincar a nova situação que a 

instituição estava a viver. Como prova dessa parceria e cumplicidade entre o mestre e o rei, 

numa carta de escambo de 7 de Maio de 1329, o monarca concede a Santiago as vilas de 
175 

Odemira, Ribeira e Quinta de Nisa e em troca recebe Arruda com seus termos e direitos. 

Os direitos reais nas terras da ordem estão assegurados e são pagos pelos comendadores, 

que têm comendas nos lugares, em que o rei recebe renda. 

Á semelhança do que acontecia com os textos normativos da ordem de Cristo, as 

Ordenações 1321 e 1326, estes Estabelecimentos vão pugnar pela necessidade de 

cumprimento das normas estatutárias quando referem que devem ser "manteudas e 

aguardadas e nom se poder ende nenhum escusar por nom saber, ordinamos e teemospor 

bem que esta ordenação seja escripta de boa letera grande em huum livro que se ponha no 

cabido do convento que seja hi pregado com cadea que nom possam ende levar e cada 

huum a manteer e fazer. 

Esta motivação burocrática pode ter, dois entendimentos, organizar a instituição de 

modo a aproximá-la do domínio régio, e marcar a ruptura com Castela, afirmando políticas 
174IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 131 e 132. São dadas indicações no que respeita ao património da Ordem: 
gado, impostos e obrigações e isenções nas terras da Ordem; impossibilidade dos parentes do mestre 
receberem impostos; livros de registo dos bens; papel dos visitadores; visitação dos comendadores do gado, 
do vestuário e das comendas; controlo da saída dos freires; reunião anual do Cabido; o comendador da casa 
não pode castigar por calúnia ou comportamento desviante, só o cabido o pode fazer; O comendador-mor não 
pode lançar o hábito, libertar mouros e usar os dízimos para reparar igrejas sem ordem do mestre; a Ordem 
deve manter procuradores na Corte; o cavalo e armas de freire falecido não pode ser dado a homem secular; 
visitadores em Portugal; normas sobre vestuário, séquito do mestre e do comendador-mor; castigos para a 
desobediência dos comendadores; deve ser dado conhecimento destas normas, cinco cartas, com os selos do 
mestre, comendadores-mor e cabido. Uma fica com o mestre e as restantes no Tesouro de Uclés, Moutanches 
(sic), Portugal e Aragão; possibilidade dos freires pedirem o seu traslado; termina com o elenco dos 
representantes de Castela, Leão, Portugal e Aragão; os representantes portugueses foram o comendador-mor 
Martim Gustam, D. Garcia Rodrigues e Lourenço Eanes; tem uma fórmula de juramento e um confessional. 

175 IAN/TT, Gov. V, m. 2, n° 3; Publ. As Gavetas..., vol. II, p. 376. 
176 Estabelecimentos de Pedro Escacho, 1327, p. 234. 
177 Estabelecimentos de Pedro Escacho, 1327, pp. 234-235. 
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de autonomia. Nesta linha de actuação, Lourenço Martins tabelião geral do rei, foi 

incumbido de redigir três cartas de igual conteúdo, seladas com o selo do mestre e do 

convento, sendo uma, para o mestre, outra, para o convento e última, para a chancelaria 

régia. E porque uma parte significativa do património da milícia, foi produto de doações 

feitas pelos monarcas, esta é obrigada a estar ao seu serviço, da mesma forma que precisa 

da sua indispensável aceitação para produzir novas reformas estatutárias, as quais só têm 

validade, depois de confirmadas com o seu selo de chumbo.178 

Como apoio à sua acção, servir o rei e a ordem, o mestre dispõe de uma milícia, por 

cujo sustento é responsável, composta por seis freires cavaleiros equipados com cavalo e 

armas, os quais não devem possuir comenda nem serem conventuais, para acentuar a 

necessária exclusividade no apoio às actividades guerreiras. Este fica encarregue de 

fiscalizar o modo como os 61 freires gastam a quantia a que têm direito, a qual é 

distribuída de formal diversa, caso se trate de cavaleiros ou clérigos. Os primeiros têm 

direito setenta e cinco libras e os segundos, trinta, por supostamente fazerem vida mais 

recatada e menos dispendiosa, enquanto os freires beneficiados não tinham direito a 

qualquer pagamento.179 

O longo processo de luta pela autonomia dos santiaguistas portugueses, 

condicionou a base estatutária da ordem, indo esta buscar algumas das suas orientações, a 

determinações produzidas por mestres castelhanos.180 Será só no século XVI, com a acção 

reformadora empreendida por D. Jorge que a instituição adquire um ordenamento jurídico 

mais elaborado e preciso. O seu primeiro grande texto organizado procura fazer uma 

compilação legislativa, cuja intenção vem expressa no Prólogo da Regra de 1509 

"querendo prover o que se devia fazer pêra reformaçam e regular observância da dieta 

rellegiam, porquanto atee nossos tempos as pessoas da dieta Ordem tam perfeytamente 

nom sabiam as obrigações que tynham per a Regra e Estabelecimentos delia nem isso 

mesmo sabiam em que cousas eram despensados pella See Apostólica, nem as graças que 

Unham, a sopricaçam nossa e d'alguuns nossos antecessores concedidas semdo tudo isto 

Estabelecimentos de Pedro Escacho, 1327, p. 233. As testemunhas deste acto régio foram D Rodrigo 
bispo de Lamego; D. Vasco Afonso, mestre de Avis; Mestre Vicente das Leis; João Vicente, cónego de 
Lisboa, entre outros. 

Estabelecimentos de Pedro Escacho, 1327, pp. 232-233. 

180 BPMP. cód. 110, fis. 39v-76; IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 135, ils. 101-174v; Ordem de Santiago n° 
143; Veja-se a este propósito a síntese de BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., pp. 133-135. 
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muy espalhado per diversas partes"181 Para evitar esta dispersão, reunir legislação e 

proceder às alterações necessárias, reúne-se capítulo geral no convento de Palmela, em 

Outubro de i 508.182 

O texto da Regra depois do Prólogo tem a composição que o primeiro mestre de 

Santiago, Pêro Fernandes e seus freires fizeram com o prior e os cónegos do Loio. O que 

não é estranho, por o seu mosteiro e pertenças, serem referidos no texto fundacional, dado 

por Alexandre III. Segue-se um breve historial da ordem e um conjunto de normas de 

comportamento, a seguir por mestres e freires. O supremo hierárquico de zelar e respeitar o 

voto de obediência, as relações hierárquicas, determinações do capítulo geral e importância 

dos Treze.183 

De formação mais tardia, a ordem de Cristo, tem nas Ordenações de 1321 e 1326, 

de forma clara a explicitação das funções do mestre. Pelas condições particulares da sua 

criação herdou o património que pertenceu aos templários e os privilégios apostólicos 

concedidos a Calatrava, embora a proximidade entre o mestre e os rei, ser claramente 

definida pela bula fundacional, A d ea ex quibus, outorgada por João XXII. O mestre devia 

lealdade absoluta ao monarca e era sua obrigação denunciar todas as acções, que o podiam 

prejudicar no seu governo e na gestão do património. Este juramento de fidelidade tinha 
184 

prazo de dez dias para ser executado, a partir da altura que se tomava posse. 

O rei de forma implícita pertencia à hierarquia da ordem e nessa condição tinha 

certos direitos. Os lugares que noutros tempos eram apenas uma comenda e agora se 

dividem em várias, o pagamento desses direitos continua, mas é repartido em partes iguais 

pelos comendadores em questão, com excepção para o de Tomar, que tem esse encargo 

sozinho, por a sua comenda e respectivo termo serem suficientemente grandes para o poder 

suportar.185 A ligação ao poder central, sempre presente, condicionou a actuação da 

instituição, como se constata no documento normativo de 1326: "todolos beens que a 

nossa orden ha Ihi foron dados pelos rreys e a orden he obligada a sseu serviço e deles 
181 Regra de Santiago, 1509, p. 240. 

182 Regra de Santiago, 1509, p. 240. Foram eleitos definidores Gil Vaz da Cunha, D. João de Meneses, 
Conde de Tarouca, Rui Teles, comendador de Sesimbra, Gonçalo Figueira, comendador de Ourique. Como 
D. João de Meneses e Rui Teles estavam impedidos de comparecer, foram substituídos por Gonçalo 
Coutinho, comendador de Arruda e Álvaro Mascarenhas, comendador de Samora Correia e Arrábida. 

183 Regra de Santiago, 1509, pp. 241-243. 

184 M H., vol. Ldoc. 62, p. 116. 

185 Ordenação da Ordem de Cristo, 1321, p. 149; Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, p. 157. 
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non podemos ordinhar sem seu consentimento, pedimoslhe por mercee que M prasa e 
consenta en esta ordinhaçon e, por moor firmidõe, que mande en elapõer o sseu seelo de 
chunbo. "m 

O mestre para seu apoio dispõe de um exército particular composto por dez 

cavaleiros mantidos à sua custa, mas vê os seus poderes limitados quando precisa do 

consentimento do comendador-mor e da maioria dos freires para emprestar ou emprazar os 

bens da ordem. É responsável pela administração do dinheiro, pelo abastecimento do 

convento, assiste e preside às cerimónias de tomada do hábito, recusa quem considera não 

ter os requisitos necessários, atribui comendas e priorados e mantém a disciplina.187 

O primeiro mestre, D. Gil Martins, por ser homem de "vida limpha que fazia e de 

rreligion que gar dava, de bons costumes, de nobreza de ssa pessoa e de conprimento defe 

e doutros muy boons costumes de que he louvado"188, fez juramento à Santa Sé na pessoa 

do Abade de Alcobaça e deve apresentar-se em Roma de três em três anos . m 

A medida que a instituição adquire complexidade aparecem mecanismos para 

guardar e autenticar os seus actos e documentos oficiais. Entre outros, a forma como estas 

Ordenações vão ser guardadas. Em três cartas do mesmo teor, seladas com o selo do 

mestre e do convento, uma para o mestre, outra para o convento e uma terceira para a 

chancelaria do rei190 

Apontando já para a possibilidade de cavaleiros e clérigos disporem dos seus bens, 

o mestre Nuno Roiz em 13 de Junho de 1382 propõe ao abade de Alcobaça, que por 

186 Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, p. 159. 

187 
Ordenação da Ordem de Cristo, 1321, p. 114; Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, p. 152 e p. 158; M. 

K, vol. I, doc. 78, pp. 167-168. Os mestres muitas vezes eram os responsáveis pelo desenvolvimento do 
património da ordem, como prova um documento emanado do Cabido e do bispo de Évora de 7 de Setembro 
de 1332 a ceder a Martim Gonçalves, mestre da ordem de Cristo, os rendimentos da Igreja de Santa Maria 
Maior de Portalegre. 

mM.K, vol. I,doc. 62, p. 113. 

M. K, vol. I, doc. 62, p. 118 e doc. 64, pp. 121-122; IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234 2a pt fis 133-
134; Réf. SILVA, Isabel Maria Morgado de Sousa e, A Ordem de Cristo durante o mestrado. ' p 22 Apesar 
de próximos do monarca os mestres da Ordem de Cristo precisavam da confiança dos membros mais 
importantes da ordem. A procuração de 30 de Novembro de 1357, dada ao mestre D. Nuno Rodrigues lna0 a 
seguir a sua eleição, pelo comendador-mor, prior, vigário geral de Tomar e da igreja de Santiago" de 
Santarém, sacristão do convento, comendadores e freires, prova que essa confiança era indispensável. 

m Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, p. 159. Em 1321 este aspecto administrativo não vem ainda 
referido, prova que cmco anos depois houve o propósito de tornar oficial importantes documentos para a 
historia da instituição, hábito que nunca mais irá ser abandonado; IAN/TT, Ordem de Cristo cód 234 Ia pt 
fis. 46v-47. Trata-se uma constituição feita em cabido com data de 6 de Julho de 1326 e outorgada pelo 
mestre João Lourenço sobre a guarda do selo da ordem de Cristo e como se devem selar as escrituras 
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autoridade apostólica, tinha o direito de visitação, que cavaleiros, clérigos, ou qualquer 

professo possa dispor da terça parte dos bens móveis que tiver e deixá-los para serviço de 

Deus e almas de outros freires, para os proteger e travar um certo abandono e desperdício, 

a que estavam votados. Para isto se cumprir o mestre ordena a feitura de um inventário 

daquilo que cada um possuía, sem o qual não era possível receber o hábito. Estes 

inventários ficam na sacristia para depois do seu falecimento, haver conhecimento de tudo 

o que este recebeu. Este pedido foi aceite pelo visitador, pelo que passou a ter força de lei e 

constitui o reconhecimento das dificuldades que se encontravam na gestão e conservação 

do património.191 

Com as vissicitudes políticas de finais do século XIV, a nova dinastia e a chegada 

dos Infantes ao mestrado das ordens, não sendo estes professos, o novo cargo de 

administrador é aparentemente em tudo igual à dignidade de mestre. Martinho V nas letras 

Cum nos hodie, dirigidas aos freires, vassalos e comendadores da ordem de Cristo 

comunica-lhes que o Infante D. Henrique é o administrador e do mesmo modo que 

prestaram reverência e obediência aos mestres anteriores, professos, ficam obrigados, a ter 

com ele o mesmo procedimento.192 Uma fonte posterior explica que esta mudança foi 

pacífica, sem prejudicar a orgânica destas instituições, quando afirma "vagando o 

mestrado delia se ellegesse em Mestre hua pessoa expressamente professa nela; e que o 

novo mestre fizesse juramento de fidelidade aos Reis destes Reinos" mas, como " a 

administração do mestrado desta ordem e dos mestrados de Sanctiaguo, e de Avis esta 

unida e incorporada na coroa destes Reinos"193 e "hus e outros tiverão os poderes que os 

Mestres Unhão"194, apesar dos reis/governadores serem obrigados a fazer juramento de 

fidelidade ao papa e a toda a Igreja Romana na pessoa do prior do convento de Tomar, ou 

191 IAN/TT, Ordem de Cristo, n° 234, Ia p t , fl. 51-5lv; fis. 52v-56v, A possibilidade de os freires puderem 
fazer testamento foi pedida pelo Infante D. Henrique e autorizada por Eugénio IV; Regra e Definições da 
Ordem de Cristo, 1503, p. 83. Os inventários como prova da atribuição das comendas tinham o aspecto de 
forte controlo dos bens da ordem. Para que esta prática não se perdesse, foi reforçada no século XVI, ficando 
definido que todo o que for provido de comenda, vigararia ou benefício deve ser ter inventário público feito 
pelo contador da Ordem do estado em que se encontra o que vai receber, para quando se der a morte do 
beneficiado se perceber se houve melhorias ou se, pelo contrário os bens foram desprezados, para os 
herdeiros fazerem as melhorias à sua custa e entregar tudo como estava no início; Regra e Definições da 
Ordem de Cristo, 1503, p. 84. Do mesmo modo que os comendadores são obrigados a ter o tombo de todas 
as rendas e direitos da sua comenda para o apresentar quando forem chamados a capítulo ou para o mostrar 
aos visitadores quando forem visitados. 

192 M K, vol. II, docs. 181, 182 e 183, pp. 369-372. 

193 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fl.25. 

194 Regra de Avis, 1631, fl. 14v. 
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de quem o substituir, perante o definidor e o secretário do definitório, que elabora o auto 

desse juramento, para o enviar ao convento, sem o qual mestres e governadores não têm 

qualquer direito de jurisdição dentro da instituição.195 

Durante a administração do Infante D. Henrique aparecem várias iniciativas no 

sentido de contribuir para aumentar os privilégios e fazer as reformas que este considera 

fundamentais. Para concretizar os seus projectos faz várias súplicas a Eugénio IV 

reveladoras dos seus propósitos196 e propõe ao pontífice a elaboração de novos 

IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fl. 31; Idem, fis. 31v-32. Embora a fonte 
refira a forma de juramento e mencione a Ordem de Cristo, o mesmo se devia passar com Santiago e Avis, 
por se encontrarem anexadas à Coroa desde 1551. Depois de jurar obediência ao papa e seus sucessores! 
jurava sobre os Evangelhos e comprometia-se a: obrigar os freires e comendadores a pagar os três quartos e 
as meias anatas, como determina a bula de Alexandre VI; não desrespeitar os documentos pontifícios, 
excepto se for para o crescimento da Ordem no espiritual e temporal; fornecer o necessário ao convento' 
mantendo as rendas e doações que lhe foram feitas pelos reis de Portugal e devotos particulares; promete 
entregar as comendas segundo o mérito dos cavaleiros; não alienará os bens da Ordem a pessoas seculares e 
quando isso acontecer, tudo fará para que estes voltem para a instituição; a seus vassalos e familiares, 
promete respeitar os seus privilégios, liberdades; na medida do possível manda reparar castelos e casas da 
Ordem e só tem os clérigos e freires que puder manter. 

São várias as súplicas henriquinas que devido à importância do seu conteúdo merecem ser enumeradas. 
Todas são dirigidas a Eugénio IV e com data de 1 de Abril de 1434: 
M. K, vol. IV, doc. 128, pp. 335-338, pedido a confirmação da Ordem de Cristo; 
M. H., vol. IV, doc. 129, pp. 339-340, solicita a dízima das terras, dos arrimais e quaisquer outros 
rendimentos do paul de Boquilobo que estava inculto e que mandou amanhar; 
M. H. vol. IV, doc. 130, pp. 340-341, pede a concessão para a ordem de Cristo dos rendimentos das igrejas a 
fundar no paul de Trava, que tenciona amanhar e povoar para propagar a espécie humana e aumentar o culto 
divino, reservando a côngrua para sustento dos respectivos vigários e perpétuos administradores das mesmas; 
M. K, vol. IV, doc. 131, pp. 341-343, os 25 capelães e servidores de sua capela que ele nomear e enquanto 
nela servirem possam receber frutos e rendimentos de quaisquer ofícios eclesiásticos sem obrigação de 
residência e dispor deles livremente, para terem uma vida mais decente e maiores recursos; 
M. H., vol. IV, doc. 132, pp. 343-344, pede especiais indulgências para todos os fiéis que no dia de Santiago 
Maior visitarem a igreja de S. Tomás Mártir em Tomar e aos que contribuírem para a conservação e defesa 
da fé cristã. Concedida por 5 anos; 
M. K, vol. IV, doc. 133, pp. 345-346, solicita a anexação da freguesia de Santa Maria de Africa, igreja por si 
mandada edificar, para com a ajuda do bispo de Ceuta, aumentar fé cristã; 
M. K, vol. IV, doc. 134, pp. 347-349, solicita a plenária remissão dos pecados, culpa e pena para todos os 
fiéis cristãos que venham a participar na luta contra os sarracenos e morram em defesa da fé católica; 
M. K, vol. IV, doc. 135, pp. 349-350, para que freires e cavaleiros da ordem de Cristo possam eleger 
confessor que os possa absolver dos seus pecados ainda que reservados à Sé Apostólica, como a 
excomunhão, a suspensão e o interdito. Concedida a todos, uma só vez; 
M. K, vol. IV, doc. 137, pp. 352-353, solicita para a ordem de Cristo a possibilidade desta reter muitos bens 
imóveis que pertenceram a Calatrava e que durante o Cisma de finais do século XIV, transitaram para 
pessoas laicas, os quais não serão facilmente recuperáveis para a dita ordem, mas ao serem integrados no 
património da ordem de Cristo nela podem aproveitar para a exaltação da fé católica; 
M. H., vol. IV. doc. 138, pp. 354-355, solicita que una e anexe perpetuamente à ordem de Cristo as igrejas 
construídas e dotadas à sua custa na ilha da Madeira, para de lá saírem os infiéis, reservando a côngrua para 
seus vigários e presbíteros seculares; 
M. H., vol. IV, doc. 139, pp. 356-357, solicita ao pontífice que declare isento o ordinário do lugar e 
perpetuamente anexadas à ordem as igrejas que no termo de Castro Marim, antiga sede, pertencente à diocese 
de Silves, que à sua custa fundar e repovoar. Concedida segundo o direito de padroado; 
M. H., vol. IV, doc. 140, pp. 357-358, solicita que una e anexe o eremitério de Santa Maria de Belém, que à 
sua custa mandou edificar e está no termo da diocese de Lisboa, com todos os seus direitos e pertenças. 
Concedida com aprovação do arcebispo de Lisboa; 
M. K, vol. IV, doc. 141, pp. 358-359, súplica que solicita a revisão dos estatutos da ordem: 
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instrumentos normativos. Os Estatutos henriquinos são lacónicos no que diz respeito à 

eleição do mestre. No seu capítulo nove, o único que trata deste assunto, não emprega o 

termo administrador e refere que a sua eleição é feita pelo comendador-mor, prior, 

sacristão, claveiro e nove cavaleiros que devem proceder segundo o direito canónico e as 
197 

constituições da ordem. 
O enquadramento jurídico exigido pelo facto do Infante não ter sido eleito em 

capítulo geral, nem ser professo, jurado os votos ou ter recebido o hábito conforme 

imposição estatutária, foi resolvido por bula de Eugénio IV, Et si suscepti de 9 de Janeiro 

de 1443, onde o pontífice autoriza este a receber o hábito, fazer profissão e administrar 

como entender todos os bens adquiridos e a adquirir, deixando-os aos seus herdeiros e não 
à ordem.I98 

A partir daqui parece que ficou resolvido o problema da diferenciação entre mestre 

e administrador. A documentação, por nós estudada, é omissa a quaisquer conflitos que daí 

resultem, talvez por os administradores serem sempre elementos da família real e com a 
, , ■ ■ 199 

união dos mestrados à Coroa em 1551, este sera o próprio rei. 
A projectada reforma henriquina teve forte oposição. A começar pelos freires cujos 

novos estatutos os podiam desgostar por imporem normas bem definidas. Opunha-se a ela 

o abade de Alcobaça nomeado por diploma de João XXII, perpétuo visitador da milícia e 

Aí. H., vol. IV, doc. 142, p. 360, pede para qualquer sacerdote, secular ou regular, deputado pelo mestre da 
Ordem de Cristo possa ouvir a confissão no porto de Santa Maria de Belém, por aí passar muita gente que se 
arrisca no mar os possa absolver dos pecados e conceder-lhes indulgência plenária de culpa e pena no caso de 
desaparecerem no Oceano e emitir sentenças unicamente reservadas à Sé Apostólica; 
M. K, vol. IV, doc. 143, p. 361, pede para conceder perpetuamente ao mestre e freires de Cristo plenária 
remissão dos pecados de culpa, pena e artigo de morte; 
Aí. K, vol. IV, doc. 144, p. 361, para conceder aos mestres e freires da Ordem de Cristo conservatória 
perpétua para manutenção dos direitos e liberdades da referida ordem; 
M. H., vol. IV, doc. 145, pp. 362-363, para conceder perpetuamente de 10 em 10 anos quarentenas aos fieis 
que visitarem a igreja de Santa Maria de Casével no termo de Santarém e que contribuam para a sua fábrica 
com esmolas, pois é sempre visitada por muitas pessoas. Concedida por 5 anos. Casével que actualmente é 
uma freguesia do concelho de Santarém, era no século XIV uma pequena comenda da Ordem de Cristo e a 
Ordenação de 1321 estipulava que a comenda de Soure lhe desse 130 libras anuais enquanto que a 
Ordenação de 1326 obriga a comenda de Tomar a dar-lhe 650 libras. Ao adquirir importância no século XV 
é tomada por Eugénio IV como modelo de gestão dos privilégios que foram concedidos à ordem de Cristo; 
Aí. H., vol. IV, doc. 146, p. 363, solicita em nome das pessoas da Confraria de Nossa Senhora de Casével, 
que outorgue aos confrades presentes e futuros indulgência plenária em artigo de morte. Concedida aos 
actuais. 
197 Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 67. 

198 Aí. H., vol. VIII, doc. 1, pp. 1-4. 
199 IAN/TT, Gov. IV, m. 1, n° 18 e Gov. V, m. 3, n° 4; Publ. As Gavetas..., vol. II, pp. 60-68 e pp. 392-399, 
respectivamente. Bula de Júlio III, Praeclara charissimi. 
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representante da Santa Sé e o mestre de Calatrava, como figura tutelar.200 Em face disso, o 

Infante D. Henrique viu os seus objectivos atrasados cerca de quinze anos. Apesar dos 

esforços, ele e D. João Vicente, figura influente ligada à fundação da congregação dos 

Lóios em Portugal, certamente estavam prontos a cortar os laços com Calatrava, tanto 

mais, que a milícia de Cristo conseguia notoriedade à sua custa ao participar activamente 

nas conquistas e descobrimentos além-mar.201 

Contudo, o processo de aprovação da nova normativa, foi demorado e sinuoso. Só 

depois do capítulo realizado no tempo de D. Manuel I é que a situação fica oficializada. 

Júlio II por bula de 1505 liberta a ordem de cumprir as observâncias regulares que a 

ligavam à milícia castelhana, aprova e confirma as Definições saídas dessa reunião 

capitular e por fim, concede à milícia Cristo os privilégios concedidos à ordem do 

Templo.202 Mas só em 1542, é que Paulo III, revogou o direito dos abades de Alcobaça, à 

superioridade que tinham sobre a instituição dado peia buía da fundação. A reforma 

henriquina fica resolvida e os seus extremos cronológicos, situam-se entre a súplica feita a 

Eugénio IV em 1434 e a decisão pontifícia de 1542.203 

Um dos problemas resolvidos durante o seu governo foi o das terras de Riba-Coa, 

pertença da ordem de Alcântara, também ela um ramo de Calatrava, nascida sob a 

protecção do rei de Leão, Fernando II, o qual em 1176, doou um território que se estendia 

para norte até ao rio Douro e do qual faziam parte, Almendra, Colmeal, Pereiro, Reigada e 

Vilar Turpim. O Infante vai fazer pressão junto do papa, para que estas terras passem a 

pertencer à milícia que administrava, aludindo ao facto de estarem isoladas do país vizinho 

IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt. ils. 22-22v; M H., vol. I, doc. 64, pp. 121-122; Estatutos da 
Urdem de Cristo, 1449, p. 67, são confirmados, sem qualquer dúvida, privilégios e liberdades Mais de 
cinquenta anos antes, fica decidido a possibilidade de usarem dos privilégios do Templo, para além dos já 
adquiridos por Calatrava, Alcântara e Avis. O Infante D. Henrique estabeleceu este direito que só será 
concedido por Júlio II a 12 de Julho de 1505 pela bula Militons Ecclesia. 

M.H., vol. V, doc. 124, pp. 249-250. A dependência face a Calatrava só muito tarde será resolvida No 
reinaao ae D. Duarte a 3 de Julho de 1436, esta ordem reclama ao papa para que lhe seja restituído o direito 
de visita as ordem de Alcântara, Montesa e Avis; M K, vol. VI, doc. 42, pp. 79-80 e doc. 43, pp 80-81 
trata-se da pronta reacção do rei português a esta pretensão, incumbindo o bispo do Porto, D Antão Martins 
de Chaves, delegado ao concílio de Basileia, de fazer valer os direitos portugueses. Envia uma cópia 
autentica da bula Pastoralis officii dada por Bonifácio IX a 8 de Setembro de 1391 para esse efeito' Estatutos 
da Ordem de Cristo, 1449, pp. 64-65, aqui faz-se referência a Tomar, sede dos Templários, como casa-mãe 
da ordem. M. H., vol. I, doc. 62, pp. 110-119. Foi contudo a praça de Castro Marim doada perpetuamente por 
D. Dims, a sua primeira sede, com o propósito de servir de defesa e travão ao avanço muçulmano, 
02 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., ils. 87-91; Ordem de Cristo, livro n° 15, fis. 30-40; Gov VU. 

m. 1. n° 1; Réf. As Gavetas..., vol. II, p. 419. Trata-se da bulaMilitans Ecclesia de 12 de Julho de'l505. 
203 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fis. 24v-25. 
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e como recompensa da fidelidade portuguesa ao pontífice romano, ao contrário de Castela 

que obedeceu ao antipapa de Avinhão durante o cisma de finais da Idade Média. Depois de 

diversas acções diplomáticas estes territórios de Riba-Coa foram definitivamente separados 

da diocese castelhana de Ciudad Rodrigo, à qual pertenciam anexados à de Lamego em 

1403, com D. João I. 

Os Estatutos de 1449, no seu capítulo XI, sem qualquer margem para dúvida 

confirmam privilégios que por direito considera serem da ordem, "Aprovamos 

confirmamos e mandamos que hos da dieta ordem usem dos costumes: statutos: privilégios 

e liberdades as quaaes sempre ouveram e antiguamente usarom: e em hos privilégios da 

ordem do Temple som contehudas e mandamos que usem délies como sempre usarom. E 

que isso meesmo usem dos de Calattava e d'Alcantara e d'Avis que atee aqui som 

ávidos. " J 

D. Duarte, na mesma linha de defesa da instituição, envia duas súplicas a Eugénio 

IV. Uma, pede que o dispense de repor os rendimentos eclesiásticos das mesas 

arquiepiscopais e episcopais das igrejas catedrais e metropolitanas, das dignidades, 

prelazias e outros benefícios eclesiásticos vagos, dos quais seu pai se apropriara. Estas 

acções, são decorrentes dos problemas que afectaram a Sé Apostólica, antes da eleição de 

Martinho V, factos que se desculpam, pois, esses rendimentos foram aplicados na guerra 

santa e justa contra os infiéis, forte objectivo da expedição a Ceuta.206 A outra, solicita ao 

pontífice, para ordenar aos prelados para reduzir e unir hospitais com poucos recursos pois, 

devido ao seu pouco rendimento, a fusão permite administrá-los sem a interferência dos 

eclesiásticos dos lugares onde se situam, mas por pessoas empenhadas, que prestam melhor 

serviço a pobres e enfermos. 

204 M. H., vol. I, doc. 128, pp. 306-309. A bula que concede esta autorização é Eximie devotionis de 
Bonifácio IX de 3 de Julho de 1403, 

205 Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 67. 

206 M H., vol. IV, doc. 147, pp. 364-366. Esta súplica tem a data de 1 de Abril de 1434. 

207 M. H., vol. IV, doc. 148, pp. 366-370. Esta súplica tem data de 1 de Abril de 1434. Interpreta a vontade de 
D. Henrique em fundar o hospital da vila de Tomar, para o qual foi pedida autorização a 11 de Junho de 
1430. Para isso era necessário proceder ao escambo das polémicas terras de Reigada e Pereiro e de uma casa 
de Lisboa, junto à igreja de S. Nicolau, cujos bens pertenciam à ordem de Cristo. Apesar desta promessa, não 
existe qualquer indício da construção desse hospital; IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 3a pt , fl. 5v. Se 
assim fosse Pedro Alvares Seco, teria certamente feito referência a este facto, quando expõe a obra do 
Infante; IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, Prefacção à terceira parte do livro das Escrituras da Ordem de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, fis. 1 e ss. 
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Desaparecido o Infante D. Henrique em 1460, o mestrado da milícia de Cristo será 

entregue sucessivamente a D. Fernando (1461-1470), filho de seu irmão D. Duarte, duque 

de Viseu, o duque D. Diogo (1471-1484) e D. Manuel, primeiro como duque de Beja 

(1484-1495) e depois, rei (1495-1521). D. Fernando governa este mestrado juntamente 

com o de Santiago, que dirige desde 1444,208 os quais vai manter até à sua morte, em 1470. 

Contudo, entre Janeiro e Julho do ano de 1461, D. Afonso V como monarca e herdeiro 

universal de D. Henrique, tem por documento de Pio II a administração vitalícia da 

ordem.209 

Sendo uma figura próxima do rei, mercê do parentesco e dos privilégios que tinha, 

uma fonte do século XVII sintetiza o registo político de D. Fernando, à frente da ordem: 

"guovernou este Mestrado com muita prudência, seguindo em tudo a traça de seu 

antecessor, e thio, e fundou muitas igrejas nas Ilhas. "210 O seu filho D. Diogo apesar de 

ser menor de idade vê ser-ihe atribuído o mestrado da ordem por pedido de seu tio, D. 

Afonso V, junto do pontífice211 apesar deste ser entregue a título transitório aos seus 

tutores, devido à sua menoridade.212 

A Regra e Definições de 1503, saída do capítulo realizado nesse ano, tenta dar 

resposta às exigências de mudança, estabelece que ao mestre é permitido lançar o hábito no 

local onde se encontre e sempre que for impedido de exercer as funções que lhe competem, 

por razões devidamente fundamentadas deve pedir ao prior, comendador ou sacristão para 

o substituir, mas se estes, por sua vez, tiverem algum impedimento, a substituição deve ser 

feita por um cavaleiro da sua casa.213 Apesar do cargo de mestre/governador ser a partir da 

gestão henriquina, atribuído a um familiar do rei, a normativa faz a descrição 

pormenorizada da forma como este deve ser eleito. É reforçada a solenidade do acto, para 

o bem da instituição e proveito dos seus membros. Quando este morre o comendador-mor 

fica a exercer essas funções até à eleição do próximo e ao sacristão cabe a guarda do 

M. H., vol. VII, doc. 107, pp. 165-168. Buía de Eugénio IV, Suscepti regiminis, de 23 de Maio. 

09 M. H., vol. XIV, doc. 42, pp. 125-129. Trata-se das letras Dum tua, de 25 de Janeiro; M. H., vol. XIV, 
doc. 57, pp. 158-162. Letras Repetentes animo, de 11 de Julho que concedem a D. Fernando o governo da 
milícia de Cristo. 

210IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fl. 27. 

M. K, vol. XV, doc. 6, pp. 7-9. Letras Dum regalis de 1 de Fevereiro de 1471 de Paulo II. 

J Cf. SILVA. Isabel Luísa Morgado de Sousa Q,A Ordem de Cristo (1417-1521), p. 86, nota 308. 

-13 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 76-77. 
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estoque, bandeira e selo. Por seu lado, o prior-mor por meio de carta convoca todos os 

freires para uma reunião capitular a realizar no prazo de dez dias, com o objectivo de 

escolher o novo mestre. Perante a possibilidade de alguém faltar, funciona o princípio da 

delegação de poderes, através da entrega de uma procuração a outro freire para este 

representar, aquele que pretende faltar. Para essa reunião solene, todos se apresentam com 

o seu manto branco, o prior celebra missa do Espírito Santo e todos ocupam os seus 
914. 

lugares de acordo com a antiguidade. 
Depois da procissão, o prior, em prece ao divino Espírito Santo, implora que os 

iluminem no sentido de fazerem a melhor escolha possível. Nove cavaleiros, juntamente 

como o comendador-mor, prior, claveiro e sacristão, juram pelos Santos Evangelhos e 

procedem à votação. O mestre eleito faz o seu juramento e, assim, fica automaticamente 

confirmado. O comendador-mor transfere para ele, o governo da milícia, ao mesmo tempo 

que o sacristão lhe entrega o estoque, a bandeira e o selo, terminando a cerimónia termina 

com o cantor a recitar o Te Deum Laudamus. Todos se dirigem ao altar-mor e agradecem 

ao mestre por os governar, o qual presta juramento ao Abade de Alcobaça, na qualidade de 

representante da Sé Apostólica. Segue-se a cerimónia de homenagem e obediência à 

Coroa, a fidelidade ao rei e o zelo que este promete, no que se refere aos interesses da 

ordem e, promete tudo fazer para que nada a prejudique. Fica definido de forma explícita 

aquilo que se encontra implícito nos primeiros textos normativos. O juramento ao rei era 

fundamental, de tal forma, que se este não se encontra no reino era feito por aquele que de 

momento o substituía. Ao mestre recentemente eleito, era de imediato prestada 

homenagem por todos os cavaleiros, que tivessem fortalezas e castelos. 

D. João III obtém em 1522 de Adriano VI, a administração vitalícia da ordem de 

Cristo e após a morte de D. Jorge, Júlio III em 1551, outorga a bula de anexação perpétua 

dos mestrados de Santiago e Avis à Coroa portuguesa. Durante o seu reinado, as bases 

normativas continuam a ser as mesmas e sem nunca convocar capítulo geral, na sua 

qualidade de administrador, ordenou que fossem trazidas do cartório de Calatrava as 

escrituras importantes para proceder à reforma da ordem. Desta tarefa foi incumbido Jorge 
9 1 ft 

Roiz, escrivão da sua câmara. 

214 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 79-80. 

215 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 80-81; Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503. 
p. 84, o mestre era o responsável pela concessão das licenças para todo o freire cavaleiro que precise de se 
ausentar do reino. 

216 IAN/TT, Ordem de Cristo, n° 234, Ia pt , foi. 59. 
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2.1.2-O Prior 

Era o cargo mais importante a seguir ao mestre. Este tinha jurisdição espiritual 

sobre todos os membros e era coadjuvado pelo subprior que o substituía em caso de 

ausência ou motivo de força maior. O prior era obrigatoriamente um religioso que usava 

insígnias pontificais, a mitra e o báculo, por privilégio concedido a 15 de Fevereiro de 

1515 por Leão X através da bula In super eminentis211 

Nas Definições de Avis de 1342 é referido como dignidade que deve ser provida 

atempadamente do necessário, caso contrário todos aqueles que eram responsáveis pelo 

abastecimento, ficam dois meses sem o cargo que ocupam.218 

O capitulo geral de Avis em Agosto de 1503 estabeleceu o seu salário. Como havia 

queixas de que este era baixo, apenas oito mil quinhentos e sessenta reais anuais, passa a 

onze mil reais, resultado da soma do que já possuíam, mais dois mil quatrocentos e 

quarenta que lhe foram acrescentados. Estes onze mil são repartidos, entre sete mil para 

trabalhos e os restantes, quatro mil em serviço de capela. A partir daqui, fica estabelecido 

serem obrigados a cantar em todas as missas de capela e quando estas não aconteçam, 

como nas localidades de Beja, Coruche, Alcanede e Elvas, apenas têm direito aos sete mil 

reais, correspondentes ao serviço de cura e os de capela serão executados pelos que 

recebem a ração nas respectivas igrejas. Este salário é pago entre o S. João e as terças do 

ano, segundo o costume fixado pela ordem. Certamente para enriquecer o património da 

mesa mestral, à medida que os priores morrem, os pé-de-altar ficam devolutos para a 

instituição fazer deles o que quiser. Os futuros priores deixam de ter direito a esses 

proventos, ficando só com os onze mil reais de salário.219 

Mais tarde, o capítulo geral de 1515 define o seguinte:220 

• Os priores que forem obrigados a cantar diariamente missa pelo povo recebem por 

ano dez mil reais, dois moios de trigo e moio e meio de cevada; 

217IAN/TT, Gav. V, m. 2, n° 5; Ordem de Santiago, n° 129, fis. 45v-49v; Publ. As Gavetas..., pp. 377-381. 
218 Definições de Avis, 1342, p. 223. 

219 Estatutos de Avis, 1503, fis. 57-57v. 

230 Regra de Avis, 1516, fis. 58-58v. 
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• Os outros priores que não têm como tarefa cantar na missa recebem pela que dizem 

e serviços de cura que prestam, oito mil reais, dois moios de trigo e um moio e 

meio de cevada que será destinada a um animal de carga, se o tiverem; 

• O dinheiro é pago pelo Natal, Páscoa e S. João e quem não tiver na sua renda trigo 

e cevada, recebe esse montante em dinheiro. A partir do S. João de 1516 tem direito 

a este mantimento, acrescido de quinhentos reais, que pode ser por eles recusado; 

• Tanto na mesa mestral como nas comendas os priores são obrigados a ficar com os 

pé-de-altar para desconto desses mantimentos. Para avaliar os pé-de-altar, os 

almoxarifes, representantes da mesa mestral e um homem honesto em 

representação de comendadores e priores, fazem a sua verificação anual. Se não 

chegarem a acordo, quanto à avaliação, há uma terceira pessoa, supostamente 

independente, que o faz. É esta que tem a decisão final. 

Dado que a vertente teológica e monástica nunca foi abandonada e em nosso 

entendimento sempre valorizada, D. Jorge, na sequência da reunião capitular de 1515, 

juntamente com os definidores, determina que priores e beneficiados devem "depoys de 

rrogarem petto santo padre por elrrey raynha e principe e geraçam rreal rrogaram a Deus 

por nos e pellos meestres que petto tempo forem e petto estado da ordem e isso mesmo 

todollos dias na missa acabada ha primeira oração.221 O prior tem o dever de controlar as 

saídas dos freires e evitar que estes vivam na ociosidade. Para o efeito, o sacristão deve ter 
999 

sempre livros para distribuir e estes ocuparem o tempo com o exercício da leitura. 

Os Estabelecimentos de Paio Peres Correia de 1249 indicam que o séquito que 

acompanha o prior era constituído por freires clérigos, sem mencionar de quantos se 
9 9 ^ 

tratam, três escudeiros de cavalo, um conjunto de dez homens a pé e oficiais. 

Sendo o prior a segunda figura depois do mestre, tinha por obrigação, entre outras a de 

o substituir por ausência, morte ou demissão. Em caso do mestre ser demitido, convocava 

os Treze e punha em marcha o novo processo de eleição.224 Apesar da sua importância, a 

221 Regra de Avis, 1516, ils. 62-62v. 
222 Estatutos de Avis, 1503, fis. 50-50v; Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 78. Aqui fica 
consagrado o mesmo princípio e a mesma obrigatoriedade. O prior ou quem o substituir não deve permitir 
que os freires se retirem do convento sem licença ou sem justa causa, senão será castigado pelo prior. 

223 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl. 66. 
224 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 142, fl. 90 e ss. Trata-se do juramento do prior, escrita numa letra 
diferente da utilizada na feitura do códice. 
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Regra santiaguista de 1509, não fornece grandes elementos sobre a sua dignidade. 
Sabemos que participa ao lado do mestre nas cerimónias de lançamento do hábito225 e 
através das perguntas a seu respeito e o seu comportamento, feitas durante a visitação, 
ficam a descoberto algumas das suas obrigações. Estas prendem-se com a idoneidade de 
costumes que o devem caracterizar, se cumpre com rigor os ofícios divinos que lhe são 
destinados, se guarda a Regra e faz com que os seus preceitos sejam cumpridos, se 
controla ou se é negligente com as saídas dos freires, se tem as refeições junto com eles, se 
tem o inventário das coisas que faziam parte do seu priorado, quando este lhe foi entregue, 
de maneira organizada para ser mostrado em capítulo.226 

Os Estatutos henriquinos de 1449, são o primeiro normativo da ordem de Cristo que 
atribuem ao prior os serviços de cura das almas, em Tomar e seu termo e na igreja de 
Santiago de Santarém e em todos os lugares onde a sua jurisdição se estende.227 O prior, 
como segunda figura, por autoridade apostólica, tinha jurisdição espiritual, sobre religiosos 
e seus familiares, tal como cada bispo tem na sua diocese, direito esse, que pode ser 
exercido por si ou por seus comissários, entre eles o vigário de Tomar. Este também podia 
eleger confessor e conceder absolvição para casos reservados à Sé Apostólica. Este poder 
aplica-se à pessoa do mestre, sempre que esta intenção, for por ele manifestada.228 

As Definições manuelinas da ordem de Cristo de 1503 são mais específicas quanto 
às suas funções e explicitam de forma minuciosa os ofícios e missas que este tem de 
executar. Se o não puder fazer por doença deve ser substituído, mas se não for por esse 
motivo, deve pagar a respectiva missa a quem a rezar:229 

• Na semana que lhe compete faz a leitura do ofício; 

• Missa da véspera de Natal; 

• Missa do dia de Natal; 

• Missa do dia de Reis; 

225 Regra de Santiago, 1509, pp. 250-251. 

226 Regra de Santiago, 1509, p. 261. 

22/ Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 67. 

28 Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 67. São confirmadas as liberdades e direitos do vigário de Tomar. 
29 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 71-72; Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, 

p. 81. Referência à idoneidade do prior como condição essencial para ser eleito, para alem de ser discreto, de 
bons costumes e conhecedor da Regra. A ele pertence a cura das almas de freires e comendadores. 
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No dia da Purificação diz o ofício das candeia e levanta a antífona, ou seja, dá o 

tom para que os outros continuem o salmo ou cântico; 

Dia de Ramos faz o ofício da sua benção e na procissão levanta a antífona e diz a 

missa; 

Quinta, Sexta-feira e Sábado da semana maior diz todos os ofícios e todas as 

missas; 

Na véspera da Páscoa benze o fogo; 

Missa do dia de Páscoa; 

Missa do dia da Ascensão e na procissão levanta a antífona; 

Missa da véspera do Pentecostes; 

Missa no dia do Pentecostes; 

Missa do dia da Trindade; 

Missa do dia de Corpo de Cristo; 

Missa do dia de S. João Baptista; 

Missas nas festas de S. Pedro e S. Paulo; 

Missa do dia de S. Bento; 

Missas em todas as festas de Nossa Senhora; 

Missas da véspera da Ascensão e Nascimento de Nossa Senhora; 

Benze os noviços; 

Missa pelos Finados com respectivos ofícios; 

Missas nos cinco ofícios principais dos Finados; 

Levantar a antífona nas festas principais do ano e nas festas de Nossa Senhora, 

véspera e dia, para além do Natal, Páscoa e Pentecostes e dias das doze lições. 

Em 1503 na ordem de Cristo para se entregar o beneficio a algum freire era preciso 

convocar a capítulo todos os professos e os dois freires que mais votos tivessem, os quais 

juntamente com o prior, representam todo o convento. Depois do juramento que cada um 

faz, são contados os votos e atribuído o benefício ao mais votado. O prior que coordena 

todo o processo passa a respectiva carta comprovativa do seu provimento. Esta prática 

pretendia controlar a acção tendenciosa do prior na atribuição do benefício, que certamente 

era pouco proveitosa para a ordem. Se ele insistisse em usar a sua influência para o fazer, 

esta não produzia qualquer efeito, ficava devoluto e era entregue ao mestre para o dar a 
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quem entender, não podendo o prior ter qualquer poder sobre ele.230 De acordo como a 

mesma atitude de rigor o seu orçamento e o dos freires é intocável. As suas rendas não se 

destinam a obras no convento, ou outras despesas, a menos que isso, seja decidido em 

capítulo. Se houver desacordo quanto a este ponto, o prior dá conhecimento ao mestre, que 

faz o que considerar mais razoável, depois de ouvidas as sugestões daquele que lhe dá a 

conhecer a opinião dos freires.231 

Como muitos andam atarefados fora do convento, muitas vezes a tratar assuntos do 

interesse da casa, o facto de se encontrarem extra-muros podia degenerar em maus 

exemplos, caso de desvio de dinheiro. Assim, fica estabelecido que o prior juntamente com 

os restantes freires devem contratar um funcionário leigo, responsável pelas rendas que ao 

prior e freires compete receber. E para isso se procede à sua eleição. Em capitulo, prior e 

freires, pronunciam-se sobre a idoneidade de certas pessoas que consideram aptas para o 

cargo. Os dois freires mais votados, depois de cumprido o juramento, junto do prior, têm 

por função arrecadar as rendas. Se se considerar que a pessoa eleita não é a melhor, é 

escolhido novo elemento, em reunião capitular e de forma idêntica à primeira. O seu 

pagamento sai da ração do prior e dos freires e o montante fica ao critério de cada um 

deles, segundo as suas possibilidades, sem qualquer imposição.232 Ao prior-mor deve ser 

apresentado o vigário de Tomar, depois de eleito pelo mestre, cargo que deve exercido pelo 

professo mais antigo.233 

A ele cabe a tarefa de mandar fazer um livro de matrícula, em pergaminho, de 

tamanho razoável e bem encadernado para registar todos os cavaleiros que a milícia de 

Cristo tem naquele momento, por antiguidade de entrada, mencionando dia, mês e ano em 

que isso aconteceu. A partir daqui passa a ser prática corrente declarar todos os que entram 

na ordem ou que fizeram profissão antes de um ano, registando o dia da provação e se esta 

foi feita com consentimento do mestre. Quando algum freire ou comendador falecer o seu 

- Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 78. 
231 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 89. 
232 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 78-79. 

233 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 81; Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 
86-87. Ao prior fica garantido tudo o que tem, excepto a igreja de Santiago de Santarém, que por ser 
priorado, lhe será retirada. A sua renda anual de cinquenta mil reais, mais dez mil são acrescentados e para 
sempre são a ele anexados. 
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registo é feito no mesmo livro, no verso do registo anterior, mencionando a causa de morte 
i 234 

e a respectiva data. 

O cartório do convento onde estão depositadas as escrituras que constituem a 

memória da ordem, deve estar fechado com três chaves, uma para o prior, outra para o 

vigário e a terceira para o sacristão desde que não haja escrivão do cartono. 

2.1.3 - O Comendador-mor 

O comendador-mor era a segunda dignidade na hierarquia das ordens, no domínio 

do temporal, que substituía o mestre na ausência deste e quando ocorria o seu 

desaparecimento governava até à eleição do próximo. Como o coadjuvava nas funções 

temporais do convento a ele competia distribuir anualmente pelos freires conventuais as 

respectivas verbas ao celeireiro, vestiário, enfermeiro e obreiro. 

A Regra de 1516 e fazem menção expressa à acção deste elemento impedindo-o de 

tomar posse dos bens, cavalo e armas, de um freire falecido. 6 Todos os outros 

comendadores lhe deviam respeito. É a pessoa responsável pelo domínio temporal da 
9-27 

milícia e faz parte das suas funções convocar capítulo para a eleição do mestre. 

Da ordem de Santiago não se conhece grande informação sobre este cargo antes do 

século XIV, apesar dos Estabelecimentos de Paio Peres Correia referirem o séquito que o 

devia acompanhar. Essa espécie de milícia particular era composta por um capelão, quatro 

freires do convento, seis escudeiros a cavalo e quinze homens a pé, para além de alguns 

oficiais, cujo número não é especificado,238 enquanto que os outros comendadores têm 

direito a um freire morador, dois homens a cavalo e alguns homens a pé. Ficam, contudo 

salvaguardadas as situações de guerra onde cada um deve defender e proteger-se o melhor 
j 239 

que puder. 

234 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 88. 

235 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 89. 

236 Regra de Avis, 1516, fl. 53v. Estas armas e cavalo são distribuídas pelos outros cavaleiros. O mesmo se 
aplica ao claveiro que dava a azemala e a cama para a enfermaria, o que deixou de ter sentido com a 
capacidade dos freires disporem dos seus bens. 

237 Regra de Avis, 1516, fis. 51v-52. 

238 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl 66. 

239 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl. 66. 
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Naqueles tempos em que o pendor guerreiro destas instituições é acentuado, é um 

importante cargo de chefia e de coordenação das comendas, cuja dispersão geográfica era 

acentuada. Neste capítulo geral realizado em Mérida que aprovou estes Estabelecimentos, 

estão presentes os comendadores-mor das grandes comendas que a ordem dispunha na 

Península; Portugal, Leão, Castela e Aragão.240 O comendador-mor desfrutava de certos 

privilégios inerentes à sua condição, comia à parte, tinha liberdade para entrar e sair nas 

diversas jurisdições sem autorização do seu congénere ou autoridade local e fazia-se 

acompanhar de um capelão, quatro freires do convento, cinco escudeiros a cavalo, quinze 

homens a pé e oficiais, sem mencionar de quantos se trata.241 

Passando à analise da normativa da ordem de Cristo, cujos condicionalismos que 

levaram ao seu aparecimento já foram por nós referidos, verificamos que o comendador-

mor é o responsável pela distribuição do orçamento, a que tinham direito, os diversos 

membros aa oraem. AS primeiras Dases jurídicas da ordem sao muito explicitas quando 

acentuam as suas funções económicas: "qualquer que for comendador mayor da nossa 

orden aia de procurar e de proveer e de ministrar todolos bens que ao convento 

perteencen e daqui em adeante perteenceren e proveer ao dicto convento. "243 

Em 1321 este dispunha de mil novecentas e cinquenta e cinco libras, mais o 

mantimento a que tinha direito, saído da despesa do convento.244 Cinco anos mais tarde, 

em 1326, tinha para seu mantimento, mil novecentas e cinquenta libras e devia manter, 

dois cavaleiros equipados com cavalo e armas, cujos sustento sairá desta renda, para além 

de ter direito à ração do convento para quinze homens e seis animais, o que mantém 

relativamente à primeira Ordenação U5 

Esta distribuição colocava em evidência a sua importância na área financeira, que 

de acordo com os cargos era feita do seguinte modo: 

Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl. 63v. 

241 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl. 66. 

242 A este propósito veja SILVA, Isabel Luísa Morgado de Sousa e, A Ordem de Cristo, (1417-1521), pp. 
460-461. A autora apresenta um um quadro referente ao conjunto de comendadores-mor, que ocuaram o 
cargo no período crronológico que serve de base ao estudo. 

24j Ordenação da Ordem de Cristo, 1321, p. 145; Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, p. 152. 

:44 Ordenação da Ordem de Cristo, 1321, pp. 145-146. 

245 Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, pp. 154-155. 

212 



Quadro n° 6 - Rendimentos atribuídos anualmente aos freires conventuais da 

Ordem de Cristo, segundo as Ordenações de 1321 e 1326 

Cargo 1321246 1326247 

Celeireiro 5650 libras24" 5650 libras 

Vestiário 1425 libras24y 1425 libras 

Sacristão 300 libras250 300 libras 

Enfermeiro 235 libras251 235 libras 

Obreiro 200 libras"2 200 libras 

10 freires cavaleiros 100 maravedis/cada um25' 100 maravedis/cada um 

Freire com funções de cura 100 maravedis 100 maravedis 

7 freires clérigos 30 libras/cada um 3 0/libras/cada um 

Comendador-mor 1955 libras255 1950 libras256 

246 Ordenação da Ordem de Cristo, 1321, pp. 145-146. 
247 Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, 153-155. 
248 Esta quantia destinava-se ao trigo, cevada, vinho, carne, pescado, azeite e tudo o mais necessário, para 
sustento do comendador-mor, 10 freires cavaleiros, 8 clérigos e 6 sergentes que estiverem no convento, para 
alem, de outros homens seculares que aí cumprirem serviço, incluindo, sustentar 15 homens do séquito 
particular do comendador-mor, mais cevada para 6 animais. Aos 10 freires cavaleiros fornece cevada para 
seus cavalos e para um animal de carga. O celeireiro, o vestiário e o sacristão devem dar vestuário e calçado 
aos homens seculares. 
249 Serve pára pagamento do vestuário grosso e delgado dos 10 cavaleiros, 8 clérigos, 6 sergentes da seguinte 
forma: aos dez 10 cavaleiros e aos 8 clérigos, para vestuário grosso, 25 côvados a cada um, de pano da 
qualidade de rrosete, cujo preço aproximado são quarenta libras; aos 6 sergentes 15 libras, tal como se usa 
em Avis. 
250 Esta quantia anual, destina-se à compra de livros, paramentos, cera, candeias, azeite e tudo que a sacristia 
precisar. 
251 Esta quantia é para mantimento dos freires doentes e restantes despesas da enfermaria. 

252 Para assegurar o mantimento dessa obra. 
253 Para vestuário e calçado dos seus homens, ferraduras para os seus animais e tudo o mais que precisam. 

254 Para tudo o que eles entendam por necessário. 
255 Para as suas despesas pessoais e dos bens que tem a seu cargo. Neste montante não está incluída a 
alimentação que fica a cargo do convento. 
256 O comendador-mor, para alem desta quantia que sai das 10 800 libras do orçamento total do convento, 
tem direito a 2 freires cavaleiros, com cavalo e anuas e ração do convento para 15 homens e 6 animais. 

213 



Os seus poderes eram alargados, sendo uma das suas incumbências fiscalizar a 

forma como era gasto este dinheiro, pelo que, cada um devia anualmente prestar-lhe 

contas, perante dois freires cavaleiros e dois clérigos, para haver testemunhas e marcar a 

isenção do processo. Por sua vez o comendador prestava contas ao mestre, autoridade 

suprema da ordem.257 

Para incentivar a poupança, do que sobejava, da conta de cada um, estes podiam 

retirar, para si, os seguintes dividendos:258 

• Celeireiro - 200 libras; 

• Vestiário - 100 libras; 

• Enfermeiro - 35 libras; 

• Sacristão - 50 libras. 

A semelhança do que acontecia em Avis, o comendador-mor devia apoiar o celeireiro, 

sacristão, enfermeiro, vestiário e obreiro, cargos fundamentais para o bom funcionamento 

conventual, que tinham ao seu dispor escrivães jurados, freires clérigos ou freires 

sergentes, cuja função era no livro respectivo, mencionar as receitas e as despesas. Existe 

uma arca para cada um, onde o comendador e os responsáveis por estes cargos guardam o 

dinheiro dessas despesas. Cada arca tem tendo duas fechaduras. Cada um deles possui uma 

chave da sua arca e os escrivães têm a segunda chave de cada uma das arcas, o que 

significa que nenhum deles pode abrir a arca sozinho. Tudo o que era gasto ou arrecadado 

precisava da sua presença.259 

2.1.4 - Comendadores 

Os comendadores como autoridades administrativas da ordem, numa área que lhes foi 

confiada, a comenda, que desde os primórdios da existência destas instituições é alvo de 

referência e fiscalização. 

Ordenação da Ordem de Cristo, 1321, p. 146; Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, p. 154. 

58 Ordenação da Ordem de Cristo, 1321, p. 146; Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, p. 154. 

59 Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, p. 154. Em 1321 estes mecanismos de controlo ainda não estavam 
previstos. 
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As Definições de Avis de 1342 apontam para o cumprimento de certas obrigações da 

parte deles. Estes devem entregar aos priores as quantias devidas atempadamente. Se o não 

fizerem serão chamados ao convento e aí permanecem até que paguem. Por seu lado, os 

Estatutos realizados no tempo de D. Manuel, recomendam que comendadores e priores 

residem nas suas comendas, o que era sempre um problema. À primeira repreensão pagam 

vinte cruzados, que serão aplicados em obras do convento, à segunda, o dobro e à terceira, 

o castigo, fica ao critério do mestre. Desta obrigação de residência estão excluídos os que 

forem chamados ao convento, os que acompanham o mestre em alguma missão 
Oft 1 

diplomática ou militar, ou que possuam licença que os liberta dessa obrigatoriedade. 

Também é permitido e de acordo com disposição papal, os cavaleiros disporem em sua 

vida das melhorias que fizerem em suas comendas, no moinho, azenha, novas alfaias e 

tudo o mais, para permitir o maior zelo e aproveitamento do património, numa atitude de 

próxima às realidades económicas. 

Sendo a entrega de comendas uma prova de confiança da milícia, a bula fundacional 

dos santiaguistas refere que o comendador deve ter um comportamento correcto, dar o 

necessário aos seus servidores na saúde e na doença, segundo as suas possibilidades, não 

ser rude na palavra, ter gestos cristãos e caritativos, hospedar os necessitados e outros 

membros da ordem, fazer honra e reverência aos prelados e dar ajuda a todos os fiéis 

cristãos, sejam eles, cónegos, monges templários, hospitalários e todos os outros. Na base 

de toda a sua conduta estão os valores cristãos, por isso a crueldade e a cobiça para com os 

mouros é condenada. O conquistador deve respeitar o conquistado. 

No que diz respeito à ordem de Cristo, desde sempre considerou importante 

estabelecer, que a atribuição de comendas é vitalícia por isso, constitui mais proveito, a 

menos que o prejuízo fosse tão grande que leve o mestre juntamente com o conselho de 

mais sete comendadores, a retirarem a comenda, ao comendador que a detinha. Ser 

comendador significa ter privilégios e protecção especiais, como prova a carta de 1456 do 

Infante D. Henrique, dirigida ao comendador de Redinha, Afonso Vasquez Sousa, claveiro, 

,0 Definições de Avis, 1342, p. 227. 

11 Estatutos de Avis, 1503, fl. 53. 

a Estatutos de Avis, 1503, fis. 53-53v. 

3 Bula de Alexandre III, 1175, p. 205. 

A Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, p. 158. 
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isentando-0 de ser julgado pela justiça civil.265 Esta orientação mudaria um pouco no 

tempo de D. Manuel I ao estabelecer que os comendadores sempre que tiverem problemas 

com justiça paguem uma quantia em troca de um julgamento civil, pelo que, a isenção 

deixa de ser total e passa a ser substituída por um pagamento.266 

Nem sempre as relações entre membros da ordem e a alta hierarquia eram pacíficas, ao 

que a complicada situação política do século XV não ajudava. Uma súplica feita a Pio II, 

com data de 4 de Outubro de 1459 por Fernão Vasques de Castelo Branco, comendador de 

Cabeça de Vide, comenda pertencente à ordem de Avis, integra um pedido ao papa de 

isenção total para si e para os seus para poder escapar às violências do governador da 

milícia, o condestável D. Pedro, filho do regente e ex-duque de Coimbra, acusando este de 

perseguição.267 

* * * 

Como consequência da exposição que fizemos sobre os órgãos de governo, pessoais ou 

colegiais, de cada uma das milícias, partindo da base normativa que nos propusemos 

estudar, a qual nos revela os complexos temas ligados aos mecanismos de poder e 

organização interna, pensamos que é o momento de reflectir sobre este assunto. 

As nossas interrogações orientam-se em duas direcções. Prendem-se com poder e os 

seus limites, a importância real destes cargos dentro da organização da ordem e até onde a 

Regra, enquanto texto jurídico reflecte essa realidade. Outras, situam-se ao nível da 

dimensão do retrato por nós construído para cada um destes protagonistas. Admitimos que 

não é fácil construí-lo a partir da normativa e aproximá-lo o mais possível da realidade, 

mantendo a coerência, sem banalizar o discurso explicativo. 

Como qualquer texto orientador de condutas, a Regra, constitui um conjunto de normas 

enunciadas de forma geral, fria e impessoal, organizando uma realidade política e uma 

moldura social. De modo, que um dos grandes desafios é estabelecer a relação, entre a 

norma como referente, e aquilo que está nela subentendido. 

265IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. n° 234, Ia pt., fl 14v. 

266 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 15. 

267 M. H.. vol. XIII, doc. 149, pp. 236 e 237; Sobre a problemática do conturbado governo de D. Pedro à 
frente da ordem de Avis, veja-se FONSECA, Luís Adão da, O Condestável D. Pedro de Portugal, pp. 93-
110; PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média.... pp. 46-48. 
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Esta questão coloca-se com particular pertinência em relação à evolução dos poderes e 

à importância da figura do mestre, ao debate sobre a supremacia da vertente monástica ou 

guerreira que orientou a vida destas instituições e o poder de órgãos colegiais, Treze e 

Capítulo Geral, que funcionando em bloco, podem ser oligárquicos. Até que ponto cada 

um deles, conseguia fazer-se obedecer e exercia o poder em plenitude. Será que as suas 

determinações são respeitadas e eles encarados como os guardiões da Regra. 

Em nosso entendimento estas instituições têm uma dualidade que marca a sua acção, ao 

procurar conjugar realidades diferentes, a tradição monástica com a cultura guerreira, 

feudal, da Reconquista e dos combates. Tomemos como exemplo a figura do mestre. Este é 

o chefe supremo, o qual deve ter comportamento exemplar, a quem todos devem 

obediência. As funções da dignidade mestral sofrem com o tempo alterações que se devem 

às mudanças ocorridas na situação política vivida nos reinos a que estas ordens pertencem. 

Enquanto nos primeiros séculos da existência destas milícias, ela é orientada por fortes 

exigências militares, a partir da Baixa Idade Média, o mestre é um gestor dos rendimentos 

da milícia, define formas de convivência entre os freires, faz política diplomática junto do 

rei e da Santa Sé e os seus poderes são alargados. 

Se este retrato se apresenta pouco fiável ou truncado, foi nossa intenção antes de mais, 

mostrar o rosto normativo destes personagens e como interagiam de acordo com os 

poderes que lhes estavam confiados. Ao oscilarmos entre a realidade normativa que nos 

motivou e condicionou e a preocupação de a humanizar, sem nunca nos afastarmos do 

nosso objectivo prioritário, cremos ter conseguido, de acordo com as diversidades da 

norma, construir um retrato que espelhe essa realidade. 

3 - Órgãos colegiais de poder 

3.1- Capítulo geral 

O capítulo geral era o órgão colectivo mais importante, a instância legislativa por 

excelência e a única que podia corrigir a Regra. Para a ordem de Avis, os Estatutos de 

1503 descrevem de forma pormenorizada a estrutura, funcionamento e poderes do capítulo 

geral, que começa os seus trabalhos com a indispensável presença do mestre ladeado à 

direita pelos freires clérigos e à esquerda por comendadores e cavaleiros, dispostos por 

ordem de antiguidade. Cerimónia que adquiriu complexidade e importância e levou 
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comendadores, cavaleiros e freires a serem chamados por carta, para não faltarem a tão 

importante reunião. Em caso de ausência não justificada havia procedimento legal.268 

Começa pela celebração da missa peio prior-mor, à qual se segue uma procissão em 

que este ocupa o lugar do lado direito do mestre. Atrás dele o sacristão, depois freires e 

priores por antiguidade de tempo e de profissão. Do lado esquerdo, o claveiro, seguido de 

comendadores e freires cavaleiros dispostos da mesma forma. O mestre irá no meio tendo à 

sua frente o comendador-mor com o estoque e à frente deste o alferes com a bandeira. Por 

as reuniões capitulares serem secretas, ordena ao mais novo dos noviços que faça retirar 

todas as pessoas seculares que não pertencem à ordem e encarrega o notário do capítulo de 

escrever em acta tudo o que aí se passar.269 

Depois do ritual de iniciação do qual faz parte a leitura do capítulo da Regra que 

trata do voto de obediência, o único voto inalterado e símbolo último de amor a Cristo e à 

Igreja, começa a reunião. Perante a necessidade de reformar e unicamente com o propósito 

de tornar a instituição mais eficaz o mestre ordena que se elejam dois definidores com os 

votos de todos os presentes. Feita a contagem desses votos, pelo notário, este comunica a 

todo o capítulo os definidores eleitos, que procedem a juramento.270 Nesse mesmo dia, da 

parte de tarde, os novos eleitos reúnem-se como o mestre "em seus paços e comunicarão 

as cousas que lhes parecerem necessárias a suas consciências, bem e proveito da dieta 

hordem. "271 

O segundo dia de trabalhos começa com missa à qual assistem comendadores e 

freires dispostos segundo a ordem do primeiro dia. De seguida faz-se a eleição dos 

visitadores, com o mesmo procedimento utilizado para os definidores e estes tal como os 

anteriores, juram proteger e verificar o estado dos bens e serem isentos na avaliação do 

comportamento de comendadores e freires. Acabado o juramento, comendadores e freires, 

entregam ao notário as petições que entenderem, para este as dar ao mestre no sentido 

deste as despachar. Os definidores reúnem com o mestre para resolver essas petições.272 

-bS IAN/TT, Livros do Convento, n° 25, fis. 45-45v. 

269 IAN/TT, Livros do Convento, n° 25, fis. 45v-46. 

270 IAN/TT, Livros do Convento, n° 25, fis. 46v-47. 

271 IAN/TT, Livros do Convento, n° 25, fl. 47. 

272 IAN/TT, Livros do Convento, n° 25, fis. 47-47v. 
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O terceiro e último dia começa com missa em honra do Patriarca S. Bento. Em 

seguida são lidas as definições com as respectivas alterações, assinadas pela alta 

hierarquia, mestre, prior, comendador-mor e definidores, que as aprovam. Seguidamente o 

capítulo dá ao mestre poderes através de procuração para aforar, alienar tudo o que lhe 

parecer proveitoso. Depois de resolvido este ponto, é dada um última possibilidade de cada 

um lhe entregar novas petições, de um assunto, ou outro que queira ver resolvido. Na tarde 

desse dia, mestre e definidores, procedem à sua análise e procuram resolver as questões 

propostas por clérigos e cavaleiros, para finalmente ser elaborado o regimento dos 

visitadores, com que termina o capítulo. 

O primeiro grande texto organizado de Avis, a Regra de 1516, elaborada na 

sequência do capítulo geral realizado em Setúbal, em Agosto de 1515 e cujos definidores 

foram incumbidos de reformar a ordem,274 expresso nos seguintes termos: "Por quanto ate 

nosso tempo, as pessoas da dita ordem tam perfeytamente nom sabiam as obrigações que 

tinham pella rregra estabelicimentos. Nem ysso mesmo sabiam as cousas em que eram 

despensados pella see apostólica. Nem as graças que tinham a nossa suplicação e dalguns 

nossos antecessores concedidas. Scendo muy espalhadas por diversas partes. 

Esta fonte apresenta uma descrição bastante completa desta reunião que tinha por 

objectivos reformar a normativa fazendo os ajustes necessários. Aí são chamados todos os 

comendadores, cavaleiros e clérigos através de carta convocatória enviada pelo mestre, 

onde quer que se encontrem. Processo nem sempre fácil, mas dada a importância da 

reunião e a dificuldade de contacto com os interessados, todos aqueles que saibam da sua 

realização, mas não forem chamados, devem comparecer. 

No primeiro dia de capítulo, mestre e freires vestem os seus mantos brancos para 

assistir à missa em honra do Espírito Santo celebrada pelo prior-mor, seguida de procissão 

solene, com este ao seu lado direito, atrás dele o sacristão e os restantes freires e priores 

por ordem de antiguidade. Do lado esquerdo, claveiro, comendadores e cavaleiros também 

273IAN/TT, Livros cio Convento, n° 25. fis. 47v-48. 
214 Regra de Avis, 1516, no Prólogo, fis. 4 e 5, cuja numeração foi por nós atribuída. Bula de Júlio II que 
autoriza o mestre, defenidores e conselho de letrados a fazer nova compilação e reforma da ordem; Regra de 
Avis, 1516, fl. 2, cuja numeração foi por nós atrbuída. Os definidores eleitos neste capítulo geral, foram os 
seguintes: Doutor Frei João Pires, do desembargo do rei e comendador de Santa Maria de Beja, Frei 
Henrique Henriques de Miranda, comendador de Santa Maria de Portalegre e alcaide-mor de Fronteira, o 
reverendo padre D. Frei Álvaro, prior-mor e o comendador-mor da ordem, estes dois últimos por inerência 
definidores, sendo o segundo substituído por Aires de Sousa, comendador de Alpedriz. 

275 Regra de Avis, 1516, Prólogo, fl. 2, cuja numeração foi por nós atribuída. 
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por ordem de antiguidade. O mestre segue ao centro, entre as duas filas, tendo à sua frente 

o comendador-mor que transporta o estoque, à frente do qual segue o alferes com a 

bandeira. Vão em oração até ao lugar da reunião e aí, o secretário avisa os presentes que 

numa atitude de paz, concórdia e recolhimento, não possuam armas, carapuços de seda, 

pontas douradas a ornamentar o vestuário ou qualquer outro adereço vistoso.276 

No fim deste ritual iniciático o mestre senta-se numa cadeira de espaldar, com uma 

almofada a seus pés, a qual está colocada num estrado três degraus acima do solo. Atrás do 

mestre, por cima do nível da sua cabeça, está um dossel e uma cruz. O prior-mor senta-se 

no lado direito no degrau de cima do estrado e o comendador-mor no mesmo degrau, mas 

do lado esquerdo. O mestre ordena ao secretário que faça sentar todos os outros, o sacristão 

do lado direito seguido dos outros freires, o claveiro à esquerda com os restantes freires. 

Por sua ordem, secretário regista no livro de matricula tudo o que aí se passar e o mais 

novo cavaleiro manda retirar iodas as pessoas que não são professas. O hebdomadário 

dirá a calenda do próprio dia, acabada a qual o prior diz uma oração e o mesmo freire, lê o 

capítulo da Regra que trata do voto de obediência. De seguida, entrega a Regra ao prior, 

beija-lhe as mãos em reverência e lê em português o capítulo que leu em latim. O mestre 

conclui explicando aos presentes o motivo da realização deste capítulo.278 

Seguem-se as vénias. Primeiro o comendador-mor com o prior mais antigo, depois 

todos os outros priores, comendadores e freires, dois a dois, por antiguidade, do lugar onde 

estão sentados até ao meio do capítulo, onde se encontra o mestre. Penitenciam-se diante 

dele dizendo que não guardaram os três votos, recebem a penitência e voltam aos seus 

lugares. Em seguida o prior-mor explica a necessidade de eleição de definidores. O 

secretário do capítulo está de joelhos junto do mestre com o livro do Evangelho aberto, 

para cada um jurar sobre ele, prometendo isenção na escolha que fizerem. O secretário tem 

a lista de todos os freires presentes e quando cada um fizer a sua votação, põe-se o nome 

no fim da Regra. O mestre escolhe os dois mais votados, sendo elaborada uma acta de 

eleição que apenas tem em branco o espaço reservado ao nome dos definidores. Depois de 

eleitos, esta acta é lida a todo o capítulo.279 

276 Regra de Avis, 1516, ils. 26v-27. 

277 Regra de Avis, 1516. fis. 27-27. 

278 Regra de Avis, 1516, As. 27v-28. 

",s Regra de Avis, 1516, fis. 28v-29v. Depois de lida esta carta o secretário informa que o prior-mor e o 
comendador-mor são por inerência definidores. 

220 



Segue-se o juramento dos definidores com a promessa de defenderem a todo o 

custo os interesses da ordem, com o máximo de seriedade. O prior-mor encerra a reunião 

capitular e canta a antífona e de seguida, os freires dão graças a Jesus Cristo. O fim desta 

manhã de trabalhos acaba com um Pai Nosso e uma Avé Maria rezados pelo prior-mor e 

por todo o capítulo.280 De tarde, juntam-se os definidores com o mestre e comunicam 

aquilo que pensam e que é necessário mudar. 

No segundo dia o mestre, comendadores e freires, dispostos pela ordem do dia 

anterior, ouvem missa. O capítulo pela forma que elegeu os definidores, faz o mesmo com 

os visitadores, sendo um clérigo e outro leigo. Segue-se o seu juramento, sobre os Santos 

Evangelhos prometendo toda a honestidade no trabalho que vão fazer ao serviço de Deus e 

proveito da ordem. Terminada esta fase, as petições dos freires e comendadores são 

entregues ao secretário, para que o mestre juntamente com os definidores as despache. A 

tarde estes reúnem-se com ele e analisam as petições fornecidas pelo secretário.28 

Ao terceiro dia a abertura é feita com missa solene e o mestre ordena a leitura de 

certas partes da Regra que lhe pareçam mais convenientes. Depois disso, como 

representante supremo, recebe procuração passada pelo notário para alienar, aforar e 

emprazar tudo o que lhe pareça proveitoso para a milícia.283 Segue-se a oração do prior-

mor que concede a absolvição plenária, pela qual se dá por acabado o capítulo. Todos se 

retiram, excepto os definidores, que juntamente com o mestre, ficam para algo que possa 

ser necessário. Antes de saírem, aqueles que quiserem, podem entregar petições sobre 

assuntos que pretendam ver modificados. De tarde reúne com os definidores no seu paço 

para as resolver e elaborar o regimento dos visitadores. O promotor toma conta dos nomes 

dos que não vieram a capítulo, cuja lista entrega ao mestre e definidores, assim como, a de 

todos os freires, cavaleiros e clérigos, que apresentaram justificação para a sua falta. 

O diploma pontifício da fundação da ordem de Santiago refere como competências 

deste órgão colegial a análise das propostas dos visitadores. Para além do governo do 

mestre, o capítulo, conjunto de priores e comendadores devem reunir anualmente no dia de 

^ Regra de Avis, 1516, fis. 29v-30. 

281 Regra de Avis, 1516. fl. 30. 

282 Regra de Avis, 1516, fis. 30-30v. 

283 Regra de Avis, 1516, fis. 30v-31. 

284 Regra de Avis, 1516, fl. 31-3 lv. 
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Todos-os-Santos no convento de Uclés ou sempre, que o mestre considerar importante. A 

cerimónia é mais simples. Nessa reunião lê-se a Regra, texto base e padrão espiritual dos 

freires. Os visitadores que inspeccionaram as comendas, prestam as informações 

necessárias e fazem o diagnóstico da situação. Para evitar abusos de poder e corrupção são 

eleitos os do próximo ano que prestam juramento e, por fim, celebrava-se a missa de 

encerramento.285 

Com a evolução estatutária a Regra santiaguista de 1509, foi o primeiro texto 

normativo que sistematizou o papel, importância e funcionamento do capítulo geral como 

órgão colegial e deliberativo. Apresenta a carta para convocar essa reunião para depois 

descrever o seu funcionamento.286 

Depois da leitura da Regra, do ofício divino e da enumeração dos problemas 

temporais da ordem, elegem-se os visitadores, que durante o ano de vigência do capítulo 

visitam as comendas e outros bens. Ao capítulo são apresentadas as conclusões desse 

trabalho e aí procuram encontrar-se as soluções para resolver os problemas.28 

Tal como acontece com as outras milícias abre solenemente com a celebração da 

missa do Espírito Santo. O mestre está ladeado à direita pelo prior-mor e à esquerda pelo 

comendador-mor. Depois apresentam-se os Treze segundo a ordem de antiguidade vestidos 

de capa preta sobre o seu manto branco, seguidos dos outros cavaleiros apresentados da 

mesma forma. Pede-se aos cavaleiros que não tragam, armas, ou objecto perigoso, peça de 

vestuário em seda com ornamentos de ouro, para dar um ar de rigor e solenidade à 

cerimónia. O prior-mor transporta o selo, o comendador-mor o estoque e o alferes o 

pendão que entregam ao mestre. Como é hábito desde a fundação estes símbolos são 

guardados pelo prior que fecha o lugar com uma chave que só ele tem.288 

O secretário do capítulo fecha as portas e manda sair todas as pessoas seculares que 

não têm nada a ver com a reunião. No meio da sala capitular, em cima de uma estante está 

285 Bula de Alexandre III, 1175, p. 204. 
286 Regra de Santiago, 1509, p. 252; IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 139, fis. 47-59v. Trata-se de um 
regimento do capítulo geral, do qual fazem parte a carta para convocar essa reunião e os procedimentos a ter 
durante os três dias da sua duração. É do tempo do mestrado de D. Jorge e por isso em tudo semelhante ao 
descrito na Regra santiaguista de 1509. 
287 Regra de Santiago, 1509, pp. 223-224. 
:8S Regra de Santiago, 1509, p. 253. 
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a Regra de Santiago. Um freire clérigo começa a lê-la e no fim todos dizem as respectivas 
289 

orações. 

Depois disso o prior procede às rogações que terminam com a saudação do mestre e 

da alta hierarquia da ordem, prior, comendador-mor, os Treze e todos os freires. Faz-se o 

elogio da Regra como orientação fundamental de vida, que por sofrer a erosão do tempo, 

precisa de ser reformada e emendada para melhor se adaptar às mudanças. Perante esta 

necessidade, compete ao conselho composto pelo prior, comendador e Treze de entregar os 

pareceres ao mestre, para que proceda a essas alterações, devendo ele escolher o que lhe 

parecer melhor. Segue-se o parecer do conselho das emendas, constituído por aqueles que 

vão ocupar o lugar dos ausentes. O secretário coloca numa carta, os nomes dos Treze, bem 

como daqueles que são substituídos, para outros fazerem as emendas em seu nome. 

Depois deste procedimento o mestre ordena ao prior que os novos Treze eleitos 
291 

façam juramento, o secretário leva-lhe as petições e ordena que se abram as portas. 

Nesse dia, de tarde, elegem-se os visitadores e os definidores. Os visitadores depois de 
292 

eleitos de acordo com a votação feita pelos freires presentes, procedem ajuramento. 

No segundo dia de reunião capitular, depois de ouvida missa de Nossa Senhora, 

todos se sentam segundo a disposição do dia anterior. Feita a vénia em sinal de respeito e 

reverência é dada absolvição plenária. Os visitadores entregam ao mestre as conclusões 

sobre as visitações realizadas no ano anterior e restantes petições, que por sua vez as 

entrega ao secretário do capítulo. De tarde, todo o capítulo elege quatro definidores entre 
293 

os Treze, encarregues de modificar tudo o que acharem necessano. 

No terceiro dia de reunião, os Treze, com o comendador-mor e o prior, chegam 

junto do mestre e fazem-lhe a entrega solene das insígnias da ordem, o selo, o estoque e o 

pendão. Ordenados por antiguidade saem em procissão, com o alferes à frente, 

transportando o pendão e á frente deste, o prior-mor. Depois de concluída voltam à igreja e 
289 Regra de Santiago, 1509, p. 253. Depois de fechadas as portas o prior-mor diz a Preciosa. 
290 Regra de Santiago, 1509, pp. 254-255. 
291 Regra de Santiago, 1509, pp. 255-256. Este juramento obedece a uma norma, tal como o juramento das 
emendas, aquele que é feito pelos elementos dos Treze eleitos para substituir os ausentes. Nota-se que na 
ordem de Santiago o processo é mais elitista e restrito que nas restantes ordens. 

292 Regra de Santiago, 1509, pp. 256-257. 
293 Regra de Santiago, 1509, p. 257-258. Mais uma vez o processo de eleição na ordem de Santiago é mais 
restrito e selectivo com o papel fundamental dos Treze. Enquanto que nas restantes ordens militares todo o 
capítulo tem possibilidade de eleger qualquer dos seus elementos. Em Santiago, todos votam, mas apenas 
naqueles Treze. 
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rezam vários salmos, para em seguida celebrarem missa solene pelo patrono da ordem, 

Santiago. O mestre manda o seu chanceler-mor levar o selo, o pendão e o estoque até à sua 

casa. Depois deste acto, o secretário encerra os três dias de capítulo.294 

D. Manuel quando ainda duque de Beja, realizou capítulo geral no ano de 1492 no 

convento de Tomar. Constatou um ambiente geral de desordem e de desorganização, de 

desrespeito pelo voto de pobreza e de castidade, certamente fruto dos tempos conturbados 

que a Cristandade atravessava e da permissividade que reinava. Perante estes problemas 

agravados pelo comportamento duvidoso de alguns membros da ordem, foi deliberado 

respeitar uma determinação do tempo do Infante D. Henrique, que mandava fazer um livro 

onde se compilem todas as escrituras importantes e a obrigatoriedade de todos viverem no 

convento intramuros. Nessa reunião capitular ordena a construção dos grandes pátios na 

entrada da Igreja do convento.295 

Fia cpminr la r f» i in i3o c a p i t u l a r nr\r ei rAa l ivaHo n n a n H o iá <=»ra re>i ca í ram ao 

Definições de Cristo aprovadas em 1503 estabelecem as normas de realização para os 

capítulos gerais. Ao assumir que estas reuniões servem para corrigir os vícios que afectam 

a instituição, ficou resolvida que a sua periodicidade devia ser anual no lugar que se 

considere mais conveniente. Aí os visitadores são obrigados a revelar o estado das 

comendas, castelos e priorados e aplicar penas a todos os que forem negligentes. Para o 

capítulo devem trazer o tombo respectivo que pertence à sua comenda e quem não 

comparecer e não apresentar comprovativo de ausência paga a quinzena da renda que 

tiverem nesse ano, para o convento e aí ficam em penitência vinte dias consecutivos.296 

3.2 - Capítulo particular 

O capítulo particular, reunião mais restrita, efectuava-se sem data fixa durante um 

dia e sempre que o mestre considere importante. Na Regra de Avis de 1516 vem legislado 

o funcionamento desta reunião. Começa com missa solene rezada ao Espírito Santo e segue 

um esquema formal idêntico ao do capítulo geral. O mestre que se apresenta vestido com o 

manto branco, símbolo de dignidade e respeito, coloca-se à frente de um dossel com um 

Regra de Santiago, 1509, pp. 258-259. 

IAN/TT. Ordem de Cristo, 234, Ia pt , fis. 29-29v. 

Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 82. 
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crucifixo, logo seguido do prior-mor, no lado direito e ao esquerdo, o comendador-mor. O 

sacristão e os freires clérigos sentam-se à direita, enquanto que o claveiro e cavaleiros 

ficam à esquerda, todos dispostos segundo a sua antiguidade. Tal como acontece na 

reunião capitular alargada, o mais novo dos noviços assume as funções de porteiro e por 
• • • 797 

ordem do supremo hierárquico fecha as portas para dar início à reumão. 

A obrigatoriedade de comparência é menor. O mestre realiza-o com os que 

estiverem junto dele e com outros que ele entender convocar. O hebdomadário diz a 

calenda respectiva, e o prior-mor dá-lhe a benção. Tal como na reunião alargada lê-se o 

capítulo da Regra que fala da obediência. O hebdomadário leva-a ao prior-mor e quando a 

entrega beija as suas mãos em atitude de obediência. Este lê em português o capítulo da 

Regra que primeiro tinha sido lido em latim. Seguidamente, o mestre fundamenta a 

realização da reunião, mostrando a necessidade de correcção e actualização constante da 

instituição.298 Seguem-se as vénias, primeiro o comendador-mor com o freire mais antigo, 

depois, todos os outros, priores, comendadores e freires, dois a dois, por antiguidade. 

Perante o mestre fazem um acto de contrição dizendo que não guardaram os três votos e 

foram negligentes, pelo que lhes é dada uma penitência. Depois de cumprida a ordem de 

trabalhos, o prior ou quem o substituir, diz a antífona. O mestre manda abrir as portas e dá 

por encerrado o capítulo particular. 

A Regra de Santiago de 1509 também expõe o modo de funcionamento do capítulo 

particular. Começa com a missa solene ao Espírito Santo, à qual se apresentam todos os 

freires vestidos com o manto branco. O prior senta-se à direita e o comendador à esquerda 

do mestre, enquanto os elementos dos Treze se sentam por antiguidade. Os clérigos vestem 

as suas sobrepelizes. Depois de fechadas as portas o prior reza a Preciosa. A Regi-a como 

escritura que todos devem saber e seguir, encontra-se sobre uma estante e é benzida pelo 

prior. De seguida lê-se um dos seus capítulos e fazem-se as vénias de acordo com o 

costume usado no capítulo geral. Os assuntos tratados nestes capítulos são mais urgentes e 

não podem esperar pela realização da reunião magna. Nele tratam-se de assuntos que têm a 

-91 Regra de Avis, 1516, fl. 31v. 
298 Regra de Avis, 1516, fl. 32. Note-se a importância da Regra como texto supremo sempre presente, até 
fisicamente, nas reuniões capitulares, onde se faz a constante confirmação do voto de obediência. 
299 Regra de Avis, 1516, fis. 32v-33. A absolvição plenária dada pelo prior-mor quando se faz capítulo geral é 
atribuída uma só vez no ano e quando este não se realizar, a absolvição será dada aos que visitam o convento 
de Avis em qualquer dia da semana maior. Em latim vem a norma utilizada para se obter essa indulgência. 
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ver, com as procurações feitas a Roma e as queixas apresentadas pelos freires. Depois de 

tratados os assuntos pendentes são rezadas as orações finais e encerrada a reunião.300 

4 - Visitas e visitadores 

A Regra de Avis de 1516 apresenta um pormenorizado e organizado Regimento de 

visitadores promulgado durante o longo governo que D. Jorge (1491-1550) exerceu à 

frente da ordem. O património mereceu desde sempre preocupação de rigor por parte da 

hierarquia, que quis ordenar textos, para regular práticas, que se encontravam dispersas e 

esquecidas. 

Quando os visitadores vão ao convento, os freires dirigem-se até à porta em 

procissão mas sem cruz, que só será transportada no caso de na visitação participar o 

mestre. No centro, o prior-mor, um clérigo à direita e um cavaleiro à esquerda. Dadas as 

boas-vindas, o escrivão da visitação que está investido de poderes apostólicos explica os 

poderes dos visitadores, pelo que é lavrado um auto onde são registados os nomes dos 

freires e do prior que lhes entrega as chaves da casa.301 

No dia seguinte pela manhã, vestidos com seus mantos brancos, visitam o Corpus 

Christi. O notário da visitação regista se ele está limpo e se encontra convenientemente 

guardado. Ordenam que seja renovado em cada dez dias, sempre fechado com três chaves, 

em vaso de ouro ou prata. Verificam, entre outras falhas, se os freires ouvem missa e 

fazem a vénia segundo costume usado no capítulo particular.302 

Seguem-se um conjunto de perguntas dirigidas aos freires sobre a pessoa do prior-
303 

mor: 

• Os freires são inquiridos sobre a vida, honestidade e costumes do prior; 

• Se é honesto, digno de usar o hábito e é exemplo para todos; 

Regra de Santiago, 1509, pp. 259-260; IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 139, fis. 60-61v. Cópia do 
regimento do capítulo particular do tempo de D. Jorge, semelhante ao que vem referido no texto de 1509. 

Regra de Avis, 1516, fl. 33v. A vinda dos visitadores deve ser à tarde, certamente para preparar a 
comunidade monástica para o efeito e não perturbar os ofícios da manhã. 
302 Regra de Avis, 1516, fis. 33v-34. 
303 Regra de Avis, 1516, fis. 34-34v. 
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• Se celebra missa nos dias em que os freires são obrigados a comungar e quando 

tem motivo para faltar, faz-se substituir pelo subprior; 

• Se procura saber se respeitam a Regra e todas as cerimónias e preceitos nela 

inscritos; 

• Se as licenças que concede aos freires, para estes saírem, as dá com ligeireza ou 

com ponderação; 

• Se considera como factor válido na atribuição do benefício, a antiguidade e 

honestidade de cada um; 

• Se é rigoroso no castigo que atribui e na avaliação que faz dos outros, ou se é 

indiferente; 

• Se comparece às Matinas e a todas as outras Horas a que é obrigado, desde que não 

se encontre impedido por doença ou assuntos do convento; 

• Se toma conta do coro e celebra as festas que lhe dizem respeito, ou se se faz 

substituir pelo subprior, quando se encontra ocupado; 

• Se come no refeitório com os outros religiosos; 

• Se nomeia para os cargos do convento pessoas competentes, depois de parecer 

capitular. 

No fim, os visitadores fazem o inventário de tudo o que lhe foi confiado e mostram-no 

ao mestre, para quando o capítulo se realizar se proceder às correcções necessárias. 

Para comparar as respostas e verificar se há contradição, saem os freires e são feitas ao 

prior as seguintes perguntas:304 

• Se os sacerdotes dizem as missas diárias a que são obrigados segundo a Regra, 

vinte durante o Tercenário de S. Lamberto, e uma em cada mês pelo dia do 

aniversário; 

• No dia vinte de Maio pelas pessoas regulares da ordem; 

• A dezoito de Setembro pelos benfeitores de ordem; 

• A dois de Novembro por todos os freires de Deus; 

• A vinte de Novembro por todos os parentes e irmãos; 

• Três missas do Espírito Santo e três pelos Finados; 

• Os que não forem sacerdotes se rezam anualmente dez vezes o saltério; 

304 Regra de Avis, 1516, fis. 34v-36. 
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Os que não o souberem, se rezam cento e cinquenta vezes o Miserere mei Deus por 

cada saltério; 

Os que não sabem o Miserere mei Deus, rezam cento e cinquenta vezes o Pai 

Nosso por cada saltério; 

E os que não são freires de missa se comungam nos dias em que são obrigados, 

Natal, Quinta-feira de Ceia, Páscoa, Pentecostes e Santa Maria de Agosto; 

Se fazem capítulo três vezes por semana. Segunda, Quarta e Sexta-feira, fazendo as 

vénias que a ordem impõe. Esta reunião é obrigatória na véspera de Natal, todas as 

festas de Nossa Senhora e véspera de Todos-os-Santos; 

Se guardam silêncio, principalmente no coro, refeitório e dormitório; 

Se todos os que saem do convento e não voltam naquele dia pedem a benção à 

partida e à chegada; 

Quando saem se vão dois ou mais como manda a Regra, ou se vai um só; 

Se se ausentam do convento sem licença do prior-mor ou de quem o substituir; 

Se dormem cada um em sua cama e se o dormitório tem a lâmpada acesa toda a 
noite; 

Se algum é desonesto e de maus costumes; 

Se rezam as orações na altura devida e pausadamente; 

Se existe um subprior no convento para substituir o prior quando este está ocupado 

ou ausente; 

Se trocam correspondência, presentes e dádivas sem licença do prior-mor; 

Se fazem as vénias e prostrações nas cerimónias obrigatórias pela Regra, não 

havendo excepções para nenhum deles; 

Quando algum comete um erro a 1er ou a rezar, se faz a vénia como manda a 
Regra; 

Se fazem as refeições no refeitório, excepto se tiverem autorização do prior-mor e 

com motivo fundamentado; 

Se aquele que chega tarde ao coro e ao refeitório faz penitência segundo a Regra; 

Se cumprem as horas canónicas, as Matinas e as restantes, 

Se a leitura da Regra se faz no dia de S. Bento; 

Se esta leitura é continuada nos dias em que se celebra capítulo; 

Se fazem a vénia correspondente quando se referem a Jesus Cristo e Nossa Senhora 

e nos outros lugares e tempos que a Regra manda; 



• Se dizem as missas a que são obrigados, Prima, aniversários e missas do dia; 

• Se durante o tercenário de S. Lamberto rezam uma missa por dia até ao dia de S. 

Lucas, num total de trinta; 

• Se cada sacerdote diz as três missas a que é obrigado quando desaparece algum 

membro da ordem; 

• Se os freires rezam o saltério e se o não sabem, se dizem cento e cinquenta vezes o 

salmo Miserere mei Deus; 

• Os que não sabem este salmo se rezam cento e cinquenta vezes o Pai Nosso com 

Avé Maria; 

• Se lêem à mesa segundo o costume; 

• Se vão para o coro e refeitório com os mantos brancos; 

• Se guardam os jejuns, Quartas e Sextas-feiras, excepto entre a Páscoa e Santa Cruz 

de Setembro; 

• Se no advento de Jesus Cristo, desde o Domingo mais próximo ao dia de Santo 

André e deste este, até ao Natal, toda a Quaresma e sexta-feira de Endoenças, 

jejuam pão e água e se cumprem todos os outros sacrifícios praticados pela Igreja; 

• Se na sexta-feira de Endoenças rezam todo o saltério segundo costume da ordem. 

A visitação continua com um conjunto de perguntas sobre instalações, equipamentos e 

cargos conventuais:305 

• Verifica-se a sacristia com livros, ornamentos, pratas e tudo o que lá existe; 

• O coro, respectivos livros, cadeiras e estantes; 

• Dormitório com camas e celas; 

• Estado geral da enfermaria, hospedaria e cozinha; 

• Se a botica está provida do necessário; 

• Se há mestre para os noviços; 

• Se existe um físico. 

No final, apontam tudo aquilo que precisa de reparo ou estiver incompleto e que será 

dado a conhecer ao mestre ou ao capítulo, se este se realizar com certa brevidade. 

Regra de Avis, 1516. fis. 36-36v. 
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O ritual de inspecção dos visitadores aos lugares da mesa mestral e comendas obedece 

a certas normas. Chegados à vila ou lugar, o que deve acontecer sempre à tarde, dirigem-se 

à igreja para a oração depois de saudarem o comendador, prior e capelães, onde são 

informados pelo escrivão dos seus poderes de visitação. 

No dia seguinte dirigem-se à igreja, ouvem missa, entram no capítulo onde são 

recebidos pelo comendador, prior, beneficiados e capelães e o freire visitador dirá as 

orações habituais rezadas no capítulo particular. Investidos dos seus poderes, os visitadores 

recebem as vénias feitas pela alta hierarquia do convento, ao mesmo tempo, que estes 

afirmam, que não cumpriram os votos como determina a Regra306 

Começa a visitação, primeiro pelo comendador-mor, que fica a sós com o freire 

visitador que lhe faz as seguintes perguntas:307 

• Deve mostrar o título de hábito e quem lho deu ou mandou dar. Se não o mostrar é 

dado um prazo que depois de terminado, deve comparecer perante o mestre; 

• Se não for professo, deve fazer profissão, para o que tem um prazo; 

• Deve mostrar o título da comenda e não o apresentar fica suspenso. Tem um prazo 

para comparecer perante o mestre; 

• De que forma entende o voto de obediência e se obedece ao mestre em todas as 

coisas; 

• Se jurou pelo hábito ou pelos Evangelhos sem licença do mestre por ser impedido 

pela normativa da ordem; 

• Se guarda castidade. Os casados que guardem castidade conjugal. Não pratiquem o 

concubinato; 

• Se pagou a meia anata como consta da bula de Júlio II e não o tendo feito, nada 

podem ter sem licença do mestre; 

• Se recebe os pobres de Jesus Cristo em sua casa, desde que o possa fazer; 

• Se reza as orações a que é obrigado; 

• Se está preparado para a luta com suas armas e cavalos e por cada 50 000 reais de 

renda, uma lança; 

• Se não tiver esta quantia apresenta-se só para lutar pela fé de Cristo; 

306 Regra de Avis, 1516, fis. 36v-37. 

Regra de Avis, 1516, fis. 37-38. De tudo aquilo que os visitadores considerem graves, fazem auto e dão 
conhecimento ao mestre. Se se tratar de uma culpa leve este deve fazer a repreensão como entender. 
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• Se reza pelo tercenário de S. Lamberto, dezassete de Setembro até S. Lucas, 

dezoito de Outubro, mil e quinhentos Pai Nossos e Avé Marias com Requiem 

Eternam no fim de cada um; 

• Se reza cento e cinquenta vezes o Pai Nosso eAvé Maria com Requiem Eternam no 

fim de cada um, sempre que falecer algum freire da ordem; 

• Se reza à Sexta-feira de Endoenças o saltério. Se o não souber, este é substituído 

cento e cinquenta vezes pelo Miserere mei Deus com Requiem Eternam no último. 

Se este salmo não souber reza mil e quinhentas vezes o Pai Nosso com Avé Maria; 

• Se recebe os sacramentos da confissão e da comunhão como manda a Regra; 

• Se tem manto branco; 

• Se o traz vestido sempre que é obrigado e na missa do dia de S. Bento, a 21 de 

Março; 

• Quando se confessa e comunga; 

• Se estão presentes ao ofício da sepultura de algum membro da ordem, por 

imposição estatutária; 

• Se tem a Regra e a lê uma vez por ano; 

• Se trata bem os fregueses e moradores da sua comenda; 

• O comendador é interrogado sobre a vida e costume do prior e capelães, se estes 

servem bem a igreja e fazem os ofícios como deve ser; 

• Se aforou ou alienou bens da comenda, ou parte deles, sem procuração do cabido e 

autorização do mestre; 

• Se usa vestuário de cores proibidas. 

Segue-se um conjunto de perguntas feitas a freires, priores, beneficiados, capelães e 

clérigos de hábito, as quais também são colocadas a alguns homens do povo, para 

certificarem o estilo de vida do prior e dos beneficiados.308 

• Devem mostrar o título do hábito e se são expressamente professos. Se não forem 

têm prazo para regularizar a situação; 

• Devem mostrar os títulos de priorado, capelanias e benefícios, para se verificar se 

são providos canonicamente e com autorização do mestre; 

308 Regra de Avis, 1516. fis. 38-39. 
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Se não o fizeram têm alguns dias para resolver a situação, mas devem colocar 

alguém que sirva nas suas igrejas, benefícios e capelanias, com despesas à sua 

custa; 

Como entende o voto de obediência e se presta obediência ao mestre em tudo; 

Se jurou pelo hábito ou pelos Evangelhos, ou se fiou alguma pessoa sem licença do 

mestre; 

Se aforou ou alienou algum bem do seu priorado, benefício e capelania; 

Se guardam voto de castidade; 

Se paga a meia anata, porque senão não pode dispor dos seus bens como explica a 

bula de Júlio II; 

Se presta honra e obediência aos bispos, prelados e religiosos de sua e das outras 

ordens; 

Se recebem os membros da ordem e os pobres de Jesus Cristo, 

Se rezam as horas canónicas, segundo costume da sua diocese; 

Se celebram as missas que pertencem a seus benefícios e capelas e se rezam a horas 

na igreja e se cumprem as outras obrigações do benefício; 

Se lê a Regra uma vez no ano; 

Se sabem quantos são os sacramentos e como se ministram; 

Se fazem residência nos seus benefícios e capelanias; 

Se ministram os sacramentos e se são substituídos quando têm um impedimento; 

Os que não são obrigados a dizer missa diária, se dizem as três missas por cada 

irmão da ordem que falecer. Os restantes se dizem as missas a que são obrigados. E 

os que não são de missa se dizem uma vez o saltério; 

Se usam vestuário, calçado e corte de cabelo convenientes; 

Se servem bem nos seus benefícios e se ministram os sacramentos. 

Tudo o que os visitadores consideram grave, fazem um auto, participam ao mestre que 

aplica as correcções que entender. Ao prior ou cura é ainda perguntado como vivem seus 

fregueses e se recebem os sacramentos da Igreja. Acabada a visitação é dada a 

possibilidade à população de apresentar queixa do comendador e alcaides de atitudes 

menos correctas, por estes praticadas. No caso de ser acusado de crime deve comparecer 
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perante o mestre para lhe aplicar uma correcção. Quando o problema é do foro cível, deve 

resolver o assunto à custa das suas rendas.309 

A visitação estendia-se também aos moradores em terras da ordem. Através do pregão 

era dado um prazo para todos aqueles que tivessem propriedades, mostrarem os respectivos 

títulos. Se dentro do prazo não o fizerem é elaborado um auto, os frutos dessa propriedade 

são penhorados e ficam à guarda de uma pessoa de confiança, até que o mestre dê ordem 

em contrário. Perante eles devem comparecer todos os escrivães, tabeliães e outros oficiais 

para fazerem prova das cartas necessárias, para exercer os seus ofícios, senão vêem a sua 

actividade suspensa. Os visitadores tomam conhecimento das visitações passadas, 

comparando se houve evolução positiva nos problemas anteriormente apontados. A 

intenção é fazer cumprir o que aspectos que se encontram desprezados e obrigações que se 

encontram descuradas. As penas pecuniárias que forem aplicadas são dividas em três 

partes, uma parte delas, para o convento, outra para quem acusar as ilegalidades e a terceira 

para resgate de cativos.31 

As inspecções incidem sobre as igrejas, quer da mesa mestral, quer as situadas nas 

comendas. Para o efeito, os visitadores apresentam-se de manto branco e os clérigos de 

capas e sobrepelizes. Procede-se à verificação das divisões da igreja, objectos litúrgicos e 

outros elementos fundamentais para o culto:311 

• Os visitadores inspeccionam o sacrário, verificam se está limpo, bem fechado, em 

caixa ou custódia, sempre com lâmpada acesa; 

• Verificam se a pia baptismal está limpa e o óleo para o crisma sempre renovado; 

• Se os altares, os cálices, cruzes, prata, jóias, vestimentas, capas, frontões, cortinas, 

livros e castiçais, estão em bom estado para o culto divino; 

• Se o campanário, sino, campainhas, cadeiras e estantes do coro, estão em bom 

estado; 

• Se a sacristia é grande ou pequena, está limpa, se tem boas portas, chaves e 

armários; 

• Se os retábulos, as imagens e o crucifixo de Nossa Senhora e de S. Bento estão em 

bom estado; 

309 Regra de Avis, 1516, fis. 39-39v. Quando estes assuntos não ficam resolvidos são remetidos para o mestre. 
310 Regra de Avis, 1516, fl. 39v. 

311 Regra de Avis, 1516, fis. 40-41. 
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• São verificadas as paredes, telhado, portas e se o tamanho dos degraus é funcional e 

se estão ladrilhados; 

• Se alguém quiser ser sepultado dentro da igreja, devem os seus herdeiros pagar ao 

recebedor da fábrica ou ao prior para as lajes e para a sepultura, se for costume. 

Este dinheiro é inserido na receita recebida pelo escrivão da câmara, se não existir 

escrivão do almoxarifado; 

• Verificam se há testamentos de comendadores e priores que ficaram por cumprir. 

Se neles estiver contido algo que pertença à ordem, deve ser arrecadado; 

• Verificam ermidas, capelas e tudo o que a elas pertence e se cumprem as suas 

obrigações; 

• Se os ermitães não tiverem carta do mestre, ficam suspensos e dentro de pouco 

tempo devem comparecer perante ele; 

• São participadas todas as ermidas feitas sem autorização do mestre; 

• Verificam se a igreja tem algumas rendas para si, para o prior, para a fábrica ou 

obra piedosa, fazendo cumprir tudo o que está estipulado. 

No que diz respeito aos lugares da mesa mestral a visitação obedece aos seguintes 
312 

critérios 

• Escrever e mencionar tudo o que deve ser reparado à custa do mestre para lhe ser 

dado conhecimento; 

• São coligidas todas as despesas para que contribuíram todos os que tinham alguma 

renda, soldo ou livra desse lugar e quanto ele rende; 

• Se uma pessoa tiver toda a renda, paga a despesa na sua totalidade e o mestre não 

será obrigado a ela; 

• Decide-se quem é obrigado a fazer o corpo da igreja, se o povo, o comendador, ou 

o mestre nos lugares pertencentes à mesa mestral. 

O registo destas conclusões é feito em dois livros. Um, em que se escreve a visitação 

feita à igreja e ermidas, descrevendo como tudo foi encontrado e o que ficou ordenado que 

se faça no fim da visitação. Para além de um sumário de todas as propriedades da ordem, 

3,2 Regra de Avis, 1516, fl. 41. 
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que é assinado pelos visitadores e entregue ao escrivão da câmara, que o guarda na arca do 

concelho e dele dá conhecimento ao mestre, com as folhas em que isso vai escrito. Quando 

o lugar não pertence à milícia, entrega-se o direito de visitação ao comendador. O segundo 

livro servirá para traslado da visitação que é assinada pelos visitadores, sendo declaradas 

todas as propriedades da ordem medidas, por varas marcadas em cinco palmos, com as 

fronteiras devidamente delimitadas pelas partes, escrivão e medidor da visitação. Nas 

propriedades que cada comendador possuir assinam os juizes e oficiais, juntamente com o 

escrivão medidor. Este tombo é mostrado ao mestre e ao capítulo e guardado no cartório, 

sendo ambos os livros pagos pelo comendador.313 

Apesar deste pormenor a visitação ainda não está completa. Julgamos que o rigor 

aqui demonstrado pretendia coligir o que se encontra disperso da normativa. Nesta linha de 

acção vêm as orientações para se visitarem as heranças da mesa mestral e comendas. Em 

primeiro lugar, o inventário dos lugares e os bens que foram entregues ao comendador, 

compara-se e verifica-se se estes foram melhorados ou houve desperdício. Neste último 

caso, é dado prazo para pôr tudo como estava quando a comenda lhe foi entregue, 

adoptando-se o mesmo procedimento para os casos em que foram entregues comendas com 

bens danificados. A sua atribuição procurava ser algo mais do que uma satisfação de 

clientelismo social, procurar multiplicar o património e contribuir para a prosperidade da 

milícia. Por sua conta e risco, o novo comendador, pode tentar junto dos herdeiros do 

anterior, que estes paguem os prejuízos, para além dos dízimos, de acordo com as 

constituições da diocese a que pertencem. 

E a visitação prossegue inspeccionando as terras da ordem para rentabilizar o 

património que ao longo dos séculos foi conseguido:315 

• Todas as terras que se encontrem alienadas, mal aforadas, sem título, sem 

confirmação do mestre, quer pertençam à mesa mestral ou a comendas, devem ser 

levadas ao seu conhecimento para se regularizar a situação; 

• Se o novo comendador estiver interessado em novo contrato, os visitadores avisam 

quem tiver poder para isso; 

• Todos os contratos de aforamento são confirmados pelo mestre, excepto aqueles 

que forem inferiores ou iguais a cento e cinquenta reais de foro; 

313 Regra de Avis, 1516, fis. 41-41v. 
314 Regra de Avis, 1516, fl. 41v. 

315 Regra de Avis, 1516, fis. 42-42v. 
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• Os visitadores podem aforar quaisquer bens, da mesa mestral ou comendas, em 

pessoas e terrenos sem grande proveito, de forma perpétua; 

• Um ano e um dia é o prazo para as partes confirmarem o aforamento; 

• Verificam se há aí tombo do censual das heranças aforadas e por aforar; 

• Serão indagados comendadores, almoxarifes e contadores sobre o destino de 

qualquer propriedade que ande perdida e sem título, para se registar em livro e se 

actuar com justiça; 

• Quanto rende a comenda e as igrejas que ordem tem no lugar e que renda tem cada 

uma; 

• Quantos moradores existem no lugar e no terreno da comenda; 

• E quantos homens de cavalo há no lugar; 

• Quantos besteiros, espingardeiros e lanceiros há no lugar e termo. 

Depois de se encerrar a visitação, os comendadores e almoxarifes tomam posse das 

propriedades, das quais não pretendem tirar títulos, para as aforar a quem mais der por elas. 

De seguida, faz-se a visitação à fortaleza e à casa do comendador:316 

• Deve mostrar o título de alcaidaria, que se não tiver validade é dado 

conhecimento ao mestre; 

• O inventário das armas, portas, fechaduras e tudo o que pertence à fortaleza; 

• Se as tem reparadas e limpas é elogiado, senão é obrigado a pôr no estado em 

que as encontrou; 

• Verificam o estado dos muros, torres, torre de menagem, barreiras, cavas e 

cisternas; 

• Se for preciso fazer grande despesa com a reparação destes espaços, faz-se uma 

notificação ao mestre e este procede como entender; 

• Se a casa dos comendadores não tiver fortaleza, estes fazem como entenderem. 

Todo este pormenorizado e moroso processo de vistoria às terras, alfaias, fortalezas, 

igrejas, ermidas e todo o mais, tinha custos. Custos pessoais, por ser necessário assegurar 

316 Regra de Avis, 1516, fl. 42v. 
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os direitos de quem visitava e, materiais, por ser necessário custear essa inspecção. Como 

resposta a essas exigências, apresentamos um conjunto de despesas previstas para esta 

actividade: 

Quadro n° 7 - Despesas com a inspecção das propriedades da Ordem de Avis, 

segundo a Regra de 1516 

Cavaleiro 

visitador317 

Clérigo visitador318 Escrivão319 Medidor32" 

60 reais/dia 40 reais 1000 reais/mês Casas, vinhas, 

olivais e hortas - 20 

reais 

Outra propriedade -

por cada 10 varas, 

um real, até 1 

cruzado321 

3 quartas de cevada 

para o cavalo 

pessoal 

Para o seu cavalo e 

um animal de carga, 

3 quartas de cevada 

317 Regra de Avis, 1516, fis. 42v-43. O cavaleiro visitador transporta o selo e por cada escritura selada cobra 
nove reais. 

318 Regra de Avis, 1516. fl. 43. 

319 Regra de Avis, 1516, fl. 43. Sempre que chega a uni lugar objecto de visitação, pede o rol das 
propriedades ao comendador ou ao almoxarife. Escreve dois relatórios das visitações, um que entrega ao 
mestre e outro que fica na arca do concelho, a um custo de três rregras por real. Por cada carta de 
aforamento que fizer de novo leva cem reais e por qualquer outra escritura, os preços são de acordo, com os 
auferidos pelos tabeliães em geral. 

320 Regra de Avis, 1516, fis. 43v-44. A sua função é medir todas as terras de herança que passam a ser 
propriedades da ordem. A medição é feita com um cordel, medido por uma vara de cinco palmos, com o qual 
se obtém a área do terreno. 
321 Se o terreno for de tal maneira grande que a sua medição ultrapasse o cruzado como limite de pagamento, 
o medidor não leva mais dinheiro por isso. O pagamento dos seus serviços é feito à custa das partes. 
322 Se não for possível ou não quiserem pagar em cevada, este pode ser em dinheiro, ou algo equivalente. 
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para cada um322 

20 reais/dia para 2 

escudeiros e 8 

homens de pé (=200 

reais) 

4 servidores a pé, 20 

reais a cada um323 

3 quartas de cevada 

para cada cavalo dos 

escudeiros 

Estes pagamentos são custeados por todos os que forem visitados e enquanto durar 

a visitação, quer se trate de bens pertencentes à mesa mestral ou de comendadores. Pagam 

o mantimento dos dias que dura a viagem para o lugar que vai ser visitado e a deslocação 

até ao próximo, cujo encargo de receber e requerer o mantimento dos visitadores pertence 

ao escrivão. O mesmo acontece com os fregueses, cuja forma de pagamento é a mesma. 

Estes têm para com os visitadores o direito de aposentadoria, fornecendo pousadas, camas, 

mantimento e estrebaria, tudo ordenado por juizes e oficiais, por estes serem impedidos de 

terem pousada com comendadores, priores e outros que forem visitados, nem receber da 

parte deles, qualquer pagamento pelos serviços prestados. A visitação é paga por todos 

aqueles que no lugar tenham alguma renda.324 

A importância deste cargo remonta aos primeiros tempos destas milícias, como 

demonstra a bula de Alexandre III, ao definir com todo o rigor as suas actividades "Elejam 

se emtam visitadores ydoneos que poolo ano fielmente visitem as casas dos freires os 

quaes corregeram aquellas cousas que acharem dinas de correçam... "325, os quais 

apresentam em capítulo geral as conclusões da sua actividade. Atitude continuada no 

século seguinte, por Paio Peres Correia, ao estabelecer que visitadores, freires cavaleiros e 

clérigos, são eleitos em capítulo geral para que bem e fielmente visitem e corrijam o que 

tiver de ser, tanto no espiritual como no temporal A sua actividade orienta-se sobre os 

Se os visitadores não transportarem as pessoas e animais mencionados, não têm direito a mais 
mantimento, ou seja, não podem trocar vantagem pessoal, por número de animais ou pessoas que os 
acompanhavam. Se levassem mais daquilo que estava previamente definido, não dá direito a mais 
mantimento. 
324 Regra de Avis, 1516, fl. 43v; Regra de Avis, 1516, fl. 62. Vem expressa a forma como os visitadores 
devem proceder com idoneidade. É proibido que aceitem pousada dos comendadores que vão ser visitados, 
sob pena de perderem o pagamento a que têm direito e o escrivão da visitação os denunciar ao mestre. 
325 BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., p. 204. 
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elementos e os bens da instituição. Em relação às pessoas o interesse principal era saber 
como estas viviam, se cumpriam os preceitos e as determinações da Regra. Quanto aos 
bens, era saber se tinham os respectivos títulos que provam essa posse e a forma como 
comendadores e beneficiados os administravam. 

Os Estabelecimentos de 1327 impõe aos visitadores que verifiquem se esta norma 
está a ser cumprida. No caso de não o ser, o prevaricador é denunciado ao mestre e ao rei. 
Se o próprio mestre der um mau exemplo, não cumprir as determinações ou for negligente, 
os freires devem dar conhecimento ao rei, pois estão sob juramento. 

A Regra de Santiago de 1509, dedica largo espaço ao regimento dos visitadores que 
se encontra dividido em vários pequenos regimentos, que mostram a importância das 
visitações. Estas eram um assunto sério e todos estavam sujeitos a esse controlo. 

Seguem-se as etapas a serem seguidas pelos visitadores, no desempenho da sua 
função: 

O mestre deve visitar os conventos, ou os visitadores quando este não o puder 

fazer;328 

Como deve ser visitado o prior-mor e a comendadeira; 

Como deve ser feita a visitação dos freires; 

Como devem ser visitadas as igrejas da mesa mestral e das comendas; 
Como devem ser visitados os comendadores e cavaleiros sem comendas; 332 

Como devem ser visitados os priores, capelães e freires beneficiados; 333 

326 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fis. 65-65v. 

327 Estabelecimentos de Pedro Escacho, 1327, p. 235. 

328 Regra de Santiago, 1509, pp. 260-261; IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 139, fis. 62-80v. Cópia do 
regimento dos visitadores feita durante o mestrado de D. Jorge. É um texto muito completo e em tudo 
semelhante ao mencionado na Regra, prova que este aspecto de controlo dos custumes e da vida económica 
da Ordem era de extrema importância. 

329 Regra de Santiago, 1509, p. 261. 

330 Regra de Santiago, 1509, pp. 261-263. 

331 Regra de Santiago, 1509, p. 263; IAN/TT, Ordem de Santiago, cód. 229, fl. 15. Visitação à igreja de S. 
Clemente de Loulé; Ordem de Santiago, cód. 229, fl. 203v. A igreja de Santa Maria de Faro; Ordem de 
Santiago, cód. 229, fl. 242v. Visitação à igreja de Cacela. 

332 Regra de Santiago, 1509, pp. 263-265. 

333 Regra de Santiago, 1509, pp. 265-267. 
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• Como devem ser visitadas as igrejas da mesa mestral e das comendas;334 

• Como devem ser visitadas as rendas e heranças da comenda;335 

• Como deve ser visitada a fortaleza e a casa do comendador;336 

• Direitos dos visitadores.337 

Analisando o que se passava relativamente a este cargo na milícia de Cristo, as 
primeiras referências aparecem, na Ordenação de 1326, justificadas pelo objectivo de 
saber se os freires cumprem aquilo que lhes é imposto pela normativa, pelo que, são aceites 
denúncias, sobre aqueles que colocam em causa os valores estatutários. Todo o freire que 
souber que outro não cumpre com o seu dever deve dar conhecimento do facto ao mestre, 
ao rei e ao visitador aquando da visitação. À semelhança de outras, se o mestre mostrar 
desrespeito ou indiferença pelo facto, o freire que o souber e por estar sob juramento deve 
fazer a denúncia ao rei, que é uma autoridade de úííima instância sempre presente.338 

Com o evoluir da normativa, vem explicado de forma pormenorizada como estes 
importantes membros devem proceder para cumprirem a sua acção. De três em três anos 
são ordenadas duas pessoas, um cavaleiro e outro vigário. No caso do capítulo não se 
realizar no ano em que se devem eleger os visitadores, estes são nomeados pelo mestre ou 
governador depois de ouvidos alguns cavaleiros da sua confiança. Os visitadores devem 
ser tementes a Deus, conhecedores da Regra, costumes da ordem e são responsáveis não só 
pelo convento, como pelas vilas, castelos, muros, torres, pontes, casas, comendas e igrejas 
que pertencem à instituição. Se alguma coisa não funciona devem impor as penas que 
considerem mais adequadas. Ao visitarem bens da mesa mestral são pagos à custa desses 
bens, mas quando visitam comendas ou outros pertencentes a cavaleiros, são custeados por 
aqueles que os possuírem.339 

334 Regra de Santiago, 1509, pp. 267-268. 

335 Regra de Santiago, 1509, pp. 268-269. 

336 Regra de Santiago, 1509, p. 269. 

337 Regra de Santiago, 1509, p. 269. 

538 Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, pp. 158-159. 

",39 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 82. 
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5 - Conclusão 

Tratado o quadro político-institucional que caracteriza estas casas monástico-

religiosas, parece oportuno fazermos a sua síntese. De acordo com a linha traçada 

consideramos adequado inserir o modelo normativo de Calatrava nos seus múltiplos 

aspectos, hierarquia, composição social, economia e espiritualidade antes de se iniciar o 

estudo das características referentes às ordens militares portuguesas, de modo a permitir 

uma visão de conjunto sobre a evolução da ordem castelhana e o contexto politico-social, 

que a envolveu, desde a sua fundação até à segunda metade do século XV. 

No que respeita a Portugal, o estudo que realizámos sobre as milícias de Avis, 

Cristo e Santiago, começa pelas altas dignidades, mestre, prior, comendador-mor e 

comendadores, tentando estabelecer um quadro hierárquico e níveis de interdependência 

entre eles. Constitui-se o primeiro núcleo, órgãos de governo representados por uma só 

pessoa, para se avançar para os outros, os colegiais, capítulos gerais e particulares. Pela 

pesquisa que fizemos, somos levados a pensar que o processo é complicado, com 

convocatória e prazos, onde se discutiam assuntos, certamente polémicos. Da simplicidade 

inicial que caracteriza os primeiros textos, em que impera o pragmatismo, muito 

impulsionado pelos combates no terreno, sucede a modernidade e as novas exigências, com 

crises e reformas. Os cismas e os concílios alertam para os defeitos do clero e para a 

urgência de uma nova pastoral. Os textos normativos de Quinhentos são mais ricos e 

exemplificativos. Procuram ilucidar o freire dos seus deveres. Ler a Regra, pelo menos 

uma vez no ano continua a ser uma exigência. 

Finalmente, a fiscalização, as visitas e os visitadores. São elementos fundamentais 

para o funcionamento, crescimento e consolidação do património que a ordem tinha 

conseguido. O conjunto de perguntas feitas pelos visitadores são um indicador importante 

daquilo que interessava investigar, para além de revelar com clareza, aspectos da vivência 

interna mais negligenciados pelos freires, comendador-mor, prior e mesmo pelo mestre. As 

conclusões por eles apresentadas, são expostas e analisadas em capítulo geral e produzem 

efeitos práticos, desde que aceites pelo mestre e maioria dos freires. 

As fontes que nos serviram de referente, apresentam um volume de informação 

heterogéneo. Isto deve-se ao âmbito cronológico alargado do estudo que apresentámos, 

cujos textos normativos, foram redigidos em contextos políticos, sociais e culturais muito 
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diversos, mostrando a escassez ou abundância de informação, dos diferentes núcleos 
documentais das ordens em estudo. 



Capítulo III 

A Regra como texto ordenador do património das Ordens 

Militares. 

Para o estudo patrimonial destas instituições os textos da Regi-a tornaram-se, numa 
primeira análise, fundamentais pela informação que fornecem sobre gestão, conservação e 
fortalecimento do património. Apesar dessa constatação, depressa nos apercebemos ser 
necessário o recurso a outras fontes espalhadas por outros fundos documentais de cada 
uma das ordens e outras, não estritamente normativas, diplomas pontifícios e chancelarias 
régias que ajudam a explicar a construção desse vasto conjunto de bens, conseguidos à 
custa do combate, de doações e concessão de privilégios. 

O segundo passo pretende clarificar a gestão e fortalecimento desse património e a 
acção dos sucessivos mestres para o manter e multiplicar, quer se trate de bens da mesa 
mestral, comendas, ou rendas provenientes de actividades de comércio e transporte. 
Afigura-se importante salientar, que não se trata de estudar a base patrimonial destas 
instituições em sentido restrito, mas perceber, até que ponto, a Regra constitui um 
elemento ordenador e disciplinador do património. 

1 - A construção do património 

1.1 - Privilégios concedidos pelos pontífices 

1.1.1 - Da fundação das milícias ao fim da primeira dinastia (1158-1383) 

As ordens militares são instituições que desde a sua origem estão ligadas aos duros 
combates entre a Cristandade e o Islão, ocorridos durante um largo espaço temporal, que se 
situa entre o século XII e se prolonga até ao final da centúria de Quinhentos. Em troca 
dessa participação receberam vastas porções de terra, com o objectivo de as povoarem e 
aproveitarem, fundarem mosteiros e igrejas, serem locais de defesa e de praticarem o culto, 
tarefas que atraíam as populações e davam uma certa segurança a esses locais. 
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Dentro deste quadro de referência, em nosso entendimento é possível estabelecer, 

para a sua atribuição uma arrumação cronológica em duas partes. A primeira, compreende 

a fase de formação destas milícias, a longa reconquista pela posse do território português e 

estende-se até ao fim do reinado de D. Fernando. A segunda, tem como limites 

cronológicos, a dinastia de Avis e pretende espelhar os conturbados séculos XV e XVI, que 

constituem uma nova ordem para estas instituições e a sua irreversível aproximação ao 

poder régio. 

Calatrava sendo a primeira a surgir no espaço peninsular em meados no século XII, na 

bula de confirmação do seu primeiro modus vivendi, dada por Alexandre III em 1164, 

menciona os lugares que lhe pertencem por doação ou conquista.340 Atitudes de apoio e 

reconhecimento de reis, príncipes e particulares, posteriormente confirmadas por diploma 

pontifício. Como exemplos dessa política, Gregório VIII e Honório III, isentam a ordem do 

pagamento de dízimo, sobre tudo o que à sua produzir e todo o gado que criar. O 

primeiro deles, através da bula Quotiens a nobis confirma a ordem e concede ao mestre e 

freires um conjunto considerável de privilégios que passamos a enumerar:342 

• Isenção de dízimos e primícias de tudo que à sua custa lavrarem e de todo o gado 

que criarem; 

• Que possam receber em suas casas clérigos, leigos e conversos de outras ordens; 

• Quando uma terra ficar interdita, podem celebrar ofícios divinos em voz baixa, mas 

não podem tocar os sinos; 

• Nas igrejas que estiverem próximas da zona onde se encontram, podem fazer 

oratórios, ouvir os ofícios divinos e fazer sepultura eclesiástica; 

• Salvo parecer contrário do mestre, depois de reunido capítulo, ninguém pode fazer 

oratórios ou igrejas em terras por eles conquistadas aos mouros; 

• Devem receber dos bispos diocesanos os santos óleos e a consagração dos altares. 

Bulario de la Orden Militar de Calatrava, pp. 5-6. 
341 IAN/TT. Ordem de Cristo/Convento de Tomar, n° 312, íl. 152v. 

in IAN/TT. Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fis. 48v-50; Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fis. 50-50v. 
Inocêncio III, pela bula Quotiens a nobis, confirma os privilégios concedidos por Gregório VIII. 
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Alexandre III ao consagrar a ordem de Santiago, em 1175, aceita como válido o 
princípio que é legítimo tudo o que é conseguido através de doações on peleja. 

Contudo, os privilégios podiam ser de outra natureza. A prestigiada ordem do 
Templo, nascida no leste do Mediterrâneo, obteve de Eugénio III a concessão de 
indulgência para as penitências obrigatórias, destinada a todos os que ajudem com esmolas 
a acção destes cavaleiros. Os freires templários podiam entrar em vila ou qualquer outro 
lugar interdito, uma vez no ano, para receber esmolas, praticar os ofícios divinos e abrir as 
portas das igrejas, depois de expulsarem os excomungados. 

As portagens, imposto sobre o trânsito de pessoas, animais e mercadorias, cujo 
pagamento se destinava ao senhor ou ao rei, foi alvo do privilégio de isenção por parte da 
Santa Sé. Inocêncio III isenta-os desse pagamento e de qualquer outro tributo, sobre os 
bens, que utilizem para seu uso e necessidade.345 Por documento 6 de Agosto de 1274, 
Gregório X, tem atitude semelhante ao isentar a ordem da obrigação da décima sobre todos 
os proventos eclesiásticos que a Sé Apostólica tem em Portugal. 

A guerra contra os muçulmanos era conduzida pelos monarcas e por estas milícias 
organizadas, com o propósito de se apoderarem de pontos estratégicos. De certo modo, 
estes combates estão ao serviço das rivalidades que opunham os diversos reinos 
peninsulares, que envolviam questões de delimitação de fronteiras, disputa de castelos e 
fortificações. O lado guerreiro, sempre legitimado, servia como prova de apoio e 
autoridade. Após a vitória na batalha de Navas de Tolosa (1212) e o seu contributo para o 
reforço das hostes cristãs, reis e papas continuam a privilegiar e incentivar esses combates. 
A 29 de Maio de 1240 Gregório IX dirigindo-se ao mestre de Calatrava, concede plenária 
remissão dos pecados a todos os fiéis cristãos confessados que morram a combater os 

347 
sarracenos. 

343 Bula de Alexandre III, 1175, p. 203. 
344IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fis. 149-149v; Ordem de Crist/Convento de 
Tomar, livro n° 312, fis. 149v-152v. A fonte refere outros privilégios concedidos pelos seguintes pontífices: 
Alexandre III; Lúcio III; Urbano III; Inocêncio III; Honório III; Gregório IX; Inocêncio IV; Alexandre IV; 
Clemente IV; Gregório X; Bento II - o que está errado, pois este papa teve o seu pontificado entre 684-685. 

345 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, n° 312, fl. 150. Clemente IV declara que estes não são 
obrigados a pagar, talhas e imposto sobre colheitas, entre outros. 
346M. H., vol. I, doc. 54, pp. 83-84. 
347 M. H., vol. I, doc. 49, pp. 75-76. Trata-se da bula Inter alia que sahitem. 
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Alexandre IV, pela bula Devotionis augmentum de 1257, permite ao seu mestre e 

freires de usufruírem dos privilégios concedidos a Cister, ao mesmo tempo, que os isenta 

de excomunhão, abrangendo todos os que trabalham nas suas terras, usam os seus moinhos 

ou os seus fornos. No ano seguinte, o mesmo pontífice, perdoa o pagamento dos dízimos 

dos bens que se adquiriram depois do concílio geral, o I de Lião, convocado pelo seu 

antecessor, Inocêncio IV em 1245, ou que tenham sido doados como recompensa pelo 

combate ao muçulmano.349 

As isenções económicas, totais ou parciais, eram um aspecto fortemente 

contemplado nas mercês pontifícias. Os dízimos, imposto sobre os frutos da terra e 

animais, vai buscar o seu fundamento ideológico ao Antigo Testamento. Originariamente 

estes tributos vêm desde a época visigótica, prática voluntária de carácter piedoso, que a 

teologia cristã tornou obrigatória. Os dízimos em favor do clero diocesano competia aos 

fregueses e a sua forma de cobrança variava consoante o bispado. As ordens militares 

detentoras de vastas áreas territoriais, nas terras sob a sua jurisdição, cobravam este 

imposto, do qual uma parte cabia à Sé Apostólica, mas de que o pontífice podia prescindir 

como recompensa do esforço por serviços prestados no campo de batalha. A atribuição 

desta e de outras isenções às ordens militares constituiu um enfraquecimento, dos 

rendimentos diocesanos, factor de protesto e descontentamento entre as milícias e as 

autoridades eclesiásticas.350 

Integrados na defesa do vasto território além-Tejo, surgem os cavaleiros de Évora, 

que desde logo tiveram uma relevante função militar nas praças algarvias e da linha do 

Guadiana. Por diploma de Maio de 1201 Inocêncio III concede-lhes protecção351 e dez 

anos depois, D. Afonso II instala-os no lugar de Avis, que passou a ser a sede da ordem.352 

34SIAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt, fl. 51. 
349 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fis. 51v; BARBOSA, David Sampaio Dias, "Concílios 
ecuménicos", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos Moreira, .Azevedo, A.-C. 
Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 407. 

350 IAN/TT. Ordem de Santiago, n° 272, fis. 1-18. Conjunto de documentos pontifícios revelador duma certa 
animosidade entre o clero local e os freires de Santiago. Os documentos em questão, situam-se entre os 
pontificados de Alexandre III e João XXII, o que certamente tem a ver com privilégios que a ordem foi 
adquirindo. 

351 COSTA, Avelino Jesus da, MARQUES, Maria Alegria F., ob. cit., pp. 155-156. entre outros. Trata-se da 
bula Religiosam vitam eligentibus, dirigida ao mestre e freires de Évora. 

352 BARROCA. Mário Jorge, "História das campanhas", in Nova História Militar de Portugal, direcção de 
BARATA, Manuel Themudo e TEIXEIRA, Nuno Severiano, vol. 1, Lisboa, Círculo de Leitores, 2003, p. 47. 
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Portugal resolve o seu processo de reconquista em meados de século XIII, sendo o 

primeiro reino peninsular a fazê-lo. Apesar dos acontecimentos militares a ela ligados não 

terminarem, pois, no resto da Península, essa luta continua, a relação com estas instituições 

vai ser diferente. O dinamismo do reinado dionisino traz novidades. O rei pretende a 

independência de Santiago, face à tutela castelhana, pelo que se envolve num processo 

diplomático com a Sé Apostólica, nem sempre vitorioso. No princípio do século XIV, a 

transferência da sede papal para a cidade de Avinhão por Clemente V e a extinção da 

ordem do Templo, são factos que vão ditar o aparecimento de uma nova milícia, a Ordem 

de Nosso Senhor Jesus Cristo, sob a égide de D. Dinis e herdeira do património dos 

templários em Portugal. A cruzada não perde actualidade e o reinado de D. Afonso IV é 

marcado pela importante vitória cristã do Salado em 1340, apoiada por Bento XII e na qual 

participaram os mestres de Santiago e Avis. Os reinados seguintes, D. Pedro I e D. 

Fernando, para além das contendas militares em que se envolveram, procuram garantir dos 

pontífices a continuidade da política de aproximação destas milícias ao seu poder, 

motivados pelos rendimentos que estas dispunham. 

1.1.2 - De Ceuta a D. Sebastião (1415-1578) 

Com a chegada de D. João I ao trono a missão das ordens militares não foi 

esvaziada de sentido, pelo que o novo monarca continua a apostar no domínio destas 

instituições. 

Como era habitual o apoio pontifício era fundamental. Nessa linha de actuação, 

Urbano VI coloca o mestre e a ordem de Cristo sob a sua protecção, ao mesmo tempo, que 

confirma os privilégios, liberdades, imunidades, graças e indulgências, por ela obtidos e 

concedidos pelos seus antecessores.354 Alguns desses privilégios, isentam-na da jurisdição 

episcopal, obedecendo apenas à Santa Sé, não podendo ser excomungados nem interditos 

os lugares que lhe pertenciam.355 Por outro lado, privilégios económicos como a isenção do 

353 MONTEIRO, João Gouveia, "As campanhas que fizeram a História", in Nova História Militar de 
Portugal, direcção de BARATA, Manuel Themudo e TEIXEIRA, Nuno Severiano, vol. 1, Lisboa, Círculo de 
Leitotes, 2003, p.248. 

354 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód., 235, 4a pt., fi. 57v; Colecção Especial, Bulas, cx. 5, n° 39; Ordem de 
Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fl. 154v; Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fl. 155. 
João XXIII, confirma a ordem de Cristo com todos os privilégios, graças, mercês e liberdades atribuídas; 
SANTARÉM, Visconde de, Quadro Elementar..., vol. IX, pp. 387-388. 

355 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fl. 53. 
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pagamento dos dízimos eclesiásticos, são concedidos mediante o aproveitamento 

económico que faziam das terras que lhes pertenciam.356 Bonifácio IX envia um 

documento ao mestre, no qual concede a moleiros e outros trabalhadores das propriedades 

da ordem, de usufruírem dos mesmos privilégios e liberdade, anteriormente concedidos, 

salvaguardando o direito diocesano do lugar e da igreja paroquial.357 Este pontífice pela 

bula Magne devotionis sinceritas, de 20 de Novembro de 1389, autoriza o prior de Tomar a 

nomear um freire professo da milícia para vigário da igreja de Santa Maria do Olival, por 

esta ser a matriz da vigarana.' 

Eugénio IV para incentivar a cruzada ultramarina, atribui a todos os que 

incorporem a milícia de Cristo, defendam os valores cristãos e combatam aos infiéis, 

indulgência plenária, ao mesmo tempo, que permitiu aos cavaleiros, por uma única vez, 

eleger confessor, homem regular ou secular para os absolver de crimes que só a Santa Sé 

podia dar perdão. Esta nunca deixou de apoiar o descobrimento e a conquista de novas 

terras como forma privilegiada de domínio das almas, sendo as novas conversões 

encaradas como meio eficaz ao serviço da dilatação dos ideais cristãos. Parte deste esforço 

militar é compensado com as contrapartidas que os monarcas portugueses receberem, entre 

elas, os direitos de padroado que lhes foram concedidos nessas paragens.360 

Desde que se justifiquem, mas obedecendo ao mesmo propósito ideológico, as 

graças papais podem dirigir-se a particulares. O salvo-conduto outorgado por Calisto III a 

20 de Abril de 1456 a Paulo Húngaro, freire da ordem de Cristo e comendador de Santa 

Maria de Africa, para percorrer sem dificuldades, nem pagamentos de portagens os estados 

pontifícios e outros reinos da Cristandade, de maneira a estabelecer contactos com lugares 

e povos, mesmo sarracenos, a fim de remir o seu irmão e outros prisioneiros cristãos que se 

encontram cativos.361 

' IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fis. 48-56v. São inúmeros os privilégios que ao longo do 
tempo foram sendo confirmados. Neste códice encontra-se um amplo conjunto concedido a Calatrava, os 
quais usufruiu, desde a sua fundação, a milícia de Cristo. 

357 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, n° 312, fl. 155. 

358 M. H. vol. I, doc. 114, pp. 265-267. 

359 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, n° 312, fl. 155-155v. Este mesmo privilégio foi concedido 
por Leão X, a possibilidade de escolher confessor secular ou regular. 

360 JORDÃO, Levy Maria, ob. cit., t. I, pp. 56-57. Bula Ineffabilis de Alexandre VI de 1 de Junho de 1497, 
concede a D. Manuel a possibilidade de alargar as conquistas, ao mesmo tempo que confirma os domínios já 
adquiridos elogiando o empenho do monarca na continuação desse projecto. 

361 M. H., vol. XII, doc. 149, pp. 311-312. 
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Os documentos emanados de Roma contribuem para orientar e influenciar, em grau 

variável, a normativa destas milícias, pelo que constituem uma referência para a sua vida 

interna. Nas Definições de Avis de 1516, está inserta a dispensa de Júlio II, concedida aos 

freires, abandonando o voto de pobreza fundacional, dando-lhes a possibilidade de 

deixarem os seus bens em testamento, mediante o pagamento da meia anata, ou seja 

metade da renda anual de tudo o que tiverem da ordem, a qual é paga em três anos 

consecutivos, um terço por ano. Apesar da bula ainda não ter sido publicada, o capítulo 

geral decretou a sua efectiva entrada em vigor e determina que todos aqueles que não 
*3 f/y 

pretendam fazer uso desse direito e pagar a meia anata, devem avisar o convento. 

Desta forma, os definidores investidos pelo poder apostólico que lhes é dado 

estabelecem o seguinte: 

• Todos os freires que tiverem, comendas, tenças e benefícios são obrigados a pagar 

a meia anata, nos três anos estipulados, que começam no dia de Nossa Senhora de 

Agosto do ano em curso (1515) até ao mesmo dia de 1518, um terço por ano; 

• Todas as pessoas da ordem que possuírem comendas, tenças ou benefícios, pagam 

a meia anata; 

• Como até ao momento não se sabia a verdadeira avaliação das comendas e de 

outros bens, a partir de agora, o contador fica encarregue de fazer esse trabalho. O 

mestre mais dois comendadores fazem outra avaliação que só pode ser renovada 

dez anos depois; 

• Todos aqueles que não paguem o terço anual da meia anata, serão executadas as 

suas rendas no fim desse ano, pagando pelas custas do processo, cento e vinte reais 

por dia, ao executor, e oitenta reais ao escrivão; 

• Se algum freire começou a pagar o imposto, mas falecer antes de terminar o prazo, 

os herdeiros podem pagar o restante e herdar os bens conforme a bula prevê; 

• Os noviços que tiverem rendas ou comendas só pagam depois de serem professos; 

362 Regra de Avis, 1516, fis. 58v-59. 

363 Regra de Avis, 1516, fis. 59-60. Constitui uma regulamentação da bula; Estatutos da Ordem de Cristo, 
1449, p. 68, vem referido que todo o freire que pagar a meia anata pode pedir ao mestre carta comprovativa 
desse pagamento, o que lhe dá possibilidade de dispor dos bens em testamento. Os que à sua morte não 
tiverem essa carta comprovativa, para o comendador-mor ficam as armas e os animais, para o claveiro, o 
vestuário e a roupa da cama, para o mestre tudo o resto. 
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Se alguém renunciar à comenda e usufruir do seu rendimento em vida, é obrigado 
a pagar a meia anata, a menos que já o tenha feito. O seu sucessor paga por inteiro 
essa quantia quando começa a usufruir dos seus proventos, a não ser que já o tenha 
feito, o que lhe será descontado; 

Se algum comendador renunciar à sua comenda em favor de outro e não tendo 
reservado os frutos, o novo comendador tem de pagar a meia anata por eles, 
mesmo que entre eles haja qualquer acordo. 

Os reinados de D. Manuel I e de D. João III acentuam duas realidades importantes no 
relacionamento entre Portugal e a Santa Sé. A primeira tem a ver com a expansão que dá 
ao país um lugar de prestígio na política europeia e a segunda, no caso particular das 
ordens militares, a maioria das graças concedidas pelos Santos Padres, vão no sentido de 
uma ciara atitude de favorecimento do papei do rei na orgânica das milícias. O direito de 
padroado concedido aos lugares de África e do oriente, mostra uma forte intervenção régia 
na área eclesiástica. A regência de D. Catarina e o curto reinado de D. Sebastião deram 
particular atenção às relações com a cúria pontifícia, a que não é estranho o ambiente 
conciliar que se vivia e o acentuado reforço dos poderes régios no interior delas.364 

1.2 - Privilégios concedidos pelos reis 

A ajuda prestada por estes monges cavaleiros foi desde os tempos anteriores à 
formação de Portugal motivo de consideração e interesse por parte do poder político. 
Desde a sua fundação, estas instituições são dotadas de bens que lhe asseguram a 
existência, ampliados por numerosas doações de monarcas e nobres. Ideia que aparece 
expressa na primeira bula de confirmação da ordem de Calatrava, na qual Alexandre III 
menciona os bens que esta pode receber, seja por concessão pontifícia, doações ou 
quaisquer outros meios, entre eles a conquista de territórios ao muçulmano infiel.365 

•° Por este período ser marcado, pela aproximação das ordens militares ao poder régio, ajudado por conjunto 
de diplomas pontifícios e para não corrermos o risco de nos repetirmos demasiado, lembramos os 
desenvolvimentos sobre este assunto feito ao longo deste trabalho. 

Bulario de la Orden Militar de Calatrava, p. 5. A bula refere a proveniência dos bens da ordem militar: 
"Ut quascumque possessions, quaecumque bona idem locus in praesentiarum, juste, & canonice possidet, 
out in futuram concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum, oblatione fidelium, seu alliisjustis 
modis". 

• 

• 
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O Templo foi uma das primeiras ordens militares a participar neste esforço, pelo 
que D. Afonso Henriques lhes concedeu, um amplo domínio em redor do castelo de Ceras, 
que juntamente com o território de Soure, doado em 1128, do qual fazia parte os castelos 
de Soure, Pombal e Ega, constituía um vasto território na zona defensiva do Tejo. Cerca de 
dez anos depois dessa concessão, em 1169, outorga-lhes os castelos de Zêzere e da 
Cardiga, na mesma altura que lhes confirma a posse do de Tomar, cujas obras, entretanto 
ficaram concluídas.366 De acordo com esta linha de actuação, as outras ordens militares 

366 A propósito da ajuda prestada pelas Ordens Militares aos nossos primeiros reis e a sua contribuição para o 
esforço da reconquista, julgamos importante referir, como exemplo, um conjunto de documentos relativos a 
esse período histórico, referentes à ordem do Templo. IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt , fl. 40. 
Carta de venda entre Lourenço Gomes e sua mulher a Fr. Simão Mendes, comendador de Tomar e restantes 
frades da ordem do Templo de uma herdade no termo de Tomar; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fl. 40v. 
Doação de D. Sancho I que fez a Pedro Ferreira que depois a deu à ordem do Templo; Ordem de Cristo, cód. 
234, 2a pt., ils. 40v-41. Carta de confirmação de D. Afonso II do assunto referido na doação anterior; Ordem 
de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 42v-43. Doação de D. Afonso Henriques à ordem do Templo de todo o 
eclesiástico da vila de Santarém; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fl. 43. Consentimento dado pelo bispo e 
cabido da Sé de Lisboa, à doação anterior a cuja diocese pertence Santarém; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a 

pt., fis. 43-43v. Bula de Alexandre III, Dilectisfiliis, concedendo aos templários a possibilidade de colocarem 
na sua igreja de Santiago de Santarém, um freire idóneo a usufruir dos rendimentos dela; Ordem de Cristo, 
cód. 234, 2a pt., fis. 47v-48. Emprazamento entre o comendador-mor do Templo em Portugal e restantes 
freires, com Lourenço Mendez e sua mulher; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 48-48v. Doação de D. 
Afonso Henriques à ordem do Templo de oito moinhos e dois açudes na Ribeira de Pernes, sendo os lucros 
metade para o rei, metade para a ordem, Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 48v-49. Contrato entre Fr. 
Gonçalo Gonçalves, comendador-mor da ordem do Templo e Domingos Pires e sua mulher; Ordem de 
Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 49-49v. Doação que faz Aires Dias e sua mulher Maria Mendez, da terça parte 
dos seus bens a Fr. João Domingues, comendador de Almourol e outros freires templários; Ordem de Cristo, 
cód. 234, 2a pt., fl. 49v. Carta de quitação de D. Afonso III e o mestre do Templo sobre a lenira que este era 
obrigado a pagar quando o rei estava na vila de Santarém; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fl. 52. Doação 
de D. Afonso Henriques à ordem do Templo do castelo do Zêzere, da Cardiga e uma vinha à beira do castelo 
do Zêzere; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fl. 52v-53. Venda de Pêro Braga e sua mulher à ordem do 
Templo, da parte que tinham no poço e salinas de Rio Maior; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 53v-54. 
Escambo entre D. Afonso III e D. João Pires da ordem do Templo; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 
54v-55v. Doação de Sancha Pires à ordem do Templo de três casas em vale de Soeiro, termo de Santarém; 
Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 55v-56v. Transacção entre o bispo de Lisboa, mestre e freires do 
Templo, das igrejas de Pinheiro e Casevél, termo de Santarém; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 61v-62. 
Doação de D. Martinho, amo do Infante D. Afonso à Ordem do Templo de três courelas de terra no termo de 
Santarém (a doação tem a data de 8 de Abril de 1295, por isso trata-se do futuro D. Afonso IV); Ordem de 
Cristo, cód. 234, 2a pt., fl. 62v. Doação feita aos templários de uma parcela de terra entre João Simão, 
meirinho-mor do rei e sua mulher; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 62v-63. Carta de D. Dinis onde este 
ordena ao almoxarife, escrivão do almoxarifado de Santarém e comendador de Santarém, entreguem à ordem 
do Templo, os dízimos da lezíria; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 69v-70v. Doação de D. Sancho I de 
Vila Franca à ordem do Templo; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fl. 75. Sentença de D. Afonso III e o 
mestre dos templários aos moradores nas terras da ordem, confirmando que estes eram obrigados a pagar 
anualmente a colheita do rei; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 82v-83. Doação perpétua de D. Afonso 
Henriques aos cavaleiros da ordem do Templo de Idanha e Monsanto; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 
83v-84. Carta de doação de D. Sancho, da vila de Idanha-a-Nova, à ordem do Templo; Ordem de Cristo, cód. 
234, 2a pt., fl. 84. O rei D. Sancho II estende aos restantes domínios dos templários, os direitos que estes 
possuíam em Idanha-a-Velha e Salvaterra; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 84v-85. Composição entre o 
bispo da Guarda e a ordem do Templo sobre os direitos eclesiásticos de Idanha-a-Nova e Idanha-a-Velha, 
assim como outras vilas e lugares do dito bispado; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 85v-86. Doação de 
D. Afonso II da terra de Cardosa aos Templários para estes povoarem e aproveitarem a vila de Castelo 
Branco; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fl. 86v. Por súplica do mestre da milícia do Templo, Inocêncio III 
faz a confirmação da posse da vila de Castelo Branco; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 86v-87v. Foral 
de Castelo Branco feito por Pêro Alvito, mestre dos templários; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 88-
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foram beneficiadas de igual modo. Em Junho de 1172 o nosso primeiro monarca doa a vila 

de Arruda a Santiago e em Setembro do mesmo ano, o castelo de Monsanto.367 

D. Afonso II em 1214 entrega aos cavaleiros do Templo, uma zona considerável na 

região de Castelo Branco para servir de posto defensor contra os mouros de Cáceres e 

Badajoz, enquanto aos freires de Évora concede o lugar de Avis, futura sede da ordem. A 

posse decisiva de Alcácer do Sal em 1217 foi igualmente importante para esta 

consolidação territorial, a qual teve esforços concertados dos mestres e cavaleiros das 

ordens de Santiago, Templo e Hospital e que será entregue aos santiaguistas em 1218. 

Depois desta conquista alguns dos cruzados que nela colaboraram solicitam a Honório III 

que para efeitos de indulgência plenária e remissão dos pecados, a considere com o mesmo 

valor daquela que os motivou a deslocarem-se à Terra Santa, pretensões que não foram 

atendidas pelo papa. A política de doações abranda um pouco com D. Afonso II, mais 

preocupado em organizar o estado, controlar os grandes senhorios e limitar as aquisições 

das instituições religiosas, pelo que fez aprovar as primeiras leis de desamortização, criou 

88v. Instrumento público entre o bispo da Guarda, o mestre e cavaleiros do Templo, sobre o direito episcopal 
nas igrejas de Castelo Branco, Ródão e seus termos; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt, fls. 91-91v. Doação 
por forma de escambo entre o D. Sancho II e a ordem do Templo ,da vila de Ródão pelas igrejas de Penas 
Roias e Mogadouro; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fl. 10lv. Doação de D. Dinis a Vasco Fernandes, 
mestre dos templários do castelo de Pena Garcia e seus termos; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 109-
109v. Doação de uma herdade e uma igreja feita por Pedro Guterres à ordem do Templo no termo da Covilhã 
e outra herdade situada dentro da Covilhã; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 110-1 lOv. Doação que fez à 
Ordem do Templo, Gil Martins e sua mulher de uma fazenda que tinham em Benavente; Ordem de Cristo, 
cód. 234, 2a pt., fis. 110v-l 11. Doação de Diogo Lopes e sua mulher à ordem do Templo, de Alpedrinha com 
seus termos, direitos e padroados; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 113v-114. Doação que fez o 
concelho da Guarda à ordem do Templo do lugar de Cabeça de Touro; IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, 
2a pt., ils. 114-115v. Foral de Touro dado por Pêro de Alvito, mesne dos templários; Ordem de Cristo, cód. 
234, 2a pt., fis. 122v-123. Doação feita por Mem Pires e sua mulher à ordem do Templo de uma herança que 
possuiam em Soure; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fl. 123. Compra que fez o mestre dos templários, D. 
Gomes Ramirez, no termo de Soure; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 123-123v. Doação que fez D. 
Sancho II à ordem do Templo do padroado da igreja de Soure; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 130-
130v. Bula de Honório III que liberta as igrejas de Pombal, Redinha e Ega, do poder e jurisdição episcopal e 
as fez dependentes da Sé Apostólica. Segue uma confirmação de Celestino IV; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a 

pt., fis. 131-132. Foral dado por Gualdim Pais, mestre dos templários, aos moradores de Pombal; Ordem de 
Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 135v-136. Foral de Redinha dado pelo mestre e cavaleiros da ordem do Templo 
aos moradores desse lugar; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 136v-137.Venda que Salvador Traveso e 
sua mulher Maria Pais fizeram à ordem do Templo de certas herdades que possuiam em Ega; Ordem de 
Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 143-143v. Doação remuneratória que fez Maria Pires, mulher de Estevão Pires, 
confrade da Ordem do Templo, da sua quinta de Puços com todas as pertenças, retendo o usufruto em vida, 
pelo que, a ordem lhe concede a herdade do Pinheiro; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fl. 149. Doação de 
Fernão Mendes, sua mulher e filhos, à Ordem do Templo do castelo de Longroiva com todos os seus 
terrenos; Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 149-150. Composição entre o bispo e cabido de Lamego e a 
ordem do Templo, sobre a questão dos direitos episcopais de Longroiva e Meda. Ficou decidido que o bispo 
e o cabido renunciam a esses direitos, ficando apenas com a jurisdição secular, enquanto que o comendador 
de Longroiva paga anualmente ao bispo, 10 moios de trigo, 10 moios de vinho e fica com o direito de visita 
às igrejas de Longroiva e Meda. 

s61 Ref BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., p. 114. 
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o primeiro registo da chancelaria régia e lançou as primeiras inquirições gerais do reino em 

1220.368 

Nos meados da centúria, concluída a reconquista, segue-se a fase da consolidação 

territorial, que mostra a grandeza dos domínios destas instituições, o poder e a importância 

de que dispunham. Por esse facto, foram muitas vezes forças em confronto com as 

autoridades laicas e o clero local. Uma composição celebrada em 1259 entre os freires de 

Santiago, o bispo de Évora e o prior de Santa Maria de Montemor-o-Novo, revela estes 

desentendimentos e determina que dos dízimos pertencentes à ordem na vila e seu termo, 

esta fica obrigada a pagar metade deles à respectiva igreja. 

D. Dinis, num momento de contencioso com Castela, pelo seu desejo de ver 

independente o ramo português da ordem de Uclés, em carta datada de 1 de Dezembro de 

1297, faz um escambo com o mestre João Osório, a quem entrega as vilas de Almodovar e 

Ourique, castelos de Aljezur e Marachique com respectivas igrejas e igreja de S. Clemente 

de Loulé, recebendo em troca a vila de Almada.370 O seu casamento com Isabel, filha de 

Pedro III (1276-1285) constitui uma importante aliança política com o reino de Aragão. 

Ao mesmo tempo que tira partido dos problemas internos de Castela, resolve os contornos 

fronteiriços do reino, pelo tratado de Alcanizes e acompanha a situação que levou à 

extinção dos templários. Perante este problema encetou esforços para que os bens da 

ordem não fossem transferidos para uma milícia estrangeira. Como resposta aos seus 

esforços diplomáticos, João XXII autoriza a criação em 1319 da Ordem de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, que herda o património territorial que pertenceu ao Templo e os privilégios e 

a observância regular da ordem de Calatrava, tal como define a sua bula de fundação: "E 

na dieta orden, que assi per nos de novo he fecta, como diclo he, o muyto amado filho 

abade dAlcobaça, orden de Cistel, do bispado de Lixbõa, que hora he e que adeante for, 

deve fazer, cada que conprir, correycon e visitaçon assi no mestre como nosfreyres, qual 

conven aa orden de Cistel fazer na orden de Calatrava, corregendo, refazendo e 

368 MATTOSO, José, "Dois séculos de vissicitudes políticas" in História de Portugal, direcção de José 
Mattoso, vol. II -A Monarquia Feudal (1096-1480), Lisboa. Círculo de Leitores, 1993, pp. 117-118. 

369IAN/TT, Gov. V, m. 2, n° 1; As Gavetas..., vol. II, p. 376. 
370 IAN/TT. Gav. V, m. 4, n° 1; As Gavetas..., vol. II, p. 407. 
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reformando aquelo que vir que he pêra correger e pêra reformar e costrenger, per 

sentença da egreia, os que contra esto veerem non Ihis recebendo apelaçon. ",371 

No ano seguinte, em 1320, D. Dinis por motivos essencialmente estratégicos, faz a 

doação perpétua à instituição, da sua vila de Castro Marim.372 A 18 de Janeiro de 1323, o 

monarca concede a D. Gil Martins, as igrejas de Soure e Pombal com a obrigação deste 

pagar os vencimentos dos mestres do Estudo Geral de Coimbra.373 D. Afonso IV, 

certamente para vincar o apoio régio, num momento problemático entre Portugal e Castela, 

que envolvia o desejo de separação e autonomia dos santiaguistas portugueses, concede 

fartos privilégios económicos à ordem: "outorgamos que pêra todo sempre aja o nosso 

convento d'Alcaçar posto e ordenado as nossas igrejas de Setuval e d'Alcaçar e o paaço 

da Ribeira e o barco da passagem e as rendas dos mouros forros e das casas foreira 

d'Alcaçar e o que ante hia avia a emfermaria e a Bemposta. E teemospor bem que huum 

freire cavaleiro dos do convento aja de veer e de procurar estes beens do convento com 

huum frei clérigo ou outro escripvam jurado qual virmos que pêra esto compre e dem das 

rendas desses bens a cada huum dos freires cavaleiros que esteverem em esse convento 

cevada pêra senhos cava/los e pêra duas outras bestas e de comer e de beber a cada huum 

pêra quatro homeens.374 

D. Fernando tal como seus antecessores empenhou-se em dar protecção económica e 

jurídica a estas milícias, pelo que ordena aos almoxarifes e cobradores da dízima que não 

recebam esse imposto do mestre e comendadores das ordens militares.375 Uma doação de 

8 de Março de 1373, aos mestres de Cristo, concede-lhes jurisdição temporal em todas as 

vilas e lugares que a ordem possui. Este documento explica que não há apelação do 

ouvidor do mestre para o rei nas causas cíveis, sendo por isso responsáveis, os tabeliães 

nomeados por ele e que apenas a ele prestam juramento, sem precisar de autorização régia. 

371 IAN/TT, Ordem de Cristo, n° 234, Ia pt, fis. 87-91; Ordem de Cristo, livro n° 15, fis. 30-40v; Gav. VII, 
m. 1. n° 1; M. H., vol. I, doc. 62, p. 115; As Ga\>etas..., vol. II, p. 419. Os privilégios do Templo foram 
concedidos à Ordem de Cristo por Júlio II a 12 de Julho de 1505 pela bula Militans Ecclesia. 
372 PI. K, vol. I, doc. 62, pp. 110-119. 

373 IAN/TT, Gav. Ill, m. 4, n° 12; As Gavetas..., vol. II, p. 36. 

374 Estabelecimentos de Pedro Escacho, 1327, p. 232. 

375 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4"pt., fl. 2v. 
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Os corregedores do rei não fazem correição nas suas terras, salvo quando envolvem 

superiores hierárquicos, mestre, ouvidor ou corregedor. 

Com a mudança dinástica de final do século o interesse por estas instituições não 

esmorece. No caso particular da milícia de Cristo, a bula da fundação impunha obediência 

e lealdade do mestre ao rei, com a promessa daquele nunca fazer nada para prejudicar os 

assuntos do reino.377 Como reflexo desta proximidade, D. João I promulga um conjunto de 

diplomas que tornam inequívoca a sua posição perante a ordem. Durante o seu reinado é 

concedido a todos os artífices e seus familiares, que trabalhem nas terras da milícia, o 

privilégio de usarem de todas as liberdades dos restantes membros. Apesar desta 

protecção, as determinações régias nem sempre são respeitadas. D. João I por carta de 11 

de Dezembro de 1388 ordena aos servidores da ordem que não paguem certos impostos, 

nem forneçam mão-de-obra aos concelhos para certos encargos. Caso contrário, qualquer 

tabelião do reino deve notificar o responsável, para no prazo de quinze dias se explicar. 

O sentido deste conjunto de diplomas régios aponta sempre para a necessidade de 

garantir os privilégios, face aos senhorios laicos e eclesiásticos e são, ao mesmo tempo, 

reveladores das dificuldades que o poder central tem em fazer-se obedecer. Com o intuito 

de não prejudicar os interesses da instituição, a 4 de Maio de 1390, determina que apesar 

de certas vilas e lugares não pagarem portagem ou outro imposto, tal não se estende às 

terras pertencentes à ordem de Cristo,380 o que veio a ser confirmado alguns anos depois, a 

4 de Fevereiro de 1398.381 A 15 de Julho de 1390, atendendo às queixas recebidas por parte 

do mestre, o rei determina que seja respeitado o direito de isenção do pagamento da jugada 

sobre o pão, o vinho e o linho o que os bens dos lavradores não sejam penhorados, 

376IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4" pt, fis. 2v-3v. Vem referido que D. Afonso V confirmou esta carta 
de privilégio em 1473, mas ela não se encontra no códice. 

377 Aí. H., vol. I, doc. 62, p. 116. 

378 IAN/TT, Ordem de Cristo, códice n° 235, 4a pt., fis. 57v.-58. 

379 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt , fl. 4v-5; BN, Colecção Pombalina, cód. 501, fl. 245. 

380 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód, 235, 4a pt., fis. 5v-6v. Mais tarde, D. João I em 1 de Julho de 1407, faz a 
mesma confirmação. A isenção do pagamento de portagem ou outra isenção que certas vilas e lugares 
tinham, não se estendiam às terras da ordem de Cristo, pois ninguém podia ser privilegiado em prejuízo dos 
seus direitos, para o que ordena à sua justiça que faça cumprir esta determinação. 

381 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fl. 6. 

382 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4 ° pt. fis. 6v-7. 
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privilégio que seria confirmado a 15 de Maio de 1396.383 Ordena ao mestre, seu aliado 

político, para os ouvidores corrigirem os agravos, fazerem correição nas terras da ordem, 

verificarem o desempenho dos tabeliães e fazerem cumprir o direito. O que supostamente 

leva a pensar nas dificuldades em fazer cumprir a lei.384 

No mesmo sentido, por ordem régia não se podem recrutar caseiros que trabalhem nas 

terras da instituição para fazerem parte do conjunto dos besteiros do couto.385 Apesar das 

imposições do monarca, continuava a ser difícil fazer valer os privilégios da milícia contra 

interesses instalados, que consideram estas medidas muito lesivas. Na sequência destes 

conflitos, não é certamente por acaso que o juízo do almoxarifado de Santarém, a 28 de 

Fevereiro de 1418, absolveu um caseiro do pagamento das jugadas que os rendeiros lhe 

exigiam.386 

Para reforçar a importância do mestre, D. João I, por carta de 21 de Fevereiro de 1393, 

dá-lhe a possibilidade de expulsar das terras da ordem, todos os peões e homens a cavalo 

que lá foram colocados por outros.387 Assim como, este tem a liberdade de impor aos 

juizes da casa do cível quem entender, desde que, a contenda pecuniária envolva mais de 

mil libras. Como muitos terrenos e bens móveis eram usurpados, uma carta de 4 de 

Fevereiro de 1398, ordena que ninguém se aproprie seja do que for por morte de qualquer 

comendador, por esse direito ser do mestre.389 

Para evitar abusos de comendadores, por diploma de 10 de Julho de 1404, D. João I 

ordena aos membros das suas justiças que verifiquem se os privilégios dos caseiros da 

ordem são inteiramente respeitados.390 Um outro, com a mesma data, estabelece que os 

homens dos ofícios não se podem recusar servir nas terras da ordem, salvo se for 

383IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt, fis. 7-7v. 

384 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fis. 3v-4. O documento tem data de 19 de Maio de 1391. 

385 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pi., fl. 5v. O documento tem data de 4 de Janeiro de 1398. 

386 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fis. 7v-8v. 

387 IAN/TT. Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fl. 8v. 

388 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fis. 8v-9. O documento tem a data de 9 de Março de 1393. 

389 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4o pt., fis. 9-9v; Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fl. 4-4v. É uma 
outra carta de D. João I a conceder ao mestre que em sua vida, os seus ouvidores conheçam as apelações que 
sejam feitas em terras pertencentes à ordem. 

390 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fis. 5-5v. 
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aposentado e tiver a idade de setenta anos.391 Os besteiros do couto nas terras da milícia 

estão isentos de prestar o direito de pousada, sendo apenas o mestre, o único a ter direito a 

aposentadoria quando estiver nos lugares em que os besteiros residam. Continuando a 

linha de protecção patrimonial, a 7 de Setembro de 1405, o monarca determina que sejam 

rapidamente executadas as dívidas aos devedores da ordem, para estas sem demora serem 

liquidadas, sendo o mestre o sacador e o tabelião o executor. A 3 de Junho de 1413 

isenta os besteiros a cavalo de pagar jugada, excepto nas terras da instituição. Ao mesmo 

tempo que manda as suas justiças cumprir e fazer cumprir, todos os privilégios já 

concedidos por si e pelos pontífices.395 A 31 de Agosto de 1423, D. João I ordena que 

caseiros lavradores e seus filhos fiquem isentos de pagar fintas e talhas sobre qualquer 

serviço ou encargo.39 

O rumo da política portuguesa de Quatrocentos, marcado ideologicamente pelo 

proselitismo, vai aumentar consideravelmente o património da instituição e conceder 

privilégios em função dos seus interesses ultramarinos. D. Duarte em 19 de Julho de 1425, 

solicita ao papa que confirme, não só à milícia de Cristo, como às ordens militares 

existentes em Portugal a isenção do pagamento de dízima. O monarca justifica a sua 

súplica, pelo facto de grande parte destes rendimentos serem empregues na guerra contra o 

infiel.397 

O Infante D. Henrique obteve de seu pai autorização para atribuir em sesmaria terras 

privadas e da instituição com o objectivo de as melhorar e aproveitar. Como o 

património era uma questão fundamental, os seus Estatutos de 1449 são muitos claros ao 

imporem que as rendas pagas pelos comendadores sejam entregues ao recebedor das obras 

do convento e registadas pelo escrivão no conjunto das receitas e despesas efectuadas, das 

391 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt, fl. 9v. 

392 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt. fis. 9v-10. O documento tem data de 10 de Julho de 1404. 

393 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt. fl. 10. 

394 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt. fl. lOv. 
395 IAN/TT. Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt, fl. 10-11. O documento tem a data de 18 de Fevereiro de 1421. 
396 IAN/TT. Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fl. 4v; Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fis. 
155v-156. Aqui vem mencionado que o mesmo monarca por carta de 11 de dezembro de 1426, confirmou 
este privilégio. 

397 M. H., vol. Ill, doc. 54, pp. 101-102. A resposta pontifícia a este pedido foi dada a 25 de Julho. 
398 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, fl. 11. Esta carta de D. João I tem data de 30 de Outubro de 1422. 
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quais se dará relação ao mestre.399A pedido do Infante, João I concede feira franca e todos 

os privilégios a ela inerentes, à vila de Tomar entre os dias 15 de Julho e 1 de Agosto. Este 

privilégio de feira será posteriormente confirmado por D. Afonso V.400 O regimento de 6 

de Abril de 1453 aprovado em Castro Marim, primeira sede da milícia de Cristo, 

estabelece os direitos de arrecadação e de pesca naquela povoação, dados a Manuel 

Pessanha, comendador da vila.401 A carta do Infante D. Henrique de 5 de Março de 1456, 

expedida em função de resoluções que a câmara de Tomar lhe apresentou, é a sua resposta 

sobre matérias importantes. Refere os direitos da vila e da ordem no julgamento dos feitos 

de alcaidaria, pagamento do costume de cavalaria, gado extraviado, deveres do porteiro e 

do alcaide, pagamento de certos direitos e impostos sobre a venda do pão, peixe e panos de 

cor, revelador do modo como sempre protegeu a sua ordem.402 Numa outra, de 22 de 

Setembro de 1460, ordena que dos dízimos que a ordem tem na ilha da Madeira, sejam, 

para sempre retirados doze marcos de prata, no dia de Natal, destinados ao lente da cadeira 

de Teologia do Estudo de Lisboa403 

D. Afonso V a 13 de Março de 1453 isenta Santiago do pagamento de direitos reais404 e 

a 4 de Janeiro de 1458 confirma um documento, expedido por seu tio, o infante D. 

Henrique, com data de 26 de Dezembro de 1457, sobre o direito, que a ordem possuía, 

sobre a vintena das coisas resgatadas em toda a terra da Guiné405 

A política africana é incentivada por diversos documentos pontifícios. Sisto IV a 12 de 

Agosto de 1472 renova e revalida concessões anteriormente feitas, para assegurar a melhor 

defesa e manutenção das praças africanas.406 Em 1476, o monarca confirma os privilégios 

concedidos pela Sé Apostólica à milícia de Cristo, isentando o mestre, comendadores e 

cavaleiros do pagamento de dízimas, durante a sua vida.407 

399 Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 68. 

400IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt, fl. 36v. 

401 M. H. , vol XI, doc. 185, pp. 255=257. 

402 IAN/TT, Colecção Especial, pt. 1, ex. 72; M. K, vol. XII, doc. 131, pp. 267 a 274. 

403 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 3a pt., ils. 21-21v. 

404 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, I, 3, fl. 44; Leitura Nova, Místicos, I, fl. 72. 

405 M K, vol. XIII, doc. 70, pp. 121 e 122. 

m M.H., vol. XV, doc. 34. pp. 49-50. 

401 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fl. 1 lv. 
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Quando o duque de Beja chega ao trono, por falta de herdeiros directos de D. João II, é 

já administrador da ordem de Cristo. Depressa recebe apoio papal para guerrear o infiel, 

em África e no Oriente e o padroado de todas as igrejas que sejam erigidas nos lugares de 

África.408 D. Manuel instituiu 30 tenças com nome de comendas em África, cuja renda 

anual são dez mil reais, a serem pagas à custa dos rendimentos da mesa mestral, como 

prémio de serviços prestados por esses cavaleiros. 

Em 1503 o capítulo geral realizado pelo Venturoso determina que as tenças dadas a 

comendadores da ordem de Cristo e assentes na mesa mestral devem ser pagas em primeiro 

lugar e sem qualquer quebra.410 O monarca concede a 14 de Maio de 1504, à ordem de 

Cristo, a vintena de todo o pão que passa pelo rio Guadiana e a terça da barca entre Castro 

Marim e Aiamonte.411 Apesar dos esforços, nem sempre os direitos da instituição eram 

respeitados, pelo que, eram frequentes o desvio indevido de rendimentos provenientes do 

comércio e dos transportes. Um códice da ordem alerta para as desonestidades do 

almoxarife de Santarém, o que levou o escrivão a fazer uma advertência ao leitor, a 

propósito do relato dessa fraude: "Non se enfade o leitor com ver o sumário da carta 

seguinte tamanho ou maior que o texto dela por que sua matéria o requere " 4U 

A 28 de Fevereiro de 1504, o rei estabelece que todos os comendadores e cavaleiros, 

que têm homens cujo sustento está a seu cargo, estão isentos do pagamento de sisa sobre o 

que comprem ou vendam, desde que não seja para negócio ou trato.413 A 4 de Janeiro do 

ano seguinte, todos os comendadores e cavaleiros ficam livres de responder perante a 

justiça civil, só o fazendo perante o rei ou os juizes da ordem.414 D. Manuel no sentido se 

seguir a linha de fortalecimento do poder deste instituto, iniciada pelos seus antecessores, 

confirma por alvará de 31 de Julho de 1508, os privilégios e liberdades dados por D. João 

408 Descobrimentos Portugueses, vol. Ill, doc. 340, p. 548. Trata-se do breve Cum sicut nobis nuper, de 23 de 
Agosto de 1499. 
409 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 3a pt, fis. 38-38v; Ordem de Cristo, livro 9, fl. 30-30v e fis. 102v-
104; BN, Fundo Geral, cód. 737, fis. 69v-70. Este documento tem a data de 4 de Dezembro de 1503. 

4,0 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt, fis. llv-12; BN, Fundo Geral, cód. 738, fl. 22. 

411 IAN/TT, Gov. VII, m. 11, n° 10; As Gavetas..., vol. II, p. 490. 

4,2 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt.. fl. 50v. 

413 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt., fis. 12-13. 
414 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 15; fl. 14v, esta atitude não é nova e vem na sequência das 
determinações henriquinas, que isenta em 1456 Afonso Vasques, comendador de Redinha de responder 
perante as justiças civis e seus corregedores. 
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I, seu bisavô, aos caseiros e lavradores das terras da ordem e obriga quem os puser em 

causa, a pagar mil reais para resgate de cativos.415 

Por sentença de 26 de Março de 1520 confirma que os lagares de azeite da vila de 

Tomar e seu termo, são pertença da ordem de Cristo, tal como acontecia desde o tempo de 

D. Dinis. As pessoas que aí desfazem a sua azeitona tinham a seu cargo o sustento dos 

lagareiros e outros servidores, ao mesmo tempo que pagavam a lenha necessária para essa 

actividade, o que foi confirmado na reforma manuelina dos forais. Apesar das relações 

entre as ordens detentoras de grandes privilégios e as populações locais não serem 

pacíficas, estas aproveitavam a reforma do foral, para fazer uma nova leitura das 

obrigações. Em muitos casos, os habitantes do concelho deixaram de pagar aos lagareiros e 

servidores, bem como, a lenha que necessitavam, sendo preciso nova sentença régia para se 

respeitar as determinações anteriores.416 

Como estas situações permitiam abusos das partes envolvidas, em Fevereiro de 1538 é 

emitida uma sentença contra a ordem de Santiago, pela qual se estabelece que a redízima 

do açúcar da ilha da Madeira para Lisboa, e que pertence à ordem, deve ser cobrada na 

ilha.417 

Por parte da Santa Sé, os diplomas continuam a privilegiar o combate ao turco e a 

defesa dos valores cristãos,418 para o que concede os rendimentos da décima dos bens 

eclesiásticos por três anos para essa guerra.419 A bula Orthodoxa fidei nostra curae, 

revalida o direito de cruzada contra os infiéis através de graças, indulgências e 

privilégios e o breve Per delectum filium incentiva à organização duma expedição para 

recuperar a Terra Santa.421 D. João III investido na sua qualidade de governador da ordem 

de Tomar nunca reuniu capítulo, mas procedeu à reforma conventual e pede a Calatrava a 

415 ÍAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pi., fl. 13. 

m IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt, fis. 34v-36. 

•"7 IAN/TT, Gov. X, m. 11, n° 24; As Gavetas..., vol. II, p. 653. 

418, IAN/TT, Bulas, m. 36, n° 17. É o breve Postquam ad letteras tue majestatii, de 16 de Fevereiro de 1500. 
419 IAN/TT, Bulas, m. 13, n° 14. 

420 JORDÃO. Levy Maria, ob. cit., 1.1, pp. 62-66. 
4:1 IAN/TT, Bulas, m. 36, n° 25. 
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cópia dos privilégios concedidos a Cister, por Martinho V e Sisto IV, que isentam a ordem 

do pagamento dos dízimos sobre as suas possessões. 

2 - Gestão e fortalecimento dos bens das ordens militares 

2.1 - A mesa mestral 

Esta ao ser constituída por um conjunto de bens e comendas, tinham por objectivo 

manter a casa do mestre e satisfazer as suas obrigações. A sua origem está ligada ao 

percurso traçado por essas instituições e situa-se nos primórdios da sua existência. Ao 

afastarem os mouros de um determinado território, passavam a ter aí responsabilidades de 

defesa territorial, tendo cada uma das ordens a sua zona estratégica de influência. 

A ordem de Avis, tal como as suas congéneres, dispunha de um património fruto de 

grandes doações, que procura aproveitar e consolidar. Este património proveniente da 

generosidade régia e de particulares, implicou um esforço de organização. A partir de um 

documento datado de 26 de Janeiro de 1469, permite saber os lugares que foram atribuídos 

ao mestre entre os anos de 1387-1433, o que corresponde ao governo de Fernão Rodrigues 

de Sequeira.423 A consolidação deste património foi quase definitiva e no século XVI os 

bens que dela faziam parte, eram praticamente os mesmos que lhe pertenciam durante o 

mestrado já referido. Entre estas duas épocas, apenas três lugares deixaram de fazer parte 

da mesa mestral: Alcáçova de Santarém; Alter Pedroso e Benavila, enquanto Montargil, 

que não pertencia a este património, passou a fazer parte dele. 424 

O capítulo geral de Avis de 1469425 determina a continuidade de uma mesa mestral 

sólida, tal como construída no tempo de Fernão Rodrigues de Sequeira. Apesar dos textos 

normativos apelarem ao sentido de conservação dos bens mestrais na posse dos 

mestres/governadores, tal tarefa afigurou-se difícil.426 Durante o mestrado de D. Jorge, este 

422IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, n° 312, fis. 154-154v. 

423 IAN/TT, Gav. IV, m. 1, n° 28; Gav. IV, m. 2, n° 1; Cf. PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As ordens de 
Avis e de Santiago na Baixa Idade Média..., p. 140. A autora apresenta um quadro que permite verificar as 
localidades da ordem que se mantiveram comendas e aquelas que passaram a pertencer à mesa mestral. 
Durante o governo deste mestre verifica-se um reforço indiscutível dos bens pertencentes à mesa mestral. 

424 Cf. PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As or dens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média..., p. 140. 

425 IAN/TT, Gav. IV, maço 1, n° 28; Gav. IV, maço 2, n° 1. 

425 BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., p. 151. 
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vai reunir em torno da mesa mestral, uma extenso património, para mais tarde, o atribuir, a 
quem desejar, como prémio por serviços prestados, esforço ou promoção social daquele 
que a recebe. Necessidade que a Santa Sé compreendeu, pelo que, por breve de Júlio II, 
Exponi nobis nuper, de 13 de Agosto de 1507, autorizou esta prática para ambas as ordens 
i 427 

de que era mestre. 
No que diz respeito aos santiaguistas, a bula fundacional da milícia refere o conjunto 

de bens que a instituição possui, aos quais se acrescentam, todos os que vier a obter como 
produto de doações feitas, ao que se juntam terras conquistadas aos infiéis.428 A milícia 
com um percurso político diverso e atribulado, de recuos e avanços no processo de 
separação de Castela, assume estas dissidências, no reinado de D. Afonso IV e prepara 
terreno legislativo autónomo, com a produção dos Estabelecimentos de Pedro Escacho 
(1327), que enumeram com precisão, os bens pertencentes à mesa mestral:429 

• Rendas de Setúbal, excepto as igrejas; 

• Rendas de Alcácer, excepto as igrejas, o paço da Ribeira, o barco de passagem, a 

Bemposta, rendas dos foros das casas e mouros forros; 

• Todas as rendas de Ferreira de onde deve sair anualmente 300 libras para as rendas 

de Setúbal para pagar os custos do desentendimento que a ordem mantém com a 

sua congénere castelhana; 

• Rendas e proveito do que for conseguido através do gado que está na posse da 
ordem e é por ela tratado. 

No século XV quando o Infante D. Fernando foi administrador conjunto desta milícia 
com a de Cristo, solicitou ao papa a possibilidade de dar em comenda bens das mesas 
mestrais das ordens a que presidia, ao que Sisto IV acedeu pela bula, Inter curas 
multíplices, de 2 de Junho de 1472,430 o que faz supor que os esses bens eram muito mais 

IAN/TT, Colecção Especial, Bulas, cx. 16, n° 4. 

Bula de Alexandre III, 1175, p. 203. 

Estabelecimentos de Pedro Escacho, 1327, p. 232. 

IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 3a pt, fl. 35; M. K, vol. XV, doc. 23, pp. 23-24. 
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extensos do que os referidos para o princípio do século XIV, acabando muitas dessas 

localidades por ser entregues a um comendador. 

No que diz respeito à milícia de Cristo esta herda um vasto conjunto de territórios que 

pertencem ao Templo distribuídos por uma área bastante extensa e dispersa, mas que, 

aproveita as linhas dos rios Tejo e Douro e as zonas de fronteira por eles limitadas. 

Como o património não era encarado como uma questão subalterna na vida destas 

organizações, os primeiros textos normativos da ordem de Tomar, as Ordenações de 1321 

e 1326, definem com exactidão esses bens. O primeiro texto foi outorgado no reinado de 

D. Dinis e do seu primeiro mestre, Gil Martins, enquanto o segundo foi elaborado no 

tempo do mestre João Lourenço. Estes textos enumeram de forma explícita os bens da 

mesa mestral. Julgámos, por isso, útil enunciá-los num quadro comparativo: 

Quadro n° 8 - Bens pertencentes à Mesa Mestral nas Ordenações de 1321 e 1326 

1321433 1326434 

Tudo o que a Ordem possui em Lisboa e seu 
termo; 

Tudo o que a Ordem possui em Lisboa e seu 
termo; 

Tudo o que possui em Alenquer e seu termo; Tudo o que a Ordem possui em Alenquer e seu 
termo; 

Tudo o que possui em Santarém e seu tenno 
excepto Pinheiro e Casevél; 

Tudo o que a Ordem possui em Santarém e seu 
termo, excluindo as comendas de Pinheiro e 
Casevél; 

Do temporal e espiritual de Ega 800 libras 
anuais dadas pelo respectivo comendador que 
também deve dar 200 libras ao comendador de 
Leiria; 
Castelo Branco e seu termo que será a morada 
do mestre; 

Tudo o que a Ordem possui em Castelo Branco 
e seu termo, onde o Mestre fixaria a sua 
residência; 

Nisa; Nisa; 

431 A este propósito veja-se, PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As ordens de Avis e de Santiago na Baixa 
Idade Média..., pp. 141-142. A autora apresenta um quadro onde refere um conjunto de localidades e de bens 
pertencentes à mesa mestral e que foram entregues a comendores. As localidades em causa são as seguintes: 
Alcochete; Alhos Vedros; Arruda; Colos; Faro, Ferreira; Grândola; Loulé; Samora Correia; Santiago do 
Cacém; Sines; Tavira; Torrão. 

432 Cf. SILVA, Isabel Luísa Morgado de Sousa e,A Ordem de Cristo durante o mestrado..., pp. 30-31. 
433 Ordenação da Ordem de Cristo, 1321, p. 144. 

434 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fis. 158-158v; Ordenação da Ordem de 
Cristo, 1326, p. 152. 
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Ródão; Ródão; 

Alpalhão; 
Montalvão; Montalvão;435 

Ares; 

1450 libras de direitos e rendas que a Ordem 
tem em Rio Frio e Fonte Arcada e couto de 
Braga; 

Todas as rendas e direitos da Ordem em Rio 
Frio e Fonte Arcada, cidade e couto de 
Braga;436 

Igrejas em Mogadouro e Penas Roias; 

A este conjunto de comendas uniram-se mais tarde, as vilas de Pombal, Soure e 

Tomar. Com a projecção adquirida através do processo expansionista, da mesa mestral 

passam a fazer parte todas as ilhas do Mar Oceano e a renda do seu espiritual está para 

sempre a ela unida por bulas apostólicas concedidas ao Infante D. Henrique e seus 
437 

sucessores. 
Através de fontes posteriores julgamos importante estabelecer as mudanças 

ocorridas com estes bens e a extensão por estes adquiriram, tendo como ponto de 

referência as Ordenações de 1326. 

Mudanças ocorridas nos bens da Mesa Mestral 

1. Lisboa e seu termo438 

• Igreja de Nossa Senhora da Conceição que D. Manuel I edificou na antiga 
439 

sinagoga; 
• Nessa igreja de Nossa Senhora da Conceição, o rei D. Manuel criou uma comenda, 

dotada com os bens, que a mesa mestral tinha em Lisboa; 

Alpalhão e Ares, mencionadas na Ordenação de 1321, não são aqui referidas. Da mesma forma que a 
quantia de 800 libras a pagar pelo comendador de Ega à Mesa Mestral, estipulada pela mesma Ordenação, 
não é mencionada. 
m O rendimento é de 1450 libras. As igrejas de Mogadouro e Penas Roias, deixam de estar ligadas à Mesa 
Mestral. 
437IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312. fis. 158v-159. 
438 IAN/TT. Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fis. 159-159v. O termo de comparação para 
os alterações sofridas são a Ordenação de 1326. 

^J Menciona apenas que alguns bens da mesa mestral serviram para dote desta igreja. 
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• Em Vila Franca de Xira a mesa mestral tem os oitavos dos vinhos e uma comenda 

na Alcaidaria-mor; 

• Em Sintra há treze casais que se entregam a pessoas com hábito; 

• A Granja de Alperiate foi dada a pessoa de hábito; 

• Os bens da Ameixoeira estão emprazados; 

2 . Santarém e seu termo 

O Paul do Governador ficou a ser comenda; 

A comenda de Santa Maria de África, em Ceuta, foi dotada de alguns bens que a 

mesa mestral tem em Santarém: o casal do Alamo, três courelas na lezíria do 

Palanque e o casal do Dão; 

Um casal na lezíria dos Galegos e outro na Golegã e alguns moinhos em Rio 

Maior; 

Quinta do Bugalho; 

Bens da ordem em Alcoentrinho; 

Bens da ordem em Rio Maior. 

3. Alenquer e seu termo441 

4. Castelo Branco442 

• Vila de Castelo Branco, aldeias de Escalos de Cima, Fundo e Cafede; 

• Comenda de Monforte; 

Granja sob o Castelo, atribuída a alguém sem hábito; 

440 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fis. 160-160v. Os bens aqui referidos 
encontram-se, ou com título de comenda, ou emprazados. A Igreja de Santiago de Santarém, com vigário e 
beneficiados pertence à ordem pleno iure, mas não pertence à mesa mestral. Cardiga, foi criada comenda por 
reunião capitular feita pelo mestre João Lourenço. Mais tarde, fez-se escambo desta comenda pela Igreja de 
Santiago, ficando a Cardiga unida ao convento enquanto que a igreja ficou a ser comenda. 
441 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fl. 160v. Os bens da Mesa Mestral que a 
ordem aí tem, são os que pertencem à casa da vila de Alenquer, que se chama Freiria e que se encontram 
emprazados e aforados. 
442 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fis. 160v-161. Apesar de serem da mesa 
mestral estão na posse de particulares. 
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• Comenda da Lins; 

• Comenda da Mata. 

5. Ródão
443 

6. Montalvão
444 

7. Rio Frio e Fonte Arcada
445 

8. Cidade e Couto de Braga 

9. Vila de Pombal
447 

446 

10. Vila de Soure e seu termo 448 

■1-13 
IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fl. 161. Apesar de pertencerem à mesa 

mestral, D. Manuel I no capítulo geral de 1503, separou-a e fez dela uma comenda para premiar quem 
servisse em Africa. 

444 IAN/TT, Ordem/Convento de Tomar, livro n° 312, fl. 161v. D. Manuel no capítulo geral de 1503, uniu-a à 
claveria, em vez da comenda da Redinha que era a que primitivamente lhe estava associada. 

445 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fl. 16lv. São bens da mesa mestral, mas 
estão dados em comendas. 

446 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fis. 161v-162. Tudo o que a ordem tem em 
Braga e seu Couto, na prática pertencem-lhe, mas não tem deles notícia certa. A fonte relata acontecimentos 
que remontam à ajuda prestada pelos cavaleiros do Templo a D. Afonso Henriques. Um arcebispo de Braga, 
decerto Paio Mendes (1118-1137), edificou uma casa para hospital, para prestar ajuda a peregrinos, o qual 
dotou de muitas propriedades, que foram posteriormente usurpadas, por incúria. Em face disto, D. Afonso 
Henriques e D. João Peculiar (1139-1175) desenvolveram esforços para restituir ao hospital todos os bens, de 
que fizeram doação à Ordem do Templo, o que veio a obter confirmação apostólica. Deste modo, a ordem de 
Cristo ao ser herdeira dos bens dos Templários, viu este património ser incorporado na mesa mestral, apesar 
de na prática não ter recebido nada. Delega, por isso, nos visitadores da ordem a investigação sobre os bens 
na cidade e couto de Braga. 

447 IAN/TT. Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fl. 162v. A vila de Pombal embora faça parte 
dos bens da mesa mestral anda alienada em comenda. Tem almoxarife e escrivão do almoxarifado, cujos 
salários são pagos à custa das rendas da ordem, sendo a sua nomeação a cargo dos mestres e nunca dos 
comendadores. 

448 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fls.l62v-163. A fonte refere que desde a 
Ordenação de 1326 que a vila de Soure passou a comenda e que todas as outras atrás mencionadas estão 
atribuídas a pessoas particulares. O rendimento da mesa mestral nesta vila é apenas um celeiro em que se 
recolhem os dízimos. Este celeiro foi outrora arrendado por 280 000 reais, 43 moios de trigo e 7 de cevada. A 
vila tem almoxarife e escrivão do almoxarifado que são nomeados pelo mestre, ou seja o rei. 
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Comenda e Alcaidaria-mor da vila de Soure; 

Comenda das Alencarcas; 

Comenda do Paleão; 

Comenda dos Azeites de S. Pedro; 

Comenda dos Azeites de Soure com alguns lugares da vila. Outros lugares desta 

comenda foram dados ao Colégio de Coimbra, para os frades da ordem que o 

frequentam; 

Comenda de S. Mateus de Soure. 

11. Vila de Tomar449 

Comendas que nunca pertenceram à mesa mestral450 

• Comenda de Pias; 

• Comenda do Prado;451 

• Comenda de Beselga; 

• Comenda do Paul e 100 soldos. 

449 IAN/TT. Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fl. 163-164v. 
450 Desde os primeiros textos normativos da ordem, quando se fez a separação dos bens da mesa mestraL 
foram atribuídas a comendadores. 

451 A fonte refere que esta comenda está agora anexa ao convento. 
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Quadro n° 9 - Bens da vila de Tomar pertencentes à Mesa Mestral da Ordem de 

Cristo 452 

Celeiro e Adega na vila de 
Tomar453 

Celeiro de Aljubeira e Adega 
de Pias454 

Celeiro da Junqueira 

Comenda da Savacheira455 Comenda da Torre Comenda das Olalhas456 

Comenda de Marmeleiro e 
Carvalhães 

Comenda das Gontijas Outros lugares e uma tulha 
onde se recolhem os dízimos 
do azeite da vila e seu termo e 
que pertencem à Ordem. 

Comenda dos Casais e Soianda 

12. Vila de Nisa 457 

Quadro n° 10 - Outras comendas ligadas à Mesa Mestral da Ordem de 

Cristo 45S 

África459 Casa da índia Bispado do 
Funchal460 

Bispado de 
Angra 

Bispado de Cabo 
Verde 

23 em Tânger461 2 de 200 000 
reais/cada 

Dízimos do 
pescado e miunças 
de Machico e 
Porto Santo 

Comenda de 
Santa Maria462 

Comenda da ilha 
das Flores463 

452 A mesa mestral tem direito à jugada, sobre o pão e o vinho. Para a recolha deste imposto constituíram-se 
três celeiros e três adegas. 

453 D. Manuel I separou e criou três comendas, nos limites do celeiro e que vêm a seguir mencionadas. 
Apesar de serem da mesa mestral estão na posse de comendadores. Este celeiro e adega depois de separados 
das comendas, ficou unido ao convento de Tomar, para seu sentento dos rendimentos provenientes da mesa 
mestral. 

Este celeiro e adega também pertencem à mesa mestral e foram separados por D. Manuel em duas 
comendas. Estas comendas embora pertençam à mesa mestral estão providas a comendadores. A recolha dos 
proventos do celeiro de Aljubeira é feitas por oficiais da fazenda do rei. 

455 No capítulo geral de 1503 ficou definido que esta comenda seria atribuída aos que servissem em África. 

456 No capítulo geral de 1503, D. Manuel separou deste celeiro a comenda de Olalhas que se destinava a 
todos os que servissem em África. 

1,1 IAN/TT. Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312, fis. I64v-165. A fonte refere que desde a 
Ordenação do mestre João Lourenço, a vila sempre pertenceu à mesa mestral. 
458 IAN/TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, livro n° 312. fis. 165-166v. 

459 Estas comendas foram criadas por D. Manuel em 1503, para quem aí servisse. Todas têm o valor de 10 
000 reais pagos das rendas da mesa mestral. 

As comendas criadas nas ilhas atlânticas, foram criadas com os dízimos aí recebidos. 
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7 em Ceuta464 1 de 150 000 
reais da vintena 
de Sofala 

20 moios de trigo 
e 20 de cevada de 
Porto Santo 

Comenda dos 
dízimos da ilha de 
Santo Antão. 

7 em Mazagão46i A comenda-mor 
tem 100 000 reais 
da vintena da 
Casa da índia 

Dízimos de todas 
as rendas de pão 
da Madeira e dos 
Açores 

D. Manuel à semelhança de D. Jorge para as ordens de Avis e Santiago, utiliza 

bens da mesa mestral da ordem de Cristo, para premiar os seus fiéis servidores e desta 

forma os prestigiar.466 A situação particular da milícia permitiu que o seu mais alto 

superior hierárquico tome decisões no sentido de remunerar serviços prestados no campo 

de batalha, ou fora dele, de cavaleiros e clérigos. Prática que não era inovadora, pois, a 

bula Inter curas multíplices de Sisto IV concedeu ao Infante D. Fernando, mestre de Cristo 

e de Santiago, a possibilidade de atribuir propriedades e rendas da mesa mestral nestas 

condições.467 

Entre outras obrigações o orçamento da mesa mestral tinha a seu cargo o 

pagamento de tenças, rendimento que conferia solidez económica aos seus beneficiários 

por ser garantido, pelo que, a reunião capitular de 1503, determina que todas as tenças 

atribuídas a cavaleiros e comendadores, devem ser pagas em primeiro lugar e sem qualquer 

quebra.468 Definindo ao mesmo tempo, que todas aquelas que já foram atribuídas e 

dependam da mesa mestral, quando ficarem vagas, devem ser providas para outros 

461 Nestas comendas as cavalarias servitórias, têm as mesmas obrigações das comendas, mas não é 
necessário possuir hábito para as receber, o que aponta para as necessidades de defesa da zona. O seu 
pagamento sai das rendas da mesa mestral. Em Tânger existem: 

6 cavalarias de 8 000 reais cada uma; 
5 cavalarias de 7 000 reais cada uma; 
13 cavalarias de 6 000 reais cada uma; 
3 cavalarias de 5 000 reais cada uma; 
1 cavalaria de 4 000 reais. 

462 Segundo o definido na reunião capitular de 1503, ela era destinada a quem preste serviço em África. 

463 A própria fonte refere que tem dúvidas sobre a criação desta comenda. 

464 Aqui há 6 cavalarias de 6 000 reais cada uma e mais 2 de 4 000 reais cada uma. 

465 Existem 4 cavalarias de 7 000 reais e mais 4 de 5 000 reais cada uma. 
466 Veja-se a este propósito, SILVA, Isabel Luísa Morgado de Sousa e, A Ordem de Cristo (1417-1521), pp. 
255-268. 
467 M.H., vol. XV, doc. 23, pp. 23-24. 
468IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4 ^ 1 , fis. llv-12; BN, Fundo Geral, cód. 738, fl. 22. 
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cavaleiros da ordem que as mereçam. Aproveitando a melhor forma de servir os seus 

interesses políticos e as boas relações diplomáticas que tinha com o papado, o rei vai 

argumentar no sentido de fazer sentir que esta política de benesses e de crescimento da 

milícia é indispensável para guerrear o mouro infiel e cristianizar os gentios dos lugares de 

além-mar.470 

2.2 - As Comendas 

2.2.1 - Ordem de Avis 

Sendo o património um sector vital da sua vida destas milícias, conseguido à custa de 

sacrifícios e perda de muitas vidas, devia ser vigiado e regulamentado de forma a não ser 

desperdiçado. Ao freire e à ordem, através da sua hierarquia, competia esta tarefa. 

Para Avis fica determinado a partir de 1503 não ser possível fazer emprazamento, 

aforamento ou permuta, ou qualquer outra alienação de terras e possessões sem manifesto 

proveito para a instituição, precisando sempre de autorização capitular. Através do pregão 

eram dadas a conhecer as terras que se encontravam nestas circunstâncias. Nenhum prazo 

ou aforamento podiam ser feitos por mais de três vidas, sendo marido e mulher duas vidas, 

excepto nos casos, em que o terreno seja de tal modo fraco e de tão pouco préstimo que 

justifique um contrato emfateusim perpétuo. Estes procedimentos estendem-se aos bens da 

mesa mestral e todos os contratos feitos de forma diferente perdem validade. 

Os comendadores, seus herdeiros e priores precisam para fazer esses contratos, de 

confirmação dada pelos órgãos superiores. Quando os herdeiros dos comendadores 

pretendem renovar o contrato ficam dispensados destes trâmites legais, se no primeiro 

caso, quando a propriedade foi atribuída, estes forem respeitados.471 O sistema de sucessão 

é simples. A primeira pessoa nomeia a segunda e esta a terceira. Se isto não se fizer e 

alguma delas falecer sem mencionar a outra, o bem emprazado fica automaticamente para 

a ordem. Com o desaparecimento físico das partes, os contratos terminam e só se fazem 

IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 3a p t , fl. 39; Ordem de Cristo, livro 9, fis. 19-30; BN, Fundo Geral 
cód. 737. fl. 70v. 

470 IAN/TT. Ordem de Cristo, cód. 235, 3a pt., fis. 38-38v: Ordem de Cristo, livro n° 9. fis. 30-30v e fis 
102v-104: BN, Fundo Geral, cód. 737, fis. 69v-70. 

m Estatutos de Avis, 1503, fis. 53v-55. 
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novos se for proveitoso para a milícia. Fica determinado que comendadores, priores e 

quaisquer outros, não os possam celebrar baseados em antigas procurações, pelo que, os 

almoxarifes estão proibidos de conceder licenças, mas se isso acontecer, estas não terem 

qualquer validade.472 Para evitar abusos, sempre frequentes, castelos e fortalezas não 

devem ser dados a pessoas fora da instituição. Esta exclusividade é justificada pela defesa 

dos interesses da ordem, sendo apenas, estes resolvidos no âmbito da sua justiça e não da 

secular, porque nenhum dos seus elementos pode ser acusado e julgado por ela. Sendo a 

simonia um factor condenado e negativo do comportamento dos freires, é proibida a troca 

que alguns comendadores e priores faziam de suas comendas e priorados. Esta ficar 

condicionada ao facto destes terem em primeiro lugar de renunciar a essa posse e só depois 

a ordem as atribuir a quem considere de direito. 

Em 1516 as Definições de D. Jorge, reconhecem o prejuízo que representa o 

pagamento, ilícito, como entrada, que certos comendadores e outras pessoas recebiam 

pelos aforamentos de propriedades da milícia. Quanto maior a entrada, menor o preço do 

aforamento e maior o prejuízo para Avis. Fica proibido este expediente e apenas têm 

direito à quarentena. Quem o contrário fizer, é condenado a cinquenta cruzados de ouro, 

metade para as obras do convento e a outra para quem o acusar, ficando o contrato sem 

validade.475 

472 Estatutos de Avis, 1503, fis. 55-55v; Regra de Avis, 1516. fis. 55v-57v. vem confirmados os mesmos 
princípios e orientações: 

• Não se fazem contratos de emprazamento e aforamento que impliquem alienações de bens, terras e 
rendas; 

• Qualquer contrato deve ter interesse para a ordem; 
• Qualquer contrato para ser executado precisa da autorização do capítulo; 
• Pregão durante 10 dias para dar conhecimento a possíveis interessados; 
• Feitos em vida de três pessoas, sendo marido e mulher duas pessoas; 
• Cada uma tem que nomear a outra; 
• As terras estéreis e sem proveito podem ser dadas emfateusim perpetuo; 
• Todos são obrigados a mostrar perante as autoridades da ordem, no prazo de um ano, os contratos de 

aforamento; 
• Esta confirmação é necessária quando o foro ultrapassa os 150 reais; 
• Os prazos ficam devolutos à ordem, por morte das três pessoas ou por falta de nomeação das 

mesmas, apesar de terem feito melhorias; 
• Os almoxarifes devem proibir qualquer qualquer venda de prazo sem licença superior, senão os 

interessados perdem o ofício. 

473 Estatutos de Avis, 1503. fis. 55v-56. 
474 Estatutos de Avis, 1503, fl. 56v. 
475 Regra de Avis, 1516, fis. 57v-58. 
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A partir desse ano de 1516, a posse de comenda obedecia a um processo burocrático de 

controlo. Quando um comendador tomava posse, o contador do mestrado e o seu escrivão 

fazem esse registo, certamente para evitar problemas futuros que punham em dúvida quem 

provocou estragos nos bens que dela faziam parte. Declara-se o estado da igreja, que 

estragos apresenta e as melhorias feitas às casas, adegas, celeiros e oficinas e se tiver 

castelo, regista-se o estado em que se encontra o muro, casas e qualquer outro aposento. 

Deste registo haverá dois exemplares, um para o mestre, outro para o comendador. 

A fiscalização legal torna-se mais apertada, ao exigir aos herdeiros do comendador que 

entreguem o livro da Regra e quaisquer outras escrituras que tenham na sua posse e sejam 

pertença do mestre como representante supremo da milícia.476 

Para remediar as discórdias entre os herdeiros do comendador falecido e a ordem ficou 

definido que o pão que já estiver segado, a uvas que se encontrem vindimadas e a azeitona 

que estiver derrubada pertence-lhes, tal como, todos os outros frutos já recolhidos. Mas os 

que ainda estiverem na árvore, o gado por dizimar, a lã por tosquiar e os queijos por fazer 

pertencem ao futuro comendador. No caso das rendas a dinheiro, os herdeiros do 

comendador falecido vencem a renda de tenças, foros, moinhos e fornos ao tempo 

correspondente em que o comendador viveu.477 

A Regra de 1631 elaborada num outro tempo, demonstra que Avis era possuidora de 

comendas, dentro e fora do mestrado, apesar deste património ser outrora mais vasto, foi 

por autorização apostólica, retirado e aplicado noutras obrigações que a milícia assumiu.478 

2.2.2 - Ordem de Santiago 

A base patrimonial como suporte do poder, prestígio e importância adquirido por estas 

milícias, aparece referida desde os primeiros textos normativos. Santiago não é excepção e 

já os Estabelecimentos de Paio Peres Correia advertem para não ser atribuído castelo a 

homem secular, que certamente não respeitava os interesses da ordem.479 Pelo que fica 

estabelecidos que as comendas e todos os rendimentos que lhe pertencem devem ser 

Regra de Avis, 1516, fl. 54. 

Regra de Avis, 1516, fis. 54-55. 

Regra de Avis, 1631, pp. 17v-18. 

Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl. 65. 
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480 entregues a freires, e não a civis, mas caso isso aconteça, a propriedade deve ser retirada 

Reflexo de um tempo com forte actividade guerreira, onde as questões de defesa eram 

prioritárias, fica definido que todos aqueles que possuíram castelos em zonas 

problemáticas, de fronteira, podem manter os homens a pé e a cavalo que pretenderem. 

Do mesmo modo, que lucidamente reflectem os Estabelecimentos de Pedro Escacho, 

apesar de ser diferente o contexto político em que foram promulgados: "E porque os 

servidores de Deus e as cousas spiritaaes nom podem estar longo tempo nem se manteer 

sem as cousas temporaaes e outrossy as cousas temporaaes nom avendo quem as bem 

procurar e defender podem cedo perecer482. Depois de mencionar que a comenda-mor de 

Mértola, será sempre entregue a um freire cavaleiro, que traz consigo outros dois, 

equipados com cavalo e armas,483 apresenta o elenco das comendas, rendas e obrigações 

militares dos comendadores .484 

Quadro n° 11 - Comendas, rendas e obrigações dos comendadores da Ordem de 

Santiago em 1327 

Comenda Rendas e Obrigações dos Comendadores 

Palmela 0 Comendador deve ter 1 freire cavaleiro com cavalo e 
armas. 

Alvalade Possuiu tudo o que a ordem tem em Tavira, que 
pertenceu a Gonçalo Mendes e deve manter cavaleiro 
com cavalo e armas. 

Cacela Tudo o que a comenda aí possuir, mais as igrejas de 
Alcoutim e Castro Marim e deve manter um cavaleiro 
com cavalo e armas. 

Almada(na) Tudo o que a ordem aí possuir. Deve manter um 
cavaleiro com cavalo e armas e dar 400 libras ao 
comendador da Arrábida. 

Sesimbra Tudo o que a ordem aí possuir e manter cavaleiro com 
cavalo e armas. 

Canha Tudo o que a ordem aí possuir, mantenha freire 
cavaleiro e direito a 400 libras de renda do Ribatejo. 

480 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl. 64v. 

481 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl. 66. 

482 Estabelecimentos de Pedro Escacho, 1327, p. 233. 

483 Estabelecimentos de Pedro Escacho, 1327, p.233. 

484 Estabelecimentos de Pedro Escacho, 1327, pp. 233-234. 
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Samora Correia Tudo o que a ordem aí possuir, para além de manter um 
cavaleiro com cavalo e armas. Direito a 400 libras de 
rendas do Ribatejo. 

Represa Tudo o que a ordem aí possuir, assim como em 
Montemor-o-Novo e seu termo e 600 libras de rendas do 
Ribatejo. Deve manter cavaleiro com cavalo e armas. 

Aljustrel Tudo o que a ordem aí possuir e de manter cavaleiro 
com cavalo e armas. 

Messejana Tudo o que a ordem aí possuir, para além de manter 
freire cavaleiro. 

Garvão Tudo o que a ordem aí possuir, para além de manter 
freire cavaleiro. 

Ourique Tudo o que a ordem aí possuir. Deve manter freire 
cavaleiro com cavalo e armas. 

Cercal Tudo o que a ordem aí possuir, mais 1000 libras das 
rendas das igrejas do Algarve. Deve manter freire 
cavaleiro. 

Almodovar Tudo o que a ordem aí possuir, excepto as igrejas, mais 
200 libras das igrejas do Algarve. Deve manter freire 
cavaleiro. 

Castro Verde Tudo o que a ordem aí possuir. Deve manter freire 
cavaleiro. 

Vila Caseval Tudo o que a ordem aí possuir, mais as igrejas do 
Algarve. Deve manter freire cavaleiro. 

Orta Lagoa Tudo o que a ordem aí possui, como em Monção, mais 
600 libras das rendas do Ribatejo. Deve manter freire 
cavaleiro. 

Borariça Tudo o que a ordem aí possuir, mais o que tem em 
Óbidos e 300 libras das rendas do Ribatejo 

Podentes Apenas diz que deve ter comendador, sem qualquer 
referência aos rendimentos. 

Chouparia Tudo o que a ordem aí possuir, mais 300 libras de 
rendas do Ribatejo. 

Aldeia Rica Tudo o que a ordem possuir na Beira, Travaces(?) e 
Freixo. 

Santos Tudo o que sempre tiveram os comendadores desse 
local. 

Arrábida Tudo o que a ordem aí possuir, mais 400 libras da 
comenda de Almada. Deve manter permanentemente 
um freire capelão que faça as orações. 

Mougelas Tudo o que a ordem aí possuir, mais 400 libras das 
igrejas do Algarve. 

Cabrela Tudo o que a ordem aí possuir, mais 200 libras das 
rendas do Ribatejo. 

Elvas Tudo o que a ordem aí possuir, mais o que possui em 
Vila Viçosa e 200 libras de rendas do Ribatejo. 

Entradas Tudo o que a ordem aí possuir, mais o que ela tem em 
Beja e 400 libras das igrejas do Algarve. 

Montei Tudo o que a ordem aí possuir, mais 500 libras das 
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igrejas do Algarve. 
Alçaria Ruiva Tudo o que tem o comendador actual. 

Aljezur Tudo o que a ordem aí possuir. 

A comenda como área pertencente ao conjunto de propriedades da instituição 

representa uma autoridade administrativa. Inicialmente foram atribuídas pela incapacidade 

destas milícias em rentabilizar em tempo útil, as grandes extensões de terra que lhes foram 

doadas, como recompensa de serviços prestados no campo de batalha ou como legados 

pios. Mais tarde, a partir do século XV, a sua criação e atribuição deve-se a critérios 

económicos e de importância social. Ser comendador significa ter prestígio. Contudo, era 

preciso ter responsabilidades. Ainda no século XIV Pedro Escacho estabelece que estas 

não devem mudar constantemente de mãos para não fragilizar a acção dos comendadores e 

permitir fazer as melhorias necessárias, pelo que, devem ser atribuídas de forma vitalícia e 

só serem retiradas, caso o mestre juntamente com o conselho de seis comendadores, 

considere as acções dos proprietários tão indignas, que justifique essa medida. A comenda 
• 485 

será imediatamente entregue a outro freire, de cujo facto será dado conhecimento ao rei. 

A normativa santiaguista durante o mestrado de D. Jorge prevê que a entrega de 

uma comenda fique mencionada num documento, que regista o estado de conservação em 

que esta se encontra e do qual devem ser passados dois traslados, um para o mestre e outro 

para o comendador. 

Certos lugares como, Lagoa Alva, Mértola, Panóias, a igreja de S. Salvador de 

Santarém e Vila Nova de Milfontes, passaram a ser comenda no século XVI o que não 

acontecia nos Estabelecimentos de Pedro Escacho. Em contrapartida, neste diploma 

normativo, os lugares de Palmela, Cercal, Borariça, Santos, Arrábida e Montei, eram 

comendas, mas não aprecem referenciadas no tempo de D. Jorge. 

2.2.3 - Ordem de Cristo 

A comenda sendo um espaço territorial limitado atribuído a freires cavaleiros que 

tinham aí autoridade senhorial, a rentabilização e conservação desse território, competia ao 

485 Estabelecimentos de Pedro Escacho, 1327, p. 234. 

486 Regra de Santiago, 1509, pp. 148-149. 

487 Cf. PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média,.., p. 143. 
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comendador que era escolhido e nomeado pelo mestre. Nas Ordenações de 1321 e 1326 

elas são atribuídas vitaliciamente a freires cavaleiros com todas as rendas e obrigações que 

dela fazem parte. Estas consistiam em residir na comenda, contribuir com determinada 

quantia para outra mais pobre ou para o convento, para além de aí manterem cavalo e 

armas, reforçando o lado militar desta atribuição e o papel dos comendadores na defesa 

das terras da ordem.488 Apesar do pouco tempo decorrido entre estes dois documentos, 

estes apresentam diferenças, que julgamos importante evidenciar num quadro comparativo, 

pelo que, elencámos o conjunto de comendas que vêm referidas nestes primeiros textos 

estatutário 

Quadro n° 12 - Distribuição das Comendas nas Ordenações de 1321 e 1326 da 

Ordem de Cristo 

13214*9 1326490 

Comenda de Soure491 Comenda de Soure492 

Comenda de Casével493 Comenda de Casével494 

Comenda do Pinheiro Comenda do Pinheiro495 

Comenda de Vila de Rei com a de 

Ferreira496 

Comenda de Vila de Rei49/ 

488 Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, p. 157. 
489 Ordenação da Ordem de Cristo, 1321, pp. 147-149. 

490 Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, pp. 155-157. Segundo esta Ordenação as comendas que 
precisavam de uma guarnição militar especial são: Soure; Casevél; Pinheiro; Castelo Novo, Pombal, 
Redinha, Tomar, Pias, Mogadouro e Penas Róias. 

491 Este comendador deve dar 1100 libras anuais ao convento e 130 libras ao comendador de Casevél. 

492 O comendador deve manter um freire cavaleiro com cavalo e armas e anualmente pagar ao Estudo Geral 
em Coimbra 1200 libras, dadas pelo comendador de Pombal. Nessa comenda têm direito ao espiritual e ao 
temporal. 

493 O seu rendimento são as 130 libras anuais dadas pela comenda de Soure. 

494 Tomar deve dar 650 libras e manter freire com cavalo e armas. 
49D Tem direito a 600 libras dadas por Tomar. Deve manter consigo freire com cavalo e armas. 
496 Recebe 200 libras anuais dadas pela comenda de Dornas. 

497 Aqui não aparece junta com a de Ferreira. Se o total das suas rendas não atingir as 800 libras, a diferença 
será dada por Tomar. 
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Comenda de Almourol Comenda de Almourol 

Comenda de Cardiga4y8 Comenda de Cardiga4yy 

Comenda de Dornas Comenda de Dornas 

Comenda de Puços Comenda de Puços301 

Comenda de Leiria502 

Comenda de Ega 
Comenda de Touro Comenda de Touro 

Comenda de Marmeleiro Comenda de Marmeleiro 

Comenda de Longroiva Comenda de Longroiva 

Comenda de Muxagata Comenda de Muxagata304 

Comenda de Meda Comenda de Meda 

Comenda de Fontes Longas Comenda de Fontes Longas50 

Comenda de Ferreira d'Aires Comenda de Ferreira d'Aires 

Comenda de Pinheiro d'Azer Comenda de Pinheiro d'Azer 

Comenda de Castelo Novo Comenda de Castelo Novo501 

Comenda de Lardosa Comenda de Lardosa 

Comenda de Arrizado Comenda de Torre do Arrizado50 

Comenda de Évora50S 

498 Tanto Almourol como Cardiga dão ao convento 250 libras anuais. 
499 Este comendador com o de Almourol dividem entre si as rendas das comendas e dão 100 libras ao 
comendador de Idanha-a-Velha. 
500 Das suas rendas dá a comenda de Ferreira e Vila de Rei, respectivamente 200 libras e 100 libras à 
comenda de Puços. 
501 Tem direito a 400 libras dadas por Tomar. 
502 Tem direito a 200 libras anuais da comenda de Ega. 
503 Deve dar ao mestre anualmente 800 libras e as 200 libras à comenda de Leiria. 

504 Recebe 50 libras do comendador de Fontes Longas. 

505 Deve dar 50 libras ao comendador de Muxagata. 
506 Tem direito a cem libras da comenda de Torre do Arrizado e deve manter consigo freire cavaleiro com 
cavalo e armas. 
507 Deve pagar 150 libras ao comendador de Castelo Novo. 
508 Mais tudo o que a ordem aí possuir no chão de Mendo Marquiz. 
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Comenda de Elvas509 Comenda de Elvas 

Comenda de Proença510 Comenda de Proença511 

Comenda de Idanha-a-Nova Comenda de Idanha-a-Nova512 

Comenda de Idanha-a-Velha513 Comenda de Idanha-a-Velha514 

Comenda da Bemposta515 Comenda da Bemposta516 

Comenda do Rosmaninhal 

Comenda de Secura Comenda de Segura517 

Comenda de Salvaterra518 

Comenda de Pombal519 Comenda de Pombal520 

Comenda de Redinha521 Comenda da Redinha522 

Comenda de Cabo Monte Comenda de Cabo Monte 

Comenda de Portalegre523 

Comenda de Rio Frio e Fontearcada e 

Mais 200 libras dadas por pela comenda de Cornaga (sic). 
510 Mais 200 libras dadas pela comenda de Redinha. 

511 Tem o temporal eo espiritual do lugar e paga 100 libras ao comendador de Idanha-a-Velha. 

512 Tem o espiritual e o temporal do lugar e 300 libras da igreja de Salvaterra. 

513 Esta comenda e a anterior têm anualmente 500 libras da comenda de Rio Frio. 

514 Tem o temporal e espiritual do lugar e direito a 100 libras dadas por Almourol e Cardiga e outras 100 do 
espiritual de Proença. 

Tem 300 libras do espiritual de Tomar. Segundo esta Ordenação este devia ser ocupado por um freire 
clérigo que seja vigário e com funções de cura. 

516 Tem a igreja do Rosmaninhal. 
M7 Com direito ao temporal do Rosmaninhal. 

518 Esta comenda e as duas anteriores têm 500 libras anuais dadas pelas comendas de Rio Frio. Fontearcada e 
COUlu LÍ'_ i-ficlga. 

Deve contribuir anualmente com 1500 libras para o convento. 

-' O comendador deve manter consigo um freire cavaleiro, com cavalo e armas e contribuir anualmente para 
o Estudo Geral de Coimbra com 1800 libras, a pagar pelo Natal, Páscoa e S. João. 
521 Paga 200 libras à comenda de Proença. 

' O comendador deve ser cavaleiro, pelo que, tem direito ao temporal e espiritual e manter outro cavaleiro 
com cavalo e armas. 

í23 Tem 300 libras anuais do espiritual de Tomar. 
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couto de Braga 

Temporal de Tomar Comenda de Tomar526 

Espiritual de Tomar Espiritual de Tomar528 

Comenda de Mogadouro 

Comenda de Penas Roias52'' 

Comenda de Pias510 

Comenda de Alpalhão531 

Comenda do Prado532 

Comenda de Beselga51" 

Comenda de Paul534 

524 Devem dar anualmente 3950 libras distribuídas desta forma: 
• 1400 libras para o mestre; 
• 500 libras para o comendador de Salvaterra; 
• 500 libras para o comendador de Segura; 
• 500 libras para o comendador de Rosmaninhal; 
• 500 libras ao comendador de Idanha-a-Nova; 
• 500 libras ao comendador de Idanha-a-Velha. 

Nota: Apesar do total da soma ser de 3900 libras, a fonte refere sem qualquer dúvida 3950 libras distribuídas 
da forma supra citada. 
525 É composto por seis comendadores: um na vila, e cinco no termo, Beselga, Paul, Prado, Lousã e Pias. 
Cada um dá anualmente 2500 libras ao convento. 
526 O comendador desta comenda é alcaide do castelo e deve manter um freire com cavalo e armas. Tem 
direito a 1300 libras da vila e paga a colheita do rei. 
527 Deve ser ocupado por um freire clérigo, vigário e com funções de cura. Tem como funções recolher as 
rendas e zelar pelos bens desse espiritual e manter os clérigos e capelães que entender para servir nas igrejas 
e contribuir anualmente para o convemto com 3900 libras, para além de 300 à comenda de Portalegre e 
Bemposta. 
528 Deve ter um freire clérigo e 1570 libras para o seu sustento e os capelães, clérigos e tesoureiros 
necessários para tratar das igrejas. 
529 Ao comendador desta comenda e da anterior é exigida a sua residência nas respectivas propriedades. As 
rendas de ambas são divididas pelos dois, para além de manterem freires cavaleiros com cavalo e armas. 

530 Se a comenda render menos de 1100 libras, a diferença será dada pelas rendas de Tomar. Deve manter um 
freire com armas e cavalo. Este comendador, juntamente com o de Mogadouro, Penas Roias, Redinha, 
Pombal, Soure, Castelo Novo, Pinheiro, Casevél, Tomar, num total de dez. devem manter estes cavaleiros 
dando-lhes tudo o que eles precisam. Dada esta exigência, tudo leva a pensar que elas eram pontos vitais para 
a defesa e serviços que prestavam ao rei. 

531 Tudo o que a ordem tem em Portalegre, mais a igreja de Ferreira. 
532 Se a comenda não render 800 libras, a diferença será paga por Tomar. 

533 Se a comenda não render 800 libras, a diferença será paga por Tomar. 

534 Se a comenda não render 800 libras a diferença será paga por Tomar. 
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Apesar desta divisão administrativa os litígios estavam sempre a acontecer entre a 
ordem e o poder eclesiástico local, como prova a sentença de 12 de Fevereiro de 1350 
entre Rodrigo Anes, mestre da ordem de Cristo e o abade do Mosteiro de Santo Tirso, a 
respeito dos direitos de padroado e apresentação na igreja de Santa Marinha da Pedreira, na 
diocese de Braga, pelo que, se decidiu que esse direito se repartia alternadamente entre o 
mestre e o abade.535 

O período henriquino e a forte ligação da ordem à intensa actividade marítima em que 
o país se empenhara, levou o Infante a definir o número de comendas. Na reunião do 
capítulo geral de 19 de Maio de 1426 são mencionadas, vinte e três comendas, seis delas 
novas: Castro Marim, Granja do Ulmeiro, Póvoa, Santa Ovaia, Rio Frio e Ródão.536 Mais 
tarde, os seus Estatutos apelando ao espírito de colaboração dos comendadores incentiva
is a fazer melhorias nas suas propriedades, para dessa forma, obterem perdões e 
indulgências, que por autoridade apostólica, a ordem concede aos seus benfeitores.537 

A sociedade de Quinhentos marcada por forte poder senhorial e apetência pelos 
títulos, alguns conseguidos à custa da fama e valentia, mas que se querem compensados de 
forma mais prática do que a simples nobreza de carácter. Os gestos valorosos exaltados por 
Camões requerem uma tença, o hábito de uma ordem militar ou uma comenda. Estas 
tornam-se, por isso, factor de cobiça. As comendas novas da ordem de Cristo são fruto 
deste ambiente de privilégio e de cruzada, com vantagens para o monarca, que conseguia 
premiar mais servidores sem aumentar as despesa. 

As Definições manuelinas de 1503 prevêem que todo o comendador que edificar 
moinho, azenha, olival ou vinha e em vida tire proveito, em vida, dessa melhoria, mas 
quando falecer o proveito desta atitude, reverte a favor da ordem e não dos seus 
herdeiros.J Os emprazamentos realizados devem constituir um manifesto proveito para a 
ordem. Os que se realizam de novo precisam da autorização do cabido e os já celebrados 
pode o mestre atribuí-los a quem entender, quando estes vagarem. No ritual de entrega da 
comenda os comendadores juram sobre os Evangelhos, agradecem as ofertas e prometem 

IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, 2a pt., fis. 164-166. 

M. H., vol. Ill, doc. 60, pp. 112-113. 

Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 69. 

Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 83. 
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fazer o melhor que puderem. Os aforamentos só se aplicam às propriedades que trazem 

vantagem em ser aforadas, o que supõe, serem estas, de qualidade muito diversa. 

Porque nem sempre os negócios corriam da melhor forma, a letra Ex debito de Calisto 

III dirigida ao vigário geral do arcebispo de Lisboa, lança suspeitas sobre certas comendas 

e ordena que se investigue qualquer ilicitude ou simonia na sua atribuição. Questões que 

ocupavam as preocupações dos mestres e a posse deste património, nem sempre era aceite 

de forma pacífica.540 

Os conflitos às vezes envolviam a mais alta hierarquia. A sentença de 21 de Maio de 

1457 de D. Afonso V dada à revelia do seu, tio o Infante D. Henrique que não compareceu 

nem se fez representar, declara pertencer ao monarca e não à ordem de Cristo a jurisdição 

dos concelhos da Meda, Longroiva, e Muxagata, de que era comendador, Heitor Mendes. 

Isto, apesar de Afonso Anes de Vouzela ouvidor do Infante ir aos concelhos com gente a 

cavalo e a pé, mostrar uma carta deste onde ordenava que juizes e tabeliães da ordem 

tomem posse da jurisdição desses lugares e substituam os funcionários régios lá colocados, 

levando ordens para prender quem não lhes obedecer.541 Com o Infante D. Fernando estes 

conflitos continuam, pelo que, os capítulos apresentados pelos juizes e concelho de Tomar 

a 13 de Fevereiro de 1468 contra a Fr. Antão Gonçalves, alcaide-mor daquela vila, a 

respeito dos direitos da milícia, obtém do Infante uma resposta que confirma o que seu pai 

tinha estabelecido.542 

A Regra de Cristo de 1503 não esquece o património. Admite e reconhece que nem 

todos cumprem e zelam pelos bens, ao mesmo tempo, que confirma a sua vocação 

particular no contexto da expansão portuguesa, ao estabelecer que certas comendas só 

podem ser entregues a cavaleiros que estejam em espaços ultramarinos, a partir do dia de 

Santa Maria de Agosto de 1504, a servir os propósitos cristãos na guerra contra os mouros 

infiéis. Fica decidido que todos aqueles que estiverem quatro anos consecutivos a servir no 

ultramar, podem ser providos numa comenda, mas depois de terminado esse tempo e caso 

539 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 84-85. 
540 M. H., vol XII, doc. 126, pp. 252-254, a letra papal é de 27 de Fevereiro de 1456; Estatutos da Ordem de 
Cristo, 1449, p. 68, estabelece que tudo o que pertencer à casa e comenda deve lá continuar para não dar 
despesa. 
541 M. K, vol. XIII, doc. 61, pp. 101 a 104. 
542M. H., vol. XIV, doc. 151, pp. 342 a 346. 
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alguma se encontre vaga, o critério de atribuição fica a cargo do mestre. Nesta linha de 
actuação, D. Manuel expõe o modo e a forma como devem ser atribuídas as comendas.543 

Para o seu provimento não são considerados os cavaleiros possuidores de comendas e 
hábito no valor de doze mil reais de renda anual, a menos, que adquiram tal prestígio na 
guerra que façam o mestre abrir uma excepção. As comendas a atribuir como recompensa 
da dedicação prestada em territórios recém-conquistados e descobertos são as seguintes:544 

• Comenda de Santa Maria de África; 

• Comenda de Arguim; 

• Comenda de Ródão; 

• Comenda de Proença; 

• Comenda de Olalhas; 

• Comenda de Casteiejo; 

• Comenda de Savacheira; 

• Comenda de Puços; 

• Comenda de Segura; 

• Comenda de Lardosa; 

• Comenda de Rosmaninhal; 

• Comendas que se fizerem nas ilhas de S. Miguel e Santa Maria. 

Seguindo o mesmo princípio proselitista e considerando, que nas praças marroquinas 
trava-se a guerra contra os mouros, trinta hábitos e comendas, terão uma renda anual de 
dez mil reais proveniente da mesa mestral, mas quem neles for provido é obrigado a viver 
nesse lugar.545 

IAN/TT. Gav. VII, m. 14, n° 13; As Gavetas..., vol. II, p. 505, o documento em causa tem a data de 29 de 
Outubro de 1514. 

M4 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 85-86. 

545 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 89; M. H., vol. XII, doc. 137, pp. 286-287. Pela bula 
Inter Cetera de Calisto III. com data de 13 de Março de 1456, à ordem de Cristo é dada jurisdição perpétua, 
do temporal e espiritual sobre todas as terras já adquiridas ou a adquirir desde o Cabo Bojador e Não, Guiné 
meridional até à índia. Esta jurisdição estava a cargo do prior-mor, o qual podia prover os benefícios 
eclesiásticos de qualquer milícia, nas respectivas terras, bem como, sentenças, censuras e penas eclesiásticas. 
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A comenda-mor da ordem também vê o seu património aumentado. A ela fica para 

sempre anexada a de Dornes e a partir de Janeiro de 1504 tem direito a mais cem mil reais, 

os quais serão provenientes da vintena das coisas da índia. 

3 - Conclusão 

Através da leitura e análise dos textos normativos podemos concordar, sem grande 

margem de dúvida, que o património é um dos sectores mais importantes para a 

sobrevivência e afirmação das milícias e ao qual, no contexto da economia das fontes, é 

dedicado maior número de capítulos. Esta extensa base territorial confere-lhe vastos 

direitos e exploração de recursos nos territórios que lhe pertenciam. 

A nossa análise começa nos primórdios da construção desse património conseguido e 

mantido à custa de reis e papas, através de numerosas concessões e privilégios. Desde o 

início da sua existência, a mesa mestral está associada à dignificação, sustento e 

manutenção da casa do mestre, formando uma espécie de casa patrimonial à parte, que ao 

longo dos séculos acompanhou as mutações políticas a que estas instituições estiveram 

sujeitas. O mesmo acontece com as comendas, atribuídas por serviços prestados ou como 

forma de reconhecimento social. Se o património é um dos pilares em que se erguem estas 

milícias, a comenda é um espaço territorial definido, atribuído a freires cavaleiros, com 

poderes delegados, para aí actuarem em nome do mestre. Esta é um órgão de governo da 

ordem, com carácter de senhorio, cujos proventos são geridos pelo comendador, pessoa 

escolhida pelo mestre, cujo critério de escolha mudou, de acordo com a situação política ou 

militar da época. As rendas, os aforamentos, os direitos de exploração de recursos 

materiais e naturais, moinhos, lagares, pescado, salinas, comércio e transportes inserem-se 

num vasto conjunto de direitos senhoriais dos seus proprietários. 

546 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 87; Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503. p. 83. 
Fica decidido que os castelos e fortalezas apenas devem ser atribuídos aos cavaleiros professos, pelo mestre e 
se o contrário acontecer, o acto não tem qualquer valor. 
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Capítulo IV 

A Regra como texto ordenador do universo sociológico das 

Ordens Militares. 

Os capítulos anteriores ao estudarem os poderes, as dignidades e o património 

tratam aspectos mais pragmáticos e concretos da vida das ordens militares. 

O capítulo que aqui se inicia, procura identificar o universo sociológico destas 

instituições e as diversas formas como a Regra condiciona e orienta a sua actuação. Como 

nada é possível sem analisar a base humana que as mantém, consideramos fundamental 

analisar o recrutamento social, as condições de admissão, forma de fazer profissão e ritual 

de lançamento do hábito, cargos conventuais, sua eleição, funções e punições a que 

estavam sujeitos, se não fossem exercidos com responsabilidade. Este interesse serve para 

nos ajudar a compreender este universo, que concilia clérigos e cavaleiros, que impõe a 

ambos, normas de alimentação, vestuário e respeito pelos votos. O vector assistencial e 

caritativo, a hóspedes, enfermos, fugitivos, homiziados e desafortunados da vida, vincam o 

carácter cristão destas instituições e completam a análise deste capítulo. 

1 - A ordem social imposta pela Regra 

1.1 - Freires cavaleiros e freires clérigos: recrutamento social e condições 

de admissão. Direitos e obrigações. 

Por serem universos difíceis de gerir, o convento e a vida comunitária que lhe está 

associada, essa realidade está espelhada na normativa desde tempos recuados. Consciente 

dessa realidade, apresenta implícita ou explícita um conjunto de obrigações/punições a que 

os freires devem obedecer. 

A esta realidade não escapam as Definições de Avis de 1342, que estabelecem um 

conjunto de punições, de acordo com as infracções cometidas:5 

547 Definições de Avis, 1342, pp. 223-225. 
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Quadro n° 13 - Conjunto infracções/punições para os freires da Ordem de 

Avis em 1342 

Não deve sair sem autorização. Três dias de culpa ligeira no convento.548 

Quem não comparecer a Cabido para ser 

aplicada a disciplina da ordem. 

Três dias a pão e água. 

Obediência ao mestre e a seus prelados. Pena dada aos conspiradores.549 

Se incitar outro a formar bando. Pena dada aos desobedientes.550 

Se um freire insultar outro e um terceiro os 

mandar calar e não for ouvido. 

Pena de desobediência. 

Se um freire desmentir outro. Seis dias a pão e água. 

Se um freire ocultar a falha de outro. Cumprirá a pena que era atribuída ao outro. 

Os freires devem ser bem recebidos nas 

casas da ordem. 
Quem isto não cumprir fica três dias em 

ligeira culpa e seis Sextas-feiras a pão e 

água. 

Se algo se estragar em alguma comenda, 

aquele que a ocupar deve reparar o estrago 

mesmo que não fique aí. 

Nenhum freire pode fazer testamento. Se o fizer perde cavalo, armas e casa.551 

Para o freire fugitivo que use o hábito e se 

envolva com as populações locais. 
0 castigo é dado pela ordem, mas pode ser 

aplicada justiça secular. 

Todo o freire que se unir com mouros ou 

cristãos contra o mestre ou a ordem. 
Cárcere perpétuo por conspiração.552 

Nenhum freire deve estar no convento sem 

manto. 
Será chamado a cabido para lhe ser 

aplicada disciplina. Três dias em ligeira 

culpa e a pão e água.353 

Aqui o celeireiro é que cumpre a pena, por ter consentido. 

Esta obediência era extensiva ao comendador-mor. A pena atribuída aos conspiradores era a prisão 
perpétua à semelhança de Calatrava. 

550 Consistia em vários dias a pão e água, mas podia ir até à expulsão. 

551 A fonte menciona que para além destas penalizações o freire era obrigado a ir à cripta. Como a violação 
do voto de pobreza era uma falta considerada muito grave, cripta, deve estar ligado a clausura. 

-152 Definições de Avis, 1342, p. 226. 
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Proibido o uso de alffaremes, coyffa"4 e 

capeirote. 

— «« 
0 castigo é o mesmo do anterior. 

Proibido jogar dados no convento. Três meses sem sair do convento e às 
Quartas e Sextas-feiras jejua pão e água. 

Como já foi sobejamente explicado, os bens tresmalhados são um prejuízo para a 
ordem e o seu controlo fica cada vez mais difícil. Na tentativa de recuperar alguns deles, 
quem à sua custa conseguir alguma propriedade perdida e aí fizer moinhos, estábulos e 
casas, o mestre e o conselho dos anciãos autorizam que este em sua vida desfrute da 
propriedade, que à sua morte volta para a ordem.557 Para se ter direito a uma propriedade 
atribuída pela hierarquia da ordem, é preciso ser freire de pleno direito. Tal só é possível 
depois de um ano de provação, feita a profissão, na presença do mestre, segundo o 

c e o 

estipulado na Regra e juramento dos três votos: obediência, castidade e pobreza. 
Quanto ao vestuário este devia ser modesto e adequado à vida monástica. O manto 

não pode terminar em pontas, mas em forma redonda. Se o freire as usar e for comendador, 
estas são retiradas pelo prior que as entrega ao comendador-mor. Se for freire conventual o 
rigor é outro. É chamado a cabido para lhe ser aplicada disciplina e naquele dia fica a pão e 
água, para além de ver cortadas as pontas do seu manto, que devia ser de cor branca ou 
parda em estamenha ou sarga. Os desobedientes se forem comendadores são chamados a 
cabido e as vestes apreendidas pelo prior que as dá ao comendador-mor, para delas fazer o 
que quiser. Se for clérigo é chamado a cabido para lhe ser aplicada disciplina. Outra 
exigência é a proibição do uso de cinto, que é punida em cabido, mais três dias a pão e 
água.559 

Aplicando o princípio da caridade cristã consagrada nos Evangelhos, os Estatutos 
de 1503 determinam que qualquer freire ou comendador ofereça pousada em sua casa ou 

Definições de Avis, 1342, p. 226. 

Trata-se de uma espécie de capacete de tecido em malha forte que se usava sob o elmo, como protecção. 

Definições de Avis, 1342, p. 227. 

Definições de Avis, 1342, p. 227. 

Definições de Avis, 1342, p. 226. 

Definições de Avis, 1342, p. 226. 

Definições de Avis, 1342, p. 227. 
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comenda, a qualquer outro elemento da ordem que disso precise, fornecendo-lhe o 

necessário, de acordo com as suas possibilidades.560 Por seu lado, o texto da Regra de Avis 

de 1516, define o ritual usado pelo cavaleiro quando este pede o hábito. A sua aceitação 

não é imediata e fica condicionada às necessidades da ordem, depois de verificados alguns 

requisitos indispensáveis, dos quais fazem parte, os bons costumes e sendo clérigo, é 

obrigatório saber 1er e cantar, ao mesmo tempo, que lhe é dado conhecimento da pobreza 

da casa e a rígida disciplina a que vai estar sujeito.561 No início da cerimónia de entrega do 

hábito, toca o sino em homenagem a quem o recebe, o qual mostra a carta de autorização 

do mestre e o alvará de quem o armou cavaleiro. Esta é lida a todo o capítulo que se 

pronuncia, caso haja algum inconveniente. Deve apresentar-se de manto branco e com os 

Evangelhos, para sobre eles fazer juramento, caso contrário a cerimónia fica adiada.562 

O noviço aproxima-se do mestre vestido de maneira secular, acompanhado de um 

freire mais velho que é o padrinho, faz a vénia e estende-se por terra num ritual de 

submissão. Segue-se um conjunto de perguntas que pretendem mostrar ao candidato os 

perigos e provações que o esperam. É advertido para estas dificuldades e deve preparar-se 

para obedecer a todos os mestres. Segue-se o segundo voto, o da castidade, que mercê da 

dispensa concedida por Alexandre VI, é aligeirado e passa a castidade conjugal. Tal como, 

em ocasiões anteriores, é alertado para as fraquezas da condição humana, ao que responde 

que está preparado. O terceiro voto, o de pobreza, um dos pilares em que assenta o valor 

ético destas instituições, não é esquecido, apesar de sofrer alterações e ser aliviado por 

dispensa da Sé Apostólica, permite aos freires dispor dos bens que adquiram ou que 

recebam de herança, mediante o pagamento da meia anata, como prevê a bula de Júlio II. 
563 

Acentuando a grandeza de carácter, referem-se um conjunto de impedimentos para 

entrar na ordem. Se prometeu fé a outra religião, se é casado e precisa da procuração da 

mulher para autorizar a sua candidatura à admissão. Caso pretenda ser freire clérigo, se 

casou e o matrimónio foi consumado, se foi mordomo ou feitor de algum senhor ou 

iW Estatutos de Avis, 1503, fis. 56-56v. 
561 Regra de Avis, 1516, fis. 3v-4. 
62 Regra de Avis, 1516, fis. 3v-4. Em nosso entender o ideal ascético e monástico nunca foi abandonado e de 

certo modo até valorizado. Apesar do século XVI diluir essa realidade, a nobreza de costumes, a pobreza do 
lugar, a disciplina, o sentido de obediência, são sempre valorizados. 
563 Regra de Avis, 1516, fis. 4-5. 
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contraiu alguma dívida. Por fim, perguntam-lhe se matou algum clérigo ou praticou algum 

sacrilégio que não seja passível de absolvição. Se mentir sobre algum destes assuntos e for 

provado que praticou estes actos é expulso. 

Para cumprir estas promessas jura por Deus, Santa Maria e os Evangelhos, promete 

trazer para a ordem toda a prosperidade e privá-la de todo o mal. Por fim, o prior benze 

com água benta o manto com a cruz verde e o noviço num acto de despojamento, despe a 

roupa secular e veste o hábito, enquanto o cantor recita a antífona de S. Bento. Acabada 

esta solenidade é-lhe confiada a Regra e este fica a cargo de um freire mais velho de 

costumes recomendados, durante o tempo de renúncia antes da profissão, um ano e um 

dia.565 

Ao fim desse tempo, numa cerimónia de missa de Terça cantada, da qual consta a 

leitura do Evangelho, todo o convento se dirige à capela-mor para ser testemunha do novo 

professo. No primeiro degrau do cruzeiro sobre uma mesa repousa o bentinho com a cruz e 

uma cadeira de costas para o altar será ocupada pelo mestre para proceder ao ofício da 

profissão. O freire dirige-se com outro, mais velho, ao degrau onde se encontra o mestre e 

prostrado em terra, responde a uma série de questões.3 

Findo este cerimonial é elaborada uma carta de profissão, que obedece a dois 

modelos, um em português para os cavaleiros e outro, em latim para os clérigos, a qual é 

registada num livro próprio para o efeito. Depois de lido este documento, que refere o dia, 

mês e ano em que a cerimónia ocorreu, é assinada pelo noviço, que acompanhado do seu 

padrinho, leva o respectivo livro para o altar-mor. Quando aí chega, beija o altar e perante 

o mestre diz uma oração, três vezes, em voz baixa mas de forma que se ouça, fazendo de 

cada vez que a recita, a respectiva vénia, enquanto o seu padrinho deve cantar essa mesma 

oração. O resto do convento responde ao verso, as três vezes que ele é recitado, com um 

Glória ao Pai no fim do último. O prior diz o Kyrie Eleyson junto com o Pai Nosso e o 

cantor diz o salmo Miserere mei Deus, acompanhado por todos com Glória ao Pai no 

final.567 Antes de benzer o bentinho com água benta, o prior diz algumas orações, 

diferentes daquela que rezou anteriormente, para de seguida o noviço, o vestir e sobre ele, 

envergar o manto branco, dizendo um verso religioso. Enquanto isso, o cantor recita, 

564 Regra de Avis, 1516, fis. 5-5v. 

565 Regra de Avis, 1516, fis. 5v-6v. 

566 Regra de Avis, 1516, fis. 6v-7. 

567 Regra de Avis, 1516, fis. 7-7v. 
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juntamente com os presentes, o hino Verti Creator Spiritus, seguido de uma nova oração. 

Depois o novo professo dirige-se para o lugar que ocupa no coro e o prior pede que ele não 

se afaste, enquanto não lhe atribuir a carta de professo.568 

Depois de concluído este ritual iniciático, pelo qual o freire entra numa comunidade 

monástica que orienta os seus comportamentos de acordo com uma Regra, fica 

condicionado por um conjunto de obrigações que devem fundamentar a sua acção 

quotidiana:569 

• Lutar contra os infiéis na defesa da fé católica;570 

• Uso de vestes honestas e roupa interior em linho;571 

• O hábito deve ter obrigatoriamente escapulário;372 

• Deve dormir vestido e apertado; 

• O silêncio deve ser guardado na igreja, refeitório, dormitório e cozinha;573 

• As vestes não devem ser vistosas;574 

• Domingo, Terça e Quinta-feira e nas festas principais pode fazer uma 

refeição de carne; 

• Deve praticar o jejum três dias por semana, Segunda, Quinta e Sexta-feira, 

excepto no Natal, Epifania, Purificação de Nossa Senhora, Todos-os-Santos 

e Apóstolos;575 

• Quando andar em guerra pratica o jejum segundo indicação do mestre. São 

obrigados a jejuar no Advento de Jesus Cristo, Quaresma e dias que a Igreja 

ordenar;576 

568 Regra de Avis, 1516, fis. 8-10. 
569 Regra de Avis, 1516, fis. 11-12. 

Regra de Avis, 1516, fl. 52. Nas Definições de D. Jorge confirma-se a obrigação dos cavaleiros 
acompanherem o mestre em guerra e só às ordens dele obedecerem, excepto se tiverem licença para fazerem 
o contrário. 
571 Segundo nota à margem a dispensa papal foi dada por Bonifácio VIII. Tem todo interesse salientar o facto 
desta obrigação dos cavaleiros obedecer a orientações do abade de Morimond, o que põe a questão da 
independência face a Cister, se esta é efectiva e não apenas política. 
572 Segundo nota à margem a dispensa para esta obrigação foi dada por Inocêncio VIL 
573 Segundo nota à margem foi Inocêncio VII que também concedeu esta dispensa. 
574 Segundo nota à margem, João XIII deu dispensa para esta norma. 

"■75 Segundo nota à margem a dispensa foi dada por Júlio II. 
576 Segundo nota à margem a dispensa foi dada por Júlio II. 
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• Obrigação de rezar nas horas canónicas trezentas e sessenta vezes o Pai 

Nosso QãAvé Maria; 

• Durante os trinta dias do tercenário de Setembro são obrigados a rezar mil e 

quinhentas vezes o Pai Nosso com Avé Maria e o Requiem Eternam no fim 
S7SÎ 

de cada um; 

• Rezar pelos freires e defuntos da ordem, cento e cinquenta vezes o Pai 

Nosso e Avé Maria com Requiem Eternam no fim de cada um; 

• Rezar todas as Sextas-feiras, duas vezes, os sete salmos, com suas ladainhas 

e orações. Os que isto não souberem, rezam oito vezes o salmo Miserere 

mei Deus com Glória ao Pai, no fim de cada um. Sete substituem esses sete 

salmos e o oitavo, vale pela ladainha. Os que este salmo não souberem, 

dizem por cada um, dez vezes o Pai Nosso e Avé Maria e no fim de cada 

dez, o Glória ao Pai; 

• Todos os anos na Sexta-feira de Endoenças reza-se o saltério, que pode ser 

substituído pelo salmo, Miserere mei Deus, rezado cento e cinquenta vezes, 

que por sua vez pode ser substituído por cento e cinquenta Pai Nosso e 

outras tantas, Avé Maria e no último deles, um Glória ao Pai. Nesse dia o 
• • ' 580 
jejum e pão e agua; 

• Deve-se confessar e comungar três vezes no ano, Natal, Páscoa e 

Pentecostes. Precisa da licença do prior para receber estes sacramentos e 

quando isso acontecer deve ter vestir o manto branco com a cruz da ordem. 

Depois das obrigações dos cavaleiros, seguem-se os sete salmos e uma extensa 

litania, constituída por uma série de invocações a Deus, à Virgem e aos Santos, seguidas de 

um breve conjunto de ladainhas, ditas por toda a assembleia. 

577 Segundo nota à margem a dispensa foi dada por João XXIII. 
578 O tercenário de Setembro decorria entre 17 de Setembro, dia de S. Lucas e 18 de Outubro. Esta obrigação 
já vem expressa nos Estatutos de 1503. 
379 Mt 14, 17. 21; Mr 6, 38. 40. 44. Por acaso, ou não, o conjunto de obrigações é um número múltiplo de 
cinco. Para os Pitagóricos é um número sagrado e simboliza a harmonia do corpo com a alma. São cinco os 
livros do Pentateuco e o seu simbolismo foi recuperado pelo Cristianismo com o exemplo da mulplicação 
dos pães. Segundo os Evangelhos, com apenas cinco pães, Cristo alimentou cerca de cinco mil homens. 
580 Segundo nota à margem a dispensa desde jejum foi dada por Júlio II. 

581 Regra de Avis, 1516, fis. 12v-13v. 

291 



Apesar dos esforços, nem sempre o comportamento era o mais correcto. Nesse 

sentido, para tentar resolver estes problemas, as Definições de Avis de 1516 constatam que 

certos cavaleiros quando são condenados a degredo não dão qualquer importância à pena 

que lhes foi aplicada, fazendo valer as provisões passadas pela Sé Apostólica, o que era 

revelador de um certo desprezo pela justiça da ordem, pelo que, se determina que a partir 

daí toda a pessoa que não mostrar essas provisões até dois meses depois da execução da 

pena, é condenada a cem cruzados de multa, metade para o convento e a outra metade para 
582 

quem a acusar. 
A rebeldia e a falta de propósitos, principalmente o repúdio pelo hábito, foram 

objecto de intervenção capitular. Ficou definido que todos os freires, tragam o hábito e não 

o tirem sob qualquer pretexto. Quem o fizer será excomungado e o mestre ordena a sua 

prisão e aplica a penitência que entender.583 

Para Santiago a norma define, desde cedo, com precisão, certas obrigações dos 

freires, estipulando que estes deviam pagar os dízimos aos clérigos sobre os bens que 

possuíam para a satisfação das suas necessidades diárias e o que sobra será ser repartido, 

consoante determinação do mestre. Os seus comportamentos devem ser correctos e de 

acordo com uma prática de vida baseada nos valores espirituais cristãos e de respeito pelo 

próximo. Não deviam cair em tentação, maldizer ou murmurar.584 

Nos lugares conquistados aos mouros as igrejas que aí se constituíram, passam a ter 

inteira liberdade e os bispos não têm sobre elas, qualquer direito de exigir dízimos, nem 

submetê-las a qualquer interdito ou excomunhão. Os freires nas igrejas da ordem podem 

cantar nos ofícios divinos com seus familiares, não estando a punições, excepto se estas 

aplicadas por autoridade apostólica.585 

Desde tempos recuados, que se legislou no sentido de estabelecer orientações para 

o comportamento dos freires. Foi o que aconteceu durante o mestrado de Paio Peres 

Correia: 

Regra de Avis, 1516, fis. 61v-62. 

;3 Regra de Avis, 1516, fl. 62v. 

'A Bula de Alexandre III, 1175, p. 205. 

5 Bula de Alexandre III, 1175, p. 205. 
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o Todo o freire que abusar da sua condição deve ser preso e metido a ferros, 

até se arrepender;386 

o Os que tiverem castelos fronteiriços tragam a ser cargo homens a pé e a 

cavalo, que quiserem e possam manter, mas se for comendador e se 

pretender mais homens a pé do que a cavalo precisa da autorização do 
587 

mestre; 

o Aos freires só deve ser fornecido cavalo e armas quando estes forem ao 
c o o 

serviço de Deus e da ordem; 

o Se andarem com o mestre devem fazer as refeições com ele, enquanto o 

comendador-mor, pode ter as refeições em sua casa, mediante autorização 

daquele. Não podem estragar os bens da ordem que lhe são atribuídos, em 

proveito pessoal, com vaidades e gastos inúteis. 

Os Estabelecimentos de Pedro Escacho inserem-se nessa linha de independência 

traçada pelo poder régio português e usam uma linguagem e um alinhamento muito 

próximos do utilizado nas Ordenações da Ordem de Cristo de 1321 e 1326. Estabelecem 

um total de sessenta e um freires com cavalo e armas, seis dos quais farão parte da milícia 

particular do mestre, a quem não são atribuídas comendas, nem podem ter residência no 

convento. No caso do mestre pretender, por algum motivo pessoal ou militar, alguns dos 

que aí vivem, deve de imediato, substitui-los por outros. A ele compete sustentar esses seis 

cavaleiros fornecendo tudo o que precisam e cujo orçamento sairá dos rendimentos da 

mesamestral.590 

Os valores atribuídos para as suas despesas estão enunciados. Os freires cavaleiros, 

cujo protagonismo, é em nosso ver visível, pela sua função guerreira de defesa de Deus e o 

Rei, têm direito a setenta e cinco libras anuais para vestuário, enquanto os freires clérigos 

apenas trinta, mas caso tenham benefícios, estes não dão direito a qualquer quantia. Tanto 

cavaleiros, clérigos ou escrivães jurados "dem em cada huum ano conto e recado ao 

586 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249. fl. 65. 

587 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl. 66. 

*ss Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl. 66v. 

589 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl. 66v. 

590 Estabelecimentos de Pedro Escacho, 1327, p. 232. 
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Meestre daquello que receberem e despenderem ", o que faz supor um controlo apertado 

das despesas, para não se alienarem bens e cada um receber apenas aquilo a que tem 

direito.591 

O texto santiaguista de 1509 começa por estabelecer como condição fundamental, a 

reverência que todos os freires devem às autoridades eclesiásticas, arcebispos, bispos e 

prelados, assim como, a todos os fiéis cristãos e monges de qualquer hábito. Refere os 

templários e hospitalários, como exemplos de coragem e o seu papel fundamental na ajuda 

aos peregrinos e no resgate dos Lugares Santos. Problema que não perdeu actualidade, por 

pairar a ameaça turca sobre a Europa no século XVI.592 

Ao freire são exigidos determinados comportamentos. Viver segundo as normas 

impostas pelo mestre, residir na terra que lhe foi atribuída e guardar fielmente tudo o que 

pertence à milícia, sem nada danificar, caso contrário será castigado segundo a forma como 

o mestre entender Castigo que será executado pelo comendador-mor quando aquele estiver 

ausente do reino. Da mesma forma que não deve murmurar, um dos comportamentos mais 

detestáveis, contra a hierarquia da ordem ou em relação aos seus pares. Da mesma forma 

que se condena a murmuração, condenam-se a linguagem colérica e mentirosa, pelo que, se 

exige verdade e moderação na maneira de falar.593 Nenhum freire pode jurar sem licença 

do mestre, deve ser paciente para com os seus inimigos, não devendo tirar satisfações e 

aguardar o consentimento do seu superior para o fazer. O aspecto providencial da figura do 

mestre é realçado neste texto. A ele tudo vai ter. É nesse sentido, que incumbe um freire de 

o informar das necessidades dos outros, quer sejam conventuais ou cavaleiros, para este 

dar autorização, para tudo ser provido atempadamente.594 

Os freires clérigos que vivam nas vilas ou nos castelos da ordem, ficam sob a 

obediência do prior e devem abastecer as suas igrejas com aquilo que é necessário. 

Aqueles a quem o mestre ordenar ensinam aos filhos dos outros freires, a escrita e a leitura, 

para além de lhes administrarem os sacramentos. Devem apresentar-se com rectidão, 

sempre de sobrepelizes e de acordo com as determinações do prior, vivem no convento 

para estarem disponíveis sempre que o mestre precisar. 

591 Estabelecimentos de Pedro Escacho, 1327, pp. 232-233. 

592 Regra de Santiago, 1509, p. 210. 

593 Regra de Santiago, 1509, p. 218. 

594 Regra de Santiago, 1509, p. 219. 

595 Regra de Santiago, 1509, p. 222. 
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Os freires estão sujeitos a um conjunto de penitências, aplicáveis a um conjunto de 

faltas, que quem as praticar colide frontalmente com os valores da ordem e da Igreja 

Católica. Nenhum deles, sempre que for acusado, não deve manifestar-se com soberba ou 

ira, mas humildemente reconhecer o seu erro e fazer a vénia. Durante o tempo em que 

decorre a penitência, o mestre deve consultar as Sagradas Escrituras, para aplicar a pena 

conveniente.596 

A penitência de um ano é atribuída às seguintes faltas:597 

• Furto; 

• Fornicação; 

• Denuncia de assuntos tratados em capítulo geral; 

• Desobediência; 

• Ferir um freire com arma; 

• Ferir mulher de outro freire com armas, ou algo que lhe possa quebrar os ossos;09, 

• Todo o freire que com ou sem armas se defender; 

• Todo aquele que induzir os outros a pecar, ou a sair da ordem. 

Em face destas graves transgressões, o freire ficava sem o hábito e as outras vestes, 

para além de lhe ser aplicada disciplina corporal. No caso de ser cavaleiro, ficava sem 

cavalo e armas, sinais identificadores da sua condição, para além de ficar numa situação 

humilhante e indigna, cujas refeições eram iguais às dos serviçais. Come no chão e sempre 

que se aproximar um animal, não o deve afastar, por não ser mais digno que ele. Fica 

proibido de ir a cabido e é o último a entrar na igreja. A Quarta e Sexta-feira, dias de 

jejum, é-lhe aplicado castigo físico. Quando as faltas são assumidas com humildade 

perante o mestre ou o comendador, este não fica sem hábito, cavalo e armas, nem afastado 

das refeições em comum, nem do cabido ou da igreja. Trata-se de uma questão de 

obediência e humildade, para que tudo lhe seja perdoado. Até o castigo físico a que estava 

596 Regra de Santiago, 1509, p. 224. 
597 Regra de Santiago, 1509, p. 225. 
598 Regra de Santiago, 1509, p. 225. A fonte refere que esses ferimentos são muito graves e 
consequentemente levam à morte. 
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sujeito, que devia ser dado no cabido era dado de forma mais branda, afastado dos outros 

ares.599 

Havia faltas que pela sua gravidade implicam julgamento e medidas excepcionais: 

olhares.599 

Fornicação e homicídio devem ser confessados publicamente ao mestre, prior e ao 

cabido e a penitência será feita no convento perante todos;600 

Quem disser falso testemunho, terá pena a dobrar. Se o fizer três vezes será 

expulso do convento e da companhia dos outros freires;601 

Aquele que formar bando, para além da penitência de um ano, o mestre pode 

atribuir uma maior;602 

O que matar outro freire de qualquer ordem, ou a sua mulher, deve ser posto a 

ferros;603 

Aquele que matar pessoa secular, desde que peça humildemente perdão, fica com a 

penitência de um ano mas não é preso. Mas se outro o acusar é o acusador que 
cumpre a pena;604 

O freire que magoar outro deve ser preso e o mestre pode atribuir-lhe uma pena 
maior;605 

O freire incendiário, o que ferir clérigo ou estragar material das igrejas, para além 

da penitência de um ano, o mestre deve atribuir-lhe outra maior;606 

Aquele que praticar homicídio para defender os bens da ordem, para além da 

penitência que o mestre lhe der, faz jejum a pão e água todas as Sextas-feiras da 
Quaresma.607 

599 

600 

Regro de Santiago, 1509, p. 225-226. 

Regra de Santiago, 1509, p. 226. 

601 Regra de Santiago, 1509, p. 226. 

602 Regra de Santiago, 1509, p. 226. 

603 Regra de Santiago, 1509, p. 226. 

604 Regra de Santiago, 1509, pp. 226-227. 

605 Regra de Santiago, 1509, p. 227. 

606 Regra de Santiago, 1509, p. 227. 

607 Regra de Santiago, 1509, p. 227. 
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A penitência de meio ano é aplicada para as seguintes faltas: 

• O freire que ferir outro, sem armas, ou que ameaçar com armas, mas sem o ferir, 

deve ser-lhe retirada a cruz do hábito e aplicado castigo físico. Se for cavaleiro 

tirem-lhe cavalo e armas e está proibido de ter as refeições com os outros. Estas 

serão servidas no chão e caso, se aproxime algum animal, não o afaste. Será o 

último a entrar na igreja e à Sexta-feira jejua pão e água e recebe o respectivo 
■ • 608 

castigo; 

• O freire que ferir ou quebre algum osso a algum dos seus servidores, faz a 

penitência de meio ano, mas não lhe é retirada a cruz do hábito, nem o cavalo ou as 
609 

armas; 
• Ao freire que divulgar os pecados de outro e atribuída a penitência que seria 

aplicada àquele que denunciou; 

• Se alguns freires ajudarem outros a juntar bando terá como penitência jejuar pão e 

água cinco Sextas-feiras e disciplina física; 

• O freire que incitar outro para uma briga, jejua quinze Sextas-feiras a pão e água, 

com respectivo castigo físico; 

• O que fizer apostas com outro, recebe castigo físico; 

• O que desmentir outro deve fazer a vénia, mas se isso for feito com ira, recebe 

castigo físico;614 

• O que divulgar as más palavras ou traições que pratique contra outro, recebe 

castigo físico e jejua quarenta Sextas-feiras; 

608 Regra de Santiago, 1509, pp. 227-228. 

609 Regra de Santiago, 1509, p. 228. 

610 Regra de Santiago, 1509, p. 228. 

6,1 Regra de Santiago, 1509, p. 228. 

612 Regra de Santiago, 1509, p. 228. 

613 Regra de Santiago, 1509, p. 228. 

6,4 Regra de Santiago, 1509, p. 228. 

615 Regra de Santiago, 1509, pp. 228-229. 
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O que não acusar outro, por alguma falta que se justifique, segundo mandamento da 

Regra, faz a vénia ao mestre e este dá-lhe a penitência segundo a gravidade do 

assunto;616 

O freire vaidoso e que use a sua riqueza e linhagem para inferiorizar os seus pares, 

deve humildemente fazer as vénias necessárias e recebe disciplina física;617 

O freire que desprezar outro deve fazer as vénias para depois receber castigo 

corporal. E segundo a sua culpa será dada a penitência adequada;618 

Aqueles que ameaçarem outros e dizerem que a ordem é o único motivo que não os 

leva a prejudicá-los, devem fazer a vénia, recebem castigo físico e jejuam três 

Sextas-feiras e recebem penitência do mestre segundo aquilo que merecerem;619 

Os freires desobedientes às ordens do mestre e do comendador são castigados com 

penitência atribuída pelo mestre e jejuam quinze Sextas-feiras a pão e água, para 

além de fazerem a vénia, também recebem castigo físico. Se não concordam com 

alguma decisão tomada, devem humildemente dar ao mestre o seu parecer;620 

O freire que ameaçar outro e nesse acto disser "se eu deixar a Ordem ou tirar ho 

habito", deve fazer a vénia, receber castigo físico e jejuar pão e água quinze 

Sextas-feiras;621 

O freire que negar a ordem e enraivecido tirar a cruz do peito, faz penitência de um 
622 

ano; 
Todo o freire que jurar e mentir, faz a vénia, recebe castigo físico e jejua cinco 

Sextas-feiras pão e água. O que mentir, mas sem juramento, faz a vénia e nesse dia 

perde o vinho. O que jurar, mesmo que diga a verdade, recebe o mesmo castigo, faz 

a vénia e perde o vinho desse dia;623 

6X6 Regra de Santiago, 1509, p. 229. 

61 ' Regra de Santiago, 1509, p. 229; Mt 23, 12. A fonte remete para o exemplo do Evangelho e de Jesus 
Cristo, que exaltou os humildes e diminuiu os grandes. 

618 Regra de Santiago, 1509, p. 229. 

619 Regra de Santiago, 1509, p. 229. 

620 Regra de Santiago, 1509, pp. 229-230. 

621 Regra de Santiago, 1509, p. 230. 

622 Regra de Santiago, 1509, p. 230. 

d23 Regra de Santiago, 1509, p. 230. 
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• O freire que discuta com outro e mostre comportamentos coléricos, faz a vénia, é 

sujeito a castigo físico e jejua seis Sextas feiras a pão e água. Se a discussão não for 

de forma agressiva, faz a vénia e perde o vinho desse dia; 

• O freire maldizente que provoca discussões e discórdias deve fazer a vénia e não 

beber vinho nesse dia; 

• O freire que contradisser a palavra do mestre ou do comendador-mor, faz a vénia e 

perde o vinho desse dia; 

• Os freires que pratiquem alguma acção que não pareça bem ao mestre, são 

obrigados a fazerem a vénia, recebem castigo físico e durante sete dias jejuam pão 

e água e no dia em que fez tal acção, não bebe vinho. Se um freire praticar um 

pecado que não esteja contemplado no texto da Regra, a penitência é atribuída pela 

mestre segundo o seu parecer e a dimensão da falta. 

No que diz respeito à ordem de Cristo é visível a forma mais branda, que a sua 

normativa usa nas imposições que faz aos freires. A Ordenação de 1321 como primeiro 

texto regulador da sua vida estabelece princípios que se prendem com o seu 

funcionamento, centrando a sua atenção nos cargos, natureza, funções, respectivos 

rendimentos e património. Estabelece o número de freires, sessenta e nove cavaleiros, nove 

clérigos e seis sergentes, num total de oitenta e quatro. Categorias que tinham funções 

diversas. Enquanto os cavaleiros oriundos de uma nobreza guerreira estavam vocacionados 

para as investidas militares, possuíam cavalo e armas, os clérigos mais ligados à meditação 

e oração, seguiam de perto a disciplina conventual. Os freires sergentes ou serventes eram 

geralmente membros da baixa nobreza, criados no meio de pessoas religiosas, serviam os 

cavaleiros, quer no convento quer na sua casa particular. Tinham o estatuto de freires por 

terem hábito e direito a ração. O mesmo documento refere que sete do total dos freires 

cavaleiros deviam situar-se em locais estratégicos da linha do Tejo, Lisboa, Santarém, 

Alenquer, Castelo Branco e Nisa e na zona fronteiriça do Douro, Mogadouro e Penas 

624 Regra de Santiago, 1509, p. 230. 

625 Regra de Santiago, 1509, p. 230. 

626 Regra de Santiago, 1509, p. 231. 

627 Regra de Santiago, 1509, p. 231. 
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Roias, a que não será alheia a definição de fronteiras negociadas entre D. Dinis e o rei 

castelhano pelo tratado de Alcanizes, situação que a Ordenação de 1326 já não refere.628 

O número de freires aumenta apenas dois, entre 1321 e 1326, num total de 71 

cavaleiros, 9 clérigos e 6 sergentes, o que acentua a ideia de criação de uma milícia 

efectiva. De salientar que 10 desses freires cavaleiros, tinham de acompanhar 

permanentemente o mestre, pelo qual eram sustentados, não podendo ser comendadores e 

pertencer ao convento. 

D. João I, depois do desaparecimento do seu fiel colaborador, D. Lopo Dias de 

Sousa em 1417, à frente do mestrado de Cristo entrega este governo a um dos seus filhos, o 

Infante D. Henrique, que aí irá permanecer quarenta anos e transformar a ordem numa 

poderosa instituição com fortes ligações aos negócios além-mar. D. Henrique aproveitando 

os ventos de mudança que sopravam na Europa depois do concílio de Constança (1417-

1418), que pretendia reformar a igreja a começar pela sua hierarquia, propôs-se reformar a 

sua ordem no sentido de a adaptar aos novos tempos onde o factor económico não podia 

nem devia ser esquecido. Nesta linha de transformação insere-se a constituição celebrada 

em capítulo geral no convento de Tomar, sobre o destino a dar aos bens dos freires, porque 

"nom leyxauam certa recadaçom do que aviam e esso que ficava era todo rroubado e 

furtado, em tal guisa que ha dieta bordem nom avia nada. "630 Perante este processo de 

degradação do património que não servia a ninguém, foi necessário aproximar os estatutos 

da realidade e permitir aos freires deixarem os seus bens em testamento. Curiosamente as 

Definições de Calatrava de 1468 no seu capítulo sessenta e cinco, não vão tão longe e 

estabelecem: "Mandamos que daquelles beens que per elles se podem dispoer em ha 

forma sobredicta nenhumas leteras ou estormentos públicos per maneira de testamento 

ouse nem presuma fazer, mas soomente simplezes cédulas, per maneira de memorial 

escriptas de suas mãaos e signadas para a desposiçom dos dictos beens moviis assy como 

Ordenação da Ordem de Cristo, 1321, p. 147. 

Ordenação da Ordem de Cristo, 1326. p. 152. 

Freires 1321 1326 
Cavaleiros 69 71 
Clérigos 9 9 

Sergentes 6 6 

Aí. H., vol. Ill, doc. 60, p. 113. 
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dito he ho façam; e, em outra maneira, fazendo ho contrairo, saibasse aver encorado em 

sentença de excomunhom " 1 

Isto significa que o Infante D. Henrique propunha uma mudança que ia contra a 

filiação estatutária da ordem de Cristo, por Calatrava respeitar, ainda, o voto de pobreza de 

forma quase absoluta. 0 problema já antigo do destino a dar aos bens dos freires aparece 

no conteúdo de uma carta emanada da chancelaria de D. João I, com data de 4 de Fevereiro 

de 1398. Muitos dos bens perdiam-se, porque abandonados ou roubados por mãos menos 

escrupulosas, o que preocupava o mestre em exercício D. Lopo Dias de Sousa. Em face 

disso, a missiva determina que ninguém, seja qual for a sua condição, se aproprie do que 

ficou por morte de algum comendador e só o mestre como representante dos interesses da 

ordem a quem esses bens pertencem, pode fazê-lo, os outros pagam o triplo do valor dos 

bens desviados.632 

O problema já era antigo. O sexto mestre da milícia, D. Nuno Roiz em 1357, 

aproveitando a passagem do abade de Alcobaça em visita ao convento, quando se realizou, 

"aquela constituição que se achara na primeira parte deste livro per que foi ordenado que 

O mestre Cavalleiros e religiosos desta ordem podessem deixar por suas almas e de 

todollos outros freires e bem feitores da ordem a terça parte de todo o movei que 

acquirisem depois de ter administração ou comenda da dieta ordem e que se entendesse 

isto entodos os freires posto que nom tivessem officio na ordem e pêra que milhar se 

podesse fazer que se fizessem inventários assi do Mestre das cousas que achar no 

mestrado quando o proverem delle como os freires e comendadores quando os novamente 

receberem, pêra do que se achar por fallecimento de qualquer délies, tirando o que estiver 

no inventario, se de a dieta terça parte a quem for vontade do defunto sem nisso aver 

engano.6" Acentuando o lado monástico/religioso, o da salvação da alma, estava implícito 

o problema. Muitos dos bens, perdem-se e degradam-se. Vai ser preciso esperar várias 

décadas para a instituição assumir, que os tempos em que os ideais guerreiros 

predominavam, estavam a acabar e era preferível conceder aos freires a possibilidade de 

fazerem testamento, pois, dessa forma, asseguravam o património dos seus herdeiros e 

protegiam o património colectivo. Esta constituição elaborada muito antes do mestrado do 

631 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt , fl. 73. 

632 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 4a pt.. fl. 9. 

633 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fl. 26v; Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 51-51v, o texto 
da constituição tem a data de 13 de Junho de 1382. 
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Infante, pretende disciplinar o destino dos bens. Estabelece que ninguém pode receber 

qualquer bem, sem primeiro um freire jurado fazer o inventário, para se saber com 

exactidão aquilo que cada um possuía.634 

Pela legislação henriquina era preciso dar a relação de todos os bens móveis e de 

raiz, bem como todos os que tivessem comprado ou recebido de herança, e desse conjunto, 

metade dos bens móveis eram para a ordem e a outra para o freire. Tudo que ao longo da 

sua vida compraram ou receberam de herança, 2/3 ficariam para si e a restante terça parte 

para a milícia, para o que podiam escolher livremente os seus testamenteiros. O processo 

era cumprido pelos almoxarifes que procediam ao inventário e à partilha desses bens, oito 

dias depois da morte do freire. Na ausência de testamento estas diligências legais eram 

efectuadas de imediato como o próprio texto confirma "E, finandose abintestado, que 

entom ho meu almoxarife, honde ho ouuer, ou que seja tam aredado que possa hir em 

huum dia, voa logopoer em ynuentayro 

Se algum freire falecer sem testamento, fica ao cuidado do mestre e cavaleiros 

decidir o que fazer pela sua alma e honrar os compromissos assumidos com os seus 

servidores. Nesse caso, o almoxarife deve ir no mesmo dia fazer o inventário dando 

conta de tudo o que for encontrado, o número de servidores e o tempo que serviram para se 

tomarem as providências legais. Se no lugar não houver almoxarife ou estando em sítio 

que não permita a deslocação, este serviço deve ser feito pelo comendador que mais perto 

viver e lá possa deslocar-se em um ou dois dias. Na hipótese de isso não acontecer, devem 

recorrer à justiça civil.637 No caso de haver inventário e testamento o procedimento é outro. 

Espera-se oito dias em respeito à sua alma e passado esse tempo estes são abertos, " e 

arecadem pêra mym ho que meu for de direito, segundo ho quefoy hordenado no cabiidoo 

geeral que fiz. "638 

Com estas alterações estatutárias, o Infante D. Henrique pretendia aumentar o 

prestígio da ordem e quebrar os laços que a prendiam a Calatrava, para além de dotar a 

634IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt. fis. 51. 
635 M. H., vol. Ill, doc. 60, p. 114. 
636 M K, vol. Ill, doc. 60, p. 114. 

"3l M. K, vol. Ill, doc. 60, p. 115; Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 69. Os freires que não fizerem 
testamento, um terço dos bens móveis que possuírem é segundo os critérios do prior repartidos pela salvação 
da sua alma e pelos seus servidores. 
m M. K, vol. Ill, doc. 60, p. 114. 
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instituição, com rendimentos suficientes para futuras acções que iriam definir a seu perfil 

atlântico. Os bens móveis são repartidos em partes iguais pelo freire e a ordem. Os bens 

móveis e de raiz, conseguidos por herança ou compra, a instituição tem direito a um terço e 

o freire ao restante.639 O comendador-mor, o prior e o claveiro estão sujeitos ao princípio 

geral estabelecido para todos os outros, excepto no que diz respeito aos ornamentos das 

igrejas, alfaias e outras coisas que os comendadores encontrem nas comendas quando as 
640 

ocuparem. 
No ano em que o freire morre, apenas metade da renda é que entra em testamento, 

caso esse acontecimento ocorra depois do dia de S. João Baptista. Podem fazer seus 

testamenteiros quem entenderem, desde que as pessoas em causa, não sejam "doutra ley" 

o que supõe pessoa de religião diferente, ou perseguida pela justiça. Os Estatutos 

henriquinos de 1449 afirmam que quando não existir testamento, ao comendador-mor 

serão entregues as armas e os animais do freire falecido, ao claveiro a roupa de cama e de 

vestir, ao governador ou mestre tudo o resto que existir. 

Seria em 1449, ano da batalha de Alfarrobeira e morte do regente D. Pedro, que o 

Infante organiza esta reforma que não sendo pacífica, só será legitimada por bula de Júlio 

II, no capítulo de 1503. Entre a autorização dada por Eugénio IV em 22 de Novembro de 

1434 pela bula Super gregem dominicum643 até à sua concretização, quinze anos depois, 

certamente recebe forte oposição do Abade de Alcobaça, representante da Santa Sé e do 

mestre geral de Calatrava, cujo direito de visita e correição não queria ver abalado. 

Numa atitude de protecção dos membros deste instituto religioso, numa carta de 6 

de Fevereiro de 1456, o Infante dirige-se a Fr. Vasques de Sousa, claveiro da ordem e 

639 M. K, vol. Ill, doc. 60, p. 114; Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 69. Fica estabelecido que os bens 
de raiz, ou os conseguidos através de doação, depois de legado o terço que pertence à ordem, podem 
distribuir as outras duas partes por quem entenderem, pedindo em vida a respectiva carta ao mestre que no 
caso dos freires clérigos a carta é concedida pelo prior. Se porventura o freire pretender resgatar para si o 
terço dos bens que ficam para a ordem, podia fazê-lo, mediante o pagamento em dinheiro do seu valor. A 
carta comprovativa devia mencionar este facto. 

640 M. H., vol. Ill, doc. 60, p. 114; Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 68. Refere a forma com podem 
dispor dos bens; Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 65. O voto de pobreza a que estavam sujeitos foi por 
dispensa pontifícia atenuado embora precise sempre da autorização do mestre para o efeito. 

641 M. H., vol. Ill, doc. 60, p. 114. 

642 Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 68. Estes Estatutos fazem sempre de um modo sistemático 
referência ao mestre ou governador, a que certamente não era alheio a situação particular do Infante D. 
Henrique, que não era professo. Os restantes capítulos que se referem ao testamento dos freires estão de 
acordo com o estabelecido em 1426. 

643 M H., vol. V, doc. 49, pp. 113-115. 
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comendador de Redinha a informar que os cavaleiros estão isentos tal como os clérigos das 

ordens sacras, de comparecer perante os corregedores, nem estão expostos à pena de 

excomunhão, pelo que, apela ao rei para lhe manter a jurisdição de que tem beneficiado.644 

De acordo com o texto da Regra de Cristo de 1503, para ser freire clérigo o noviço 

devia ter formação moral elevada, sem defeitos físicos, boa visão e servir a ordem com 

toda a eficácia. De acordo com autorização concedida aos superiores, mestre ou prior, 

alerta todos os que pretendam seguir a vida monástica, que serão submetidos a regras, 

privações e duras provas que lhes orientam a vida.645 A idade mínima de admissão é de 

doze anos e a cerimónia de profissão só acontece quando uma ou meia ração do convento, 

estiver vaga e possa ser atribuída. Se acontecer o contrário, o procedimento pode ser 

rejeitado pelo prior.646 Para ser cavaleiro é indispensável ser homem fidalgo, com 

linhagem, cuja idade deve estar compreendida entre os quinze e os cinquenta anos.647 Para 

evitar discussões e queixas que punham em causa o sossego conventual, foram criadas três 

rações a repartir pelos moços, a partir do momento que se tornam professos, não podendo 

estes ser em número inferior a dez. Outras três serão repartidas por seis freires professos, 

meia para cada um, e quando alguma delas se encontrar vaga o prior deve fazer com que 

ela seja ocupada de acordo com a antiguidade.648 

O noviço é recebido pelo mestre, prior e cavaleiros, veste o bentinho, que ainda não 

está benzido, o que só acontecerá quando fizer profissão. Prostrado em terra são-lhe feitas 

um conjunto de perguntas e outras tantas recomendações que o alertam para as 

dificuldades que o esperam. Jura pelos três votos, pela fidelidade e obediência ao mestre e 

à ordem. Contudo, a incerteza face a certas vocações manda ter certas reservas, pelo que 

todo o noviço que queira fazer profissão antes de um ano e um dia do prazo estipulado, ou 

644M. H., vol. XII, doc. I l l , pp. 205-206. 

645 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 77. 

Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 77. 
647 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 73; Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 
73-74. Todo aquele que receber comenda e ainda não for cavaleiro, deve ser feito cavaleiro para depois lhe 
ser lançado o hábito; Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 83-84, define que os cavaleiros que 
partirem de Tomar num período de ausência de mais de um mês deve ir convento receber a benção, da 
mesma forma, que um cavaleiro que chegue a Tomar e se encontre ausente há mais de um mês deve ir ao 
convento fazer as suas orações; A este propósito veja-se VASCONCELOS, António Maria Falcão Pestana 
de. ob. cit., pp. 73-74, notas 21 e 22 
(M Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 78; Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 89-
90. vem referida a necessidade de serem lançadas cartas de hábito no respectivo livro de matrícula, onde deve 
constar o dia, mês e ano em que o cavaleiro o recebeu. 
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seja encurtando o tempo de provação, pode não ver esse desejo atendido, por ser preciso 

autorização dada pelo mestre.649 

Depois de fazer profissão é conduzido por dois cavaleiros à sua presença. Põe-se de 

joelhos diante dele e responde às perguntas que lhe fazem, ao mesmo tempo que manifesta 

a vontade de servir a ordem por "esta foro e sem nenhua obrigaçam ". Depois de atestada a 

sua idoneidade segue-se o juramento segundo fórmula previamente definida e por fim, 

entregam-lhe o bentinho e o manto branco, símbolos de obediência e solenidade, os quais 

são benzidos pelo prior. O bentinho deve de ser de pano branco de lã, com cinco palmos de 

largura e de um couto de comprimento. Deve ter quatro dedos de largura e com uma 

abertura a meio para enfiar a cabeça, mas que esta não se prolongue em todo o seu 

comprimento. Deve ser usado sempre. De dia sob o gibão e de noite sobre o corpo. O 

manto branco devia ser usado por todos os professos, noviços e moços que servirem nos 

ofícios divinos, tanto no serviço de coro como no altar.651 Numa época de crise de valores 

religiosos a norma prevê a possibilidade de saída da instituição, no caso de se tratar de 

alguém indesejável ou com manifesta falta de interesse. Todo o noviço pode desistir desde 

que não tenha feito profissão, porque depois disso o vínculo é definitivo e o mestre 

obrigado a aceitá-lo. 

Apesar dos esforços, como constatamos, nem sempre os comportamentos eram os 

mais correctos. A mancebia devia ser frequente a ponto, da Regra admitir esse problema e 

numa atitude reguladora tentar resolvê-lo. Nenhum comendador, cavaleiro ou clérigo deve 

manter manceba, por ser contra a ordem e seus costumes. Todo o que cometer este delito, à 

primeira vez, é obrigado a permanecer no convento um mês, onde faz jejum às Quartas-

feiras. Se for reincidente fica no convento dois meses e faz o mesmo jejum. A terceira, o 

castigo é aplicado pelo mestre segundo o seu parecer. Os sacerdotes e os freires de missa, 

cuja vida deve ser exemplar e o castigo também, permanecem no convento seis meses, 

jejuam pão e água às Sextas-feiras e recebem o correctivo que o prior entender. A segunda 

Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 74-75. 

650 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 75-76 e p. 88. O palmo mede cerca de 20 cm, o que 
seria aproximadamente 1 m de comprido. O dedo são cerca de 0,0200, o que a multiplicar por quatro e feita a 
redução são cerca de 8 cm. O bentinho, como peça de devoção era formado por dois quadrados de pano 
benzido, com símbolos religiosos bordados e ligados por duas fitas, usados pendentes para a frente e outro 
para trás do pescoço. 

651 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 77. 

652 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 75-76. 
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vez, um ano no convento com o respectivo jejum e disciplina, à terceira são privados de 

todos os benefícios que tiverem da ordem, castigos que podem ser agravados pelo 

mestre.653 

1.2- O lançamento do hábito 

Acto solene dos rituais destas milícias, pelo qual o indivíduo se integra como 

membro e passa a fazer parte da comunidade monástica, não podia ser dado de qualquer 

maneira nem a qualquer pessoa. O candidato a este privilégio que se traduzia em prestígio 

social, era orientado nos três votos e a seu respeito eram recolhidas, um conjunto de 

informações que serviam para certificar a sua robustez física e solidez ética. 

Para ser freire, cavaleiro ou clérigo, da ordem de Avis, o lançamento do hábito era 

acompanhado de grande solenidade pelos membros da milícia. Começava com a confissão 

ao prior, ao qual era feita a vénia em sinal de obediência e a presença de um cavaleiro, por 

padrinho. O noviço jura fidelidade a Deus, à ordem e ao mestre que o alerta para os 

sacrifícios a que fica sujeito, prometendo respeitar os três votos que espera conseguir com 

a ajuda divina. Para concretizar estes objectivos reside um ano no convento, aprende a 

Regra e as normas monásticas e ao fim desse tempo faz profissão por imposição 

estatutária, pelo que é passada certidão comprovativa.654 A idade mínima para esta 

cerimónia são quinze anos e vinte para atribuição de comenda.655 Estas instituições, tal 

como outras semelhantes, sentem a permissividade de costumes e os abusos de certos 

comendadores e freires, que questionam o voto de obediência e não se sentiam obrigados a 

prestar homenagem ao mestre.656 

Nesta cerimónia faz a vénia perante o mestre ou prior e é alertado para as provações 

a que fica sujeito, ao que ele tudo aceita. De joelhos, em reverência, coloca as suas mãos 

entre as do mestre, numa atitude de oração, promete obediência, ser comedido nos 

0ï3 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 85. É especialmente recomendado empenho ao prior no 
cumprimento destas determinações e se considerar alguma atitude suspeita e de falta de respeito, deve avisar 
imediatamente o mestre. 
654IAN/TT, Livros do Convento, n° 25, fl. 43v; Regra de Avis, 1516, fl. 49v. Confirma este princípio, o prior-
mor não pode dar a profissão a nenhum freire sem este ter feito um ano de provação. Esse ano de experiência 
é fundamental para ver a capacidade de adaptação à nova realidade. 

"55 Estatutos de Avis, 1503, fis. 52v-53; Regra de Avis, 1516, fl. 49. 

m Estatutos de Avis, 1503, fis. 52-52v. 
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costumes e cumprir os votos. Segue-se um conjunto de perguntas que pretendem certificar 

a idoneidade do futuro membro da ordem. Se fez profissão para outra instituição, se 

prometeu matrimónio a alguma mulher, se foi mordomo ou almoxarife de algum senhor, se 

contraiu dívidas que não pagou, se tem alguma doença, lepra ou gota, que o torne inútil 

para a ordem.657 

O relevo social dos candidatos é confirmado pela exigência da limpeza de sangue e 

pela condição nobre que deve possuir, para além de serem católicos e tementes a Deus. 

Normas continuadas nas Definições promulgadas por D. Jorge, no capítulo de 13 de 

Agosto de 1515, onde é confirmada a exigência da condição fidalga, ou de boa criação, 

cavaleiro ou escudeiro e letrado de bons princípios. 

A Regra de Santiago de 1509 dedica larga importância à forma como se deve lançar 

o hábito. Quando o mestre estiver no convento este acto solene, terá lugar na igreja, 

quando ele aí não estiver, a cerimónia é numa igreja à escolha do noviço. A encenação já é 

conhecida. Vestido com o seu manto branco, está sentado numa cadeira que se encontra 

sobre um estrado, com todos os outros cavaleiros dispostos por antiguidade, que assistem a 

esse ritual. O mestre ordena aos dois cavaleiros mais antigos que se levantem para se 

posicionarem lado a lado daquele que vai receber o hábito. Tiram-lhe a capa que traz 

vestida e o mestre ordena a um deles que lhe entregue a espada enquanto o outro lhe calça 

as esporas, símbolos de cavalaria, ao que se segue a entrega do hábito pelo mestre. 

À semelhança das suas congéneres o processo de avaliação para entrada na instituição 

passa pela limpeza de sangue e pela idoneidade moral do candidato. Era selectivo por 

apenas admitir aqueles que eram proveitosos para a instituição e no caso de ser clérigo era 

indispensável saber 1er, cantar e ter conhecimento dos costumes da Igreja. Tal como 

acontecia em Avis e Cristo, enquanto esperava pela admissão devia conhecer a pobreza do 

lugar, a forte disciplina que tinha de praticar para se aproximar, o mais possível, do ideal 

657 IAN/TT, Livros do Convento, n° 25, fl. 44v. 

658 Estatutos de Avis, 1503. fl. 57v. 

659 Regra de Avis, 1516, fl. 49. 

660 Regra de Santiago, 1509, pp. 244-245; Regra de Santiago, 1509, p. 250. Expressa a forma como o mestre 
deve proceder quando lança o hábito. Senta-se numa cadeira que se encontra sobre um estrado, veste o seu 
manto branco, ao mesmo tempo que usa as insígnias, o pendão da ordem e o estoque, que será transportado 
pelo comendador-mor se este for presente e na sua ausência, por quem o mestre ordenar. O pendão será 
transportado pelo alferes, ou quem o substituir. O mestre voltado para o altar segue as orações rezadas pelo 
prior e um freire clérigo. Por sua vez, os cavaleiros estão dispostos segundo a antiguidade, vestidos com seus 
mantos brancos. Por fim, o mestre ordena a um deles que lhe dê a espada e outro, que coloque as esporas ao 
que vai receber o hábito. 
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evangélico de pobreza. E quando for admitido a receber o hábito, o mestre faz um conjunto 
de advertências que comprometem, para sempre, o candidato à instituição. 

São feitas cinco perguntas cuja resposta deve ser verdadeira, para evitar que 
futuramente, provado o contrário, fique sem o hábito:661 

Se prometeu professar noutra ordem; 

Se é casado e prometeu a outra mulher casar com ela. Se pede o hábito com 
autorização da mulher, dada perante testemunhas fiéis; 

Se matou algum clérigo, ou praticou outro sacrilégio, cuja penitência é ir a Roma; 

Se contraiu alguma dívida, pela qual a ordem possa ser penhorada; 

Se foi vetado e não se salvou. 

Depois de responder negativamente a todas as perguntas, o mestre benze, com água 
benta e incenso o manto branco que se encontra em cima da mesa. Ao mesmo tempo que 
diz um conjunto de orações, retiram-lhe a roupa secular, vestem-lhe o manto e rezam 
novamente. Numa atitude de respeito beija as mãos daquele que lhe entrega o hábito, 
senta-se em último lugar e é recomendado a um freire mais antigo para o instruir nos bons 
costumes conventuais e ensinar-lhe a Regra. Este ancião deve mostrar-lhe como deve 
andar, estar, pedir com moderação, ser contido nos gestos e baixar a cabeça sempre que se 
dirige a algum superior.663 

Se chegar à conclusão que não aguenta a rigidez da disciplina pode renunciar antes de 
terminado o prazo de um ano e um dia. No caso de querer permanecer na ordem, deve 
antes de receber o hábito, confessar-se e jurar sobre a cruz e os Evangelhos, os três votos, 
obediência, castidade e pobreza. O mestre recebe-o como freire afirmando a vida simples e 
rigorosa que o espera.664 

661 Regra de Santiago, 1509, pp. 245-246. 
662 Ordem de Santiago, 1509, pp. 246-247. 
663 Ordem de Santiago, 1509, p. 247. 

Ordem de Santiago, 1509, p. 247; Ordem de Santiago, 1509, pp. 250-252, Esta he a forma e maneira que 
se deve teer acerqua do lamçar do habito. Vem expressa a liturgia usada para o lançamento do hábito 
realizada ao fim de um ano de permanência no convento. Ao ser-lhe entregue a Regra, a qual deve aprender 
com um freire mais idoso, paga por ela 200 reais. Segue a norma usada para fazer profissão registada, que é 
num livro de matrícula e a carta de professo, que é selada com o selo do prior. 
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1.3 - Outros cargos conventuais 

Sendo a realidade conventual complexa, necessita de um corpo de funcionários que 

garanta o cumprimentos das obrigações dos freires e contribua para que o convento seja 

provido do necessário. O celeireiro ou ecónomo tinha como função principal prover o 

sustento do convento com tudo o que era necessário. Segundo as Definições de Avis de 

1342competia-lhe:665 

• Pagar as quantias devidas aos freires dentro do prazo. Se não fizer ao fim de 

nove dias é chamado a cabido e fica a pão e água até pagar; 

• Pagar aos priores que se ausentem do convento tudo o que é estabelecido. 

Caso isso não aconteça fica a pão e água até pagar; 

• Prover o sustento dos freires que na Páscoa, Pentecostes e Natal se dirigem 

ao convento. Se não cumprir esta determinação é chamado a cabido e fica 

três dias a pão e água. 

Os Estatutos de 1503 são mais específicos e mencionam como condições 

fundamentais ser freire, o qual é eleito anualmente, ter bons costumes e idoneidade moral. 

Continua a ser responsável por todo o dinheiro, distribuição de certos bens, trigo, cevada, 

sempre registados pelo o seu escrivão. O dinheiro é guardado numa arca de grande 

segurança, com três chaves, distribuídas pelo prior, celeireiro e escrivão, de forma que o 

celeireiro não possa fazer uso do dinheiro sem a presença dos outros dois. Para prover as 

pessoas do convento o mestre entrega-lhe 28 moios de trigo, 12 de cevada e 180 040 reais 

em dinheiro.666 

A Regra de 1516, cria o cargo de mestre de gramática, para ensinar os freires, o 

qual terá direito a uma ração, para seu sustento.667 Sucintamente, este texto normativo, 

expõe as competências no claveiro. Distribui o mantimento e é o responsável pelo destino 

5 Definições de Avis, 1342, pp. 227-228. 

6 Estatutos de Avis, 1503, fis. 50v-51. 

' Regra de Avis, 1516, fl. 51. 
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a dar à cama dos freires falecidos. A si competia satisfazer as despesas do sustento dos 
animais de carga que serviam as necessidades do convento.668 

Os cargos conventuais exercidos por freires dispunham de uma determinada verba 
da qual o seu titular tinha de prestar contas anualmente, como estipula a Ordenação de 
Cristo 1326. Elas determinam a forma como esta devia ser utilizada em trigo, cevada, 
vinho e carne.669 

O vestiário era o responsável pelas roupas dos freires cavaleiros, clérigos e 
sergentes. A Ordenação de 1321 é bem explícita a este respeito: das 1425 libras anuais de 
que dispunha para vestiaria grossa e delgada, destinada a 10 freires conventuais e 8 freires 
clérigos, estas deviam ser gastas em 25 côvados de rosete ou pano de igual valor, avaliado 
em 40 libras. Os seis freires sergentes deviam vestir darrayz ou de sanctome branco com 
um orçamento mais modesto, certamente para marcar a hierarquia, no valor de 15 libras. O 
vestuário delgado e as peies eram iguais para todos, quer se trate de freires cavaleiros, 
clérigos ou sergentes e devia ser igual ao usado pelos freires da ordem de Avis.670 

Com a reforma manuelina as Definições de 1503 referem de forma bem definida 
um conjunto de cargos, função de cada um e respectiva remuneração e estabelecem um 
quadro de funcionamento do convento mais rigoroso e complexo, que os novos tempos 
consideram indispensáveis: 

• Claveiro - Ecónomo, responsável pelo abastecimento dos bens necessários ao 
convento. Como se trata de uma dignidade importante ficou anexada à comenda da 
Mina e de Montalvão, que têm por comendador, Diogo de Meneses. Quando 
falecer Lopo Mendes, comendador de Redinha, a clavaria fica com esta comenda 
que sempre lhe pertenceu.671 

• Físico - Trata dos enfermos do convento e tem direito a meia ração de um freire.672 

,,os Regra de Avis, 1516, fl. 52. 

69 Ordenação da Ordem de Cristo, 1321, p. 145; Ordenação da Ordem de Cristo, 1326, p. 153. 

670 Ordenação da Ordem de Cristo, 1321, p. 145. 

671 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 87. 

"72 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 79. 
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• Mestre de gramática - Para a melhor compreensão dos ofícios deve ensinar todos 

os professos e noviços que querem aprender. Tem direito a uma ração inteira. Era 

uma disciplina fundamental do trivium, juntamente com a retórica e a dialéctica. 

• Pregador - Ajudava nas missas e ofícios. O seu rendimento são vinte mil reais por 

ano, pagos das primícias da ordem. 

• Sacristão - Era o responsável pela sacristia, sua manutenção e limpeza, velas e 

lamparinas que a igreja precisava. Além da sua ração, foi acrescentado ao seu 

rendimento oito mil reais das rendas das primícias que serão pagas pelo 

recebedor.675 

• Subprior - Substituía o prior quando este se ausentava ou por outro motivo não 

podia exercer as funções. Para além da ração a que tinha direito viu o seu 

rendimento melhorado em mais quatro mil reais anuais pagos pelas rendas das 

primícias. Para evitar acumulação de cargos e de rendimentos é referido de forma 

expressa que este cargo e o de sacristão não podem ser ocupados pela mesma 
676 

pessoa. 

• Tangedor de órgãos - Tinha por missão dar mais solenidade a todos os ofícios 

divinos, para o que devia estar disponível para ensinar essa arte a qualquer freire 

que a quisesse aprender. Tem direito a uma ração inteira. 

• Vigário - Coadjuvava o prior e era um cargo da maior dignidade, o qual passou a 

ter mais quarenta mil reais de tença, pagos da vintena das coisas da índia a partir de 

Janeiro de 1504.678 

673 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 77-78. 

674 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 78. 

675 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 87. 

676 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 87-88. 

677 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 79. 

6/8 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 87. 
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1.4 - Assistência, alimentação e vestuário 

Como "ha vestidura do corpo demonstra o homem "679o vestuário tinha como quase 

tudo de estar de acordo com as determinações da Regra e outros textos normativos que a 

corrigiam. 

Os Estatutos da ordem de Évora de 1503 determinam a obrigação de todos vestirem 

bentinhos, símbolo de obediência e mantos brancos que devem ser de tamanho razoável e 

práticos, com a cruz verde da ordem sobre todas as roupas que trouxerem, tanto na corte 

como na guerra, o que supõe a importância da simbólica da instituição.680 

No que respeita à ordem de Santiago, os Estabelecimentos de Paio Peres Correia 

reportando-se a uma época mais recuada referem prescrições que deviam ser seguidas 

pelos freires relativamente à forma do freire se apresentar. É permitido gastar-se com o 

vestuário dos freires, vinte e quatro varas de pano branco, que devem ser usadas a partir da 

festa de S. Miguel de Setembro.681 

As disposições relativas ao vestuário aparecem nos primeiros textos da milícia de 

Cristo, que explicam como devem ser fornecidas e que características deviam ter as vestes 

usadas pelos, conventuais, clérigos e sergentes.682 Os Estatutos henriquinos autorizam os 

cavaleiros a vestir seda, desde que não seja de cores proibidas e uso de linho na roupa de 

cama. Indica normas precisas sobre o vestuário usado nos diversos actos em que 

participavam. Os mantos brancos que envergavam por ocasião das festas solenes, nas 

reuniões do cabido e quando comungam, deviam ser pelo tornozelo e abertos do lado 

direito. A sua importância e o seu valor simbólico era grande, pois eram enterrados com 

ele. Os cavaleiros que participem em campanhas militares devem usá-lo um pouco mais 

curto, pelos joelhos, para facilitar os movimentos, mas de modo a que a cruz vermelha, 

símbolo da ordem, esteja sempre em destaque. As cores proibidas são o verde, vermelho e 

amarelo e todo aquele que desobedecer a estas determinações perde a roupa. Mas, se algum 

679IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt, fl. 63. 
81 Estatutos de Avis, 1503, fl. 51. Importante salientar que apesar da concessão apostólica aligeirar o uso de 

certo vestuário e adornos, o rigor continua a ser o discurso oficial da normativa; Regra de Avis, 1516, fl. 50. 
continua a obrigatoriedade de usar bentinho; Regra de Avis, 1516, fis. 50-50v, confirma o uso de manto 
branco, longo, com a cruz verde, usado sobre todas as peças de vestuário. Quem o contrário fizer paga uma 
arroba de cera para o convento. 
A81 Estabelecimentos de Paio Peres Correia, 1249, fl. 66v. 

082 Estatutos da Ordem de Cristo, 1321, p. 145; Estatutos da Ordem de Cristo, 1326, p. 153. 
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freire tiver conhecimento dessa situação e não a denunciar ao mestre, verbalmente ou por 

escrito, reza de penitência quinze Pai Nosso e Avé Maria por cada dia que foi 

irresponsável. 683 

Os mesmos Estatutos definem normas para o consumo de carne. Este podia ser 

feito em três dias da semana, sem contar o Domingo, dia a que não se está sujeito a 

qualquer restrição. Estas exigências podem ser aligeiradas com obrigações pias. Para 

poderem usar da liberdade de comer carne à Segunda-feira rezam cinco Pai Nosso com 

Avé Maria6*4 A contenção nos comportamentos devia ser exemplar. O silêncio é 

respeitado no refeitório como ordena o prior, depois da hora Sexta e durante a noite. 

Os cavaleiros pela natureza das suas actividades mais ligadas ao social e à guerra, 

podiam contrariar a Regra de S. Bento. Era permitido vestirem seda desde que não fosse 

em cores proibidas, cortinas sem broslamento e linho na roupa de cama. Fazer exercícios 

de cavalaria, andar a monte e à caça com os acessórios necessários para essa actividade e 

ter as aves e os cães que precisarem. Na guerra as guarnições dos trajes ficavam sujeitas às 

determinações do mestre.686 

O Infante durante a sua gestão à frente da ordem de Cristo, em 19 de Março de 

1455, dirige uma carta aos almotáces de Tomar, sobre o fornecimento de carne, peixe e 

marisco ao convento estabelecendo as quantidades a fornecer.687 Estes problemas de 

distribuição não ficam resolvidos e em 14 de Março de 1456 o Infante, numa outra carta 

ordena que estes cumpram as ordens que dera sobre os fornecimentos ao convento e os 

carniceiros que isso não fizerem, pagam duas arrobas de carne por cada falta cometida. 

Apesar dos esforços o problema continua. Uma outra carta, esta de 21 de Janeiro de 1458 

para os mesmos destinatários, estabelece directrizes sobre o fornecimento dos mesmos 

683 Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 65. Quando esta situação ocorria o mestre numa atitude de 
desprezo entrega as roupas aos moços da estrebaria. Esta situação acontece quando os freires usavam 
capelos, calças e vestuário com mangas de cores proibidas. 

684 Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 66. 

685 Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 67. 

686 Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 65; IAN/TT, Ordem de Avis, n° 25, fis. 39-39v. A bula de João 
XXII, Etsi cuncti de 14 de Setembro de 1320, concede aos cavaleiros de Calatrava amplos privilégios neste 
sentido. Permite o uso de seda, ouro, penas e as cores que quisessem. 
687 M.H., vol. XII, doc. 49, pp. 102-102 e doc. 139, pp. 291-292. 
688 M. H., vol. XII, doc. 139, pp. 291 e 292. 
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víveres, ameaçando todos os infractores do pagamento de meia arroba de carne ao 

alcaide.689 

Os reflexos dos novos sabores trazidos pelas especiarias, vindas de África e do 

Oriente, levou D. Manuel, como governador da ordem, a aligeirar as imposições 

estatutárias da vida conventual, quando em 18 de Janeiro de 1502 ordena que se acrescente 

a cada uma das rações do convento de Tomar cinco arráteis anuais de especiarias, canela, 

cravo, pimenta, malagueta e gengibre.690 O sacristão e o chantre do convento viam as 

respectivas rações acrescidas em mais um moio de trigo e o mesmo documento estabelece 

que o comendador-mor, o claveiro, o vigário, o sacristão e o subprior passariam a usufruir 

de rendimentos superiores aos que possuíam até então.691 

A Regra de 1503 prevê que um comendador quando passar pela casa de outro, deva 

ser recebido caritativamente segundo as suas possibilidades de quem fornece a 

hospitalidade. Mesmo com disposições pontifícias em contrário é exigido aos cavaleiros 

um comportamento correcto e de acordo com a sua condição de pessoas sujeitas a uma 

Regra de vida. Nas reuniões capitulares, deviam apresentar-se sem carapuços de seda, 

vestuário aberto, com atacadores, pontas de ouro e outros pendentes que os tornam vistosos 

e pouco interessados em obedecer às coisas da ordem.693 Apesar destes reparos aos 

cavaleiros é permitido ter cortinas no vestuário, mas sem pendentes e na guerra usam 

apenas o que o mestre permitir. Licença também necessária para trazer espadas 

guarnecidas, cadeados de ouro, esporas, cintas e guarnições de animais, senão encore em 

culpa por ser contra a Regra.694 

Como era prática aceite a normativa define o carácter assistencial destas 

instituições e estipula que os hóspedes devem ser recebidos com todo o respeito e carinho, 

aos quais deve ser fornecido tudo o que precisam, de acordo com as possibilidades da casa. 

Na ordem de Santiago, fica estabelecido que todos os que pertençam a outra ordem e 

permaneçam no convento por mais de três dias, precisam de autorização superior. E se 

™JM. K, vol. XIII, doc. 75, pp. 128-130. 
690 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 232, fl. 45v; Ordem de Cristo, livro n° 35, fis. 14-15. 

691 IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt , fl. 47v. 

692 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 83. 

m Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 88. 

6 4 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 88. 
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vierem mandados pelo seu mestre e tiverem necessidade de ficar mais tempo, devem ter 

toda a assistência necessária. A mesma vocação assistencial se aplica aos pobres, a quem 

deve ser dado abrigo e alimentação, de acordo como as possibilidades da casa. A 

mesma caridade cristã se aplica aos freires velhos e feridos que devem ser recebidos no 

convento para serem tratados, os quais devem ter melhor alimentação que os restantes, 

para se curarem das enfermidades.696 Para servir essas necessidades a ordem deve ter casas 

próprias para os enfermos, cujos cuidados deve estender aos exércitos cristãos que 

combatam em territórios mouros, funcionando como hospital de campanha para socorrer os 

cavaleiros feridos nesses combates, numa constante ligação ideológica entre a cruzada e a 

evangelização.697 

As informações sobre os hábitos alimentares são escassos e a Regra define que os 

freires podem comer carne aos Domingos, Terças e Quintas-feiras. Tal como impõe 

vestuário de ser de cor branca, preta ou parda. Podem usar peles de cordeiro ou outras de 

menor valor, mas precisam de licença do mestre. 

2 - Conclusão 

A base social que serve de suporte a estas milícias merece da nossa parte uma reflexão. 

Apesar das suas referências serem difusas e ser necessário recorrer a outras fontes para 

além das puramente normativas, para as completar, consideramos importante fazê-lo. 

Começamos por delinear e compreender os factores que se encontram na base do processo 

de recrutamento, da mesma forma que se tornou fundamental estabelecer um quadro de 

direitos e obrigações que definia a vida dos freires, sem esquecer o lançamento do hábito 

como marca fundamental num processo de integração e de pertença à instituição. Como 

estas organizações exigiam uma gestão especializada, no seu interior foram sendo criados 

determinados cargos que asseguram essa manutenção, sendo necessário para cada um deles 

695 Regra de Santiago, 1509, pp. 210-211. 

696 Regra de Santiago, 1509, p. 220. 

697 Regra de Santiago, 1509, p. 221. 

698 Regra de Santiago, 1509, p. 219. Segundo nota à margem, Inocêncio VIII dispensou os freires deste 
preceito. 

699 Regra de Santiago, 1509, p. 220. 
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certos requisitos, bem como a aprovação do mestre ou do capítulo para o exercício da sua 

actividade. 

Por fim dedicamos algum espaço à assistência, normas alimentares e vestuário dos 

freires. A primeira constitui uma vocação implícita destas organizações que na sua vertente 

monástica têm por base a relação do homem com Deus e o seu próximo, através do 

cuidado caritativo a necessitados e doentes. Esta prática assistencial aparece associada 

desde tempos recuados à Igreja, a única capaz de dar ajuda aos desafortunados. A 

misericórdia cumpria uma função social quer fosse praticada por particulares tementes a 

Deus quer por instituições vocacionadas para isso. Os mosteiros, os hospitais e as 

albergarias são lugares de passagem que recebem aventureiros ou peregrinos que se põem 

a caminho rapidamente, desde que a saúde lhes permita. 

Neste esquema de contenção e de vida religiosa assume relevância a alimentação e o 

vestuáno. A primeira está sujeita a prescrições relativas à quantidade e diversidade dos 

alimentos, obedecendo a limitações com base no calendário religioso. Do mesmo modo 

que o vestuário define o aspecto exterior do indivíduo, que deve ser rigoroso e contido, 

sem grandes adereços que tornam fútil e supérfluo quem os utiliza. 
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Capítulo V 

A Regra como instrumento religioso e texto ordenador da 
vivência espiritual das Ordens Militares 

Chegados a esta fase da nossa investigação tornou-se imperioso dedicar um 

capítulo relativo à espiritualidade e sensibilidades religiosas, onde se inclui a piedade, as 

práticas devocionais, rituais de vivência religiosa e atitudes perante o desaparecimento 

terreno dos seus pares. Comportamentos difíceis de quantificar e de estudar por não 

estarem expressos de forma plena na normativa, sendo necessário recorrer a uma 

diversificada bibliografia, pois, nesta área se encontram os contornos mais subjectivos e 

diluídos da vida dos freires. As referências nas fontes são muito heterogéneas. Enquanto os 

primeiros textos são pobres, nas informações que fornecem, ou completamente omissos 

neste, a fase Quinhentista da normativa das ordens militares é caracterizada por uma maior 

riqueza e rigor de informação. Deste modo, fica salvaguardado o motivo porque certas 

fontes, por nós utilizadas, não são citadas no capítulo que aqui se inicia. 

1 - Em torno da espiritualidade da Baixa Idade Média 

A necessidade de traçar o rumo da espiritualidade no início da modernidade e 

caracterizar um conjunto de gestos, sensibilidades, crenças e práticas, que mais escapam 

aos regulamentos, tornou necessário contextualizar e recuar no tempo, o suficiente, para 

esclarecer o objectivo a que nos propusemos. 

Como se trata de um terreno de contornos mais indefinidos, é difícil determinar a 

situação dos vários intervenientes, rei, nobreza, clero, burguesia ou camadas populares, nas 

práticas devocionais que aparecem nesta época, impulsionadas pela descoberta e 

desenvolvimento da imprensa, abertura do mundo, pela apreensão de novos conhecimentos 

geográficos, que permitiram um espírito crítico renovado, do qual deriva, em parte, a crise 

religiosa do século XVI, que dividiu a Igreja Romana, ficando como uma das suas 

consequências mais visíveis e duradouras. 

Recuando no tempo, tentemos, num esforço de compreensão, entender com mais 

profundidade as origens desta crise. Ultrapassados os difíceis tempos que antecederam a 
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viragem do ano mil, a Europa, impulsionada pelo movimento das cruzadas, assiste a um 

intenso desenvolvimento comercial e urbano, à opulência da burguesia, permitindo largos 

contactos com os portos do Levante, com as nações europeias envolvidas, a usufruírem do 

activo comércio do Mediterrâneo. A par disso, desenvolve-se o movimento cumunal, as 

universidades e as ordens mendicantes com novas propostas de religiosidade, mais 

atraentes para os sectores urbanos da sociedade. Neste contexto, o movimento das 

cruzadas, a tomada da Terra Santa coincide com o despertar económico e social europeu.1 

Nesta encruzilhada e ponto de viragem da espiritualidade, o monaquismo como 

uma marca característica do Cristianismo desde os primeiros séculos, renova-se, 

principalmente, a partir dos séculos XI e XII adaptando-se às transformações da economia 

e da sociedade, para o que contribui o aparecimento de novas ordens religiosas, que 

actualizam o monaquismo beneditino de tempos recuados. Cluny aparece em 910 e Cister 

em 1098, constituem os dois grandes momentos desta reforma e as casas monásticas que as 

representam, vão seguir a mensagem beneditina, ao mesmo tempo que se assiste a novas 

formas de religiosidade, caracterizadas pelo recrudescimento do eremitismo que inspirou a 

criação de certas ordens. A propósito desta renovação espiritual é de todo o interesse 

mencionar, que na Regra de Avis de 1516, aparecem sob a observância da Regra de S. 

Bento, os monges negros de Cister, os camalduenses, cuja fundação remonta ao início do 

século XI, os De Valis Umbrose, originários do vale da Úmbria, na Itália, os humiliatus, 

cluniacenses, celestinos, e olivetanos silvestrinos, mencionando que há entre eles apenas 

algumas diferenças de hábito.2 

O renascimento económico põe a descoberto as falhas da prática pastoral, a qual 

devia ser mais orientada para as populações, principalmente as urbanas, como forma de 

evitar o desenvolvimento das heresias nascentes, pondo a tónica no desejo de retorno à 

pureza do Evangelho. Problema difícil de solucionar que se arrastará por largos séculos, 

tempo durante o qual a Igreja é o alvo preferencial das críticas, acusada de se estabelecer 

no mundo secular, ter o monopólio dos sacramentos e da pregação, que não cumpre, por 

negligência e ignorância de muitos dos seus elementos. Valores de humildade, pobreza e 

ajuda ao próximo, são discursos sem exemplo, que chocam com a mentalidade de 

populações mais urbanizadas, com actividades profissionais ligadas ao comércio e 

Cf. SABATE CURULL, Flocel, "Renovation económica y social: el mundo urbano" in Historia Universal 
de la EdadMedia, coord. Vicente Angel Alvarez Palenzuela, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 501-505. 
2 Regra de Avis, 1516, il. lv. 
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produção artesanal, que beneficiam das intensas trocas que acontecem entre os grandes 

centros económicos europeus, Itália, feiras de Champagne, Normandia, Flandres, Mar do 

Norte. O enriquecimento da Igreja e dos mosteiros levou ao aparecimento das ordens 

mendicantes, os Pregadores, fundados por S. Domingos e os Menores, fundados por S. 

Francisco, aspiram a uma maior justiça social. Os primeiros são incumbidos de combater o 

catarismo que grassa no sul de França e na Itália do norte, fortemente ligado às revoltas 

sociais, ao movimento lolardo, com grande importância na Alemanha, nos Países-Baixos, 

que assumiram um papel assistencial considerável, durante as epidemias do século XIV. 

Na Inglaterra tornaram-se seguidores de Wiclef, pregadores da pureza do Evangelho e 

praticantes de uma vida errante.3 A este propósito, Bernardo de Claraval lembra, na sua 

Carta ao papa Eugénio III, que não se esqueça das virtudes cistercienses que o tinham 

orientado, quando vivia no mosteiro. Fidelidade que o pontífice respeitou, procurando 

viver de acordo com a Regra de S. Bento, dividindo o tempo em trabalho, oração, estudo e 

contemplação, sem esquecer as exigências da sua nova condição. 

A Europa vive cerca de duzentos anos de prosperidade, que só as fomes e a peste 

negra de Trezentos irão travar. É um tempo de luta entre o poder temporal e espiritual, 

entre a autoridade do papa e a do imperador, pela supremacia de poderes. Discussão 

iniciada em finais do século XI com Gregório VII e o seu Dictates Papae, impondo aos 

reinos cristãos, uma nova espiritualidade e a independência temporal da Igreja face aos 

poderes laicos, pondo a descoberto a resistência e o incómodo do poder político face à 

autoridade de Roma. A Querela das Investiduras é o lado visível da luta entre o papado e o 

império que começa no pontificado de Gregório VII, já posta em prática pelos seus 

antecessores. Nicolau II promulgou decretos que atribuíam a escolha do pontífice aos 

cardeais, reservando ao imperador apenas o direito da sua confirmação.3 Apesar dos 

frequentes atritos e conflitos com os imperadores germânicos, os pontífices exercem 

grande influência espiritual e política ao mobilizar a Cristandade, apelando ao combate 

contra os muçulmanos, para não dar tréguas aos infiéis. Dentro deste objectivo, a quarta 

3 Entre outros veja-se VILAR, Hermínia Vasconcelos, "A vivência de uma Regra entre o mosteiro e o 
século", in História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, vol. 1 - Formação e 
Limites da Cristandade, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 228-229. 

4 BARBOSA, David Sampaio, "Stimulus Pastorum: Texto e contexto de uma proposta de renovação", in 
Lusitânia Sacra, 2a série, Tomo XV, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 2003, pp. 34-35. 

5 BARBOSA, David Sampaio Dias, "Concílios Ecuménicos", in Dicionário de História Religiosa de 
Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, A-C, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 406. 
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cruzada orientada por Veneza contra Bizâncio, termina com o saque de Constantinopla em 
1204 e com a coroação do conde da Flandres na igreja de Santa Sofia. É nesta altura que a 
Igreja Apostólica alcança um dos pontos máximos de domínio sobre o mundo secular, 
quando Inocêncio III consegue impulsionar o espírito de cruzada e com mais ou menos 
êxito impor a sua autoridade e travar as ambições políticas e territoriais dos imperadores 
germânicos. É neste contexto de afirmação e discussão dos limites da autoridade pontifícia 
que se realiza o primeiro concílio ecuménico do segundo milénio, realizado em Latrão no 
ano de 1123, que ratifica as disposições da Concordata de Worms, que resumem o acordo 
entre o papado e o império sobre o problema das investiduras.6 

Apesar disso a pressão do império sobre a eleição dos papas continua. A centúria de 
Duzentos traz novas dificuldades e constitui uma fase melindrosa da vida da Igreja, onde 
se destaca o combate às heresias e a velha questão sobre os limites do direito imperial e as 
prerrogativas eclesiásticas.7 O I concílio de Lião em 1245 convocado por Inocêncio IV, 
herdou dos pontificados anteriores um relacionamento difícil com o imperador Frederico 
II, acabando esta reunião por decidir a sua deposição, acusando-o de heresia, de perturbar a 
paz e de quebra de juramento. Depois de terminarem as actividades conciliares, o papa 
depôs D. Sancho II declarando-o rex inutilis, entregando o governo e defesa de Portugal ao 
conde de Bolonha, futuro D. Afonso III.8 

A transferência da sede papal para Avinhão, por pressão do rei de França, cidade 
em que se manteve por quase todo o século XIV, dividiu as obediências da Cristandade, ao 
mesmo tempo que os costumes eram descurados e os abusos frequentes.9 Ficam patentes os 

Cf. GUIJARRO RAMOS, Luis Garcia, ob. cit., pp. 20-36; GUIJARRO RAMOS, Luis Garcia "Reforma 
eclesiástica y renovación espiritual", m História Universal de la Edad Media, coord. Vicente Ángel Alvarez 
Palenzuela, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 444-445. 

BARBOSA, David Sampaio Dias, "Concílios Ecuménicos", in Dicionário de História Religiosa de 
Portugal direcção de Carlos Moreira Azevedo, A-C, Lisboa, Círculo de Leitores. 2000, pp 406-407 Os 
concílios ecuménicos realizados durante o primeiro milénio da era cristã, foram os seguintes: Niceia - 325; 
Constantinopla - 381; Efeso -431; Caicedónia - 451; Constantinopla 11 - 553; Constantinopla III - 680-681' 
Niceia II - 787; Constantinopla IV - 869-870. Os concílios do segundo milénio procuram reformar a Igreja e 
consolidar o seu poder. O II Concílio de Latrão convocado por Inocêncio II em 1139, procura moralizar os 
costumes e ultrapassar a situação criada pela eleição do antipapa Anacleto II. O III Concílio de Latrão 
convocado por Alexandre III em 1179 estabece normas para a eleição papal, por os representantes da 
autoridade civil corporizada pelo Império, nem sempre respeitam o estabelecido no concílio de 1123. 

8 Entre outros veja-se, MATTOSO, José, "Dois séculos de vissicitudes políticas", in História de Portugal 
diïecçao de Jose Mattoso, vol. 2-^1 monarquia feudal (1096-1480), Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, p. 

9 Cf. CANTERA MONTENEGRO, Enrique, "Pontificado de Avinón", in História Universal de la Edad 
Media, coord. Vicente Angel Alvarez Palenzuela, Barcelona, Ariel, 2002. pp. 697-702 Avinhão foi sede 
papal desde o início do século XIV até 1377, ano em que Gregório XI se instalou em Roma. Este período da 
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problemas e conflitos medievais que afligiam a estrutura religiosa da Sé Apostólica, mas 

que o poder pontifício julga poder controlar sem reservas. Contudo, os inícios da 

modernidade e o agravamento dos problemas já existentes, dos quais se destacam a 

simonia, o não cumprimento do celibato eclesiástico, o descuido face à confissão e 

sacramentos, mostrava como era difícil restabelecer a disciplina primitiva e o pleno 

cumprimento da Regra monástica, impondo a cada monge a sua estrita observância. 

A última das grandes reuniões medievais, antes da Cúria Romana entrar num 

processo de mudança e de um movimento conciliar, que procurava resolver os problemas 

sociais e espirituais, que se colocavam à Igreja. O concílio de Vienne em 1311, convocado 

por Clemente V, para além de ter decidido a extinção da ordem do Templo, em Março do 

ano seguinte, pronunciou-se sobre temas da fé, reforma da Igreja e continuação da cruzada. 

Aqui se inicia uma fase muito conflituosa da vida da Igreja, cujos indicadores têm um 

enquadramento na Europa da época. A par dos sinais de fraqueza que a expansão 

económica e demográfica do Ocidente começam a dar, junta-se afirmação dos estados, pela 

valorização da autoridade régia, apoiada pelo desenvolvimento e manutenção de um 

sistema cada vez mais eficaz de cobrança de impostos, que permite aos monarcas 

autonomia, para custear actividades guerreiras, sem dependerem da nobreza. A piorar a 

situação, o grande Cisma do Ocidente (1378-1417), trouxe a anarquia geral à autoridade da 

Igreja e serviu para os estados cristãos dividirem a sua obediência de acordo com as 

rivalidades políticas que os afectavam. Este ambiente de crise favoreceu a realização de 

reuniões conciliares, forma oficial de discussão sobre problemas, procurando apontar 

directrizes para uma Cristandade dividida. 

Este movimento de discussão ao mais alto nível, em torno de assuntos ligados à 

pastoral e espiritualidade, alerta para a necessidade urgente de reforma das estruturas 

institucionais da Igreja e dos seus membros. 

O concílio de Pisa em 1409, ao ter como objectivo principal escolher um papa 

legítimo e consensual, depôs os papas de Roma e Avinhão, os quais ao recusarem tal 

decisão, mantiveram o poder da Sé Apostólica dividido até à reunião de Constança, 

história da Igreja corresponde aos pontificados de João XXII, Bento XII, Clemente VI, Inocêncio VI, Urbano 
V e Gregório XI. 
10 Cf. GARCÍA-QUISMONDO, Miguel Ángel Marzal, "La inquietud espiritual", in Historia Universal de la 
EdadMedia, coord. Vicente Ángel Alvarez Palenzuela, Barcelona, Ariel, 2002. pp. 634-635. 
11 Cf. ALVAREZ PALENZUELA, Vicente Ángel, "Cisma e conciliarismo", in Historia Universal de la 
Edad Media, coord. Vicente Ángel Alvarez Palenzuela, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 713-717. 
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realizada entre 1414-1418. Aqui é afastado João XXIII, a par da resignação do papa 

romano, Gregório XII e da deposição de Bento XIII, de Avinhão. Elege-se um novo 

pontífice, Martinho V, no qual, o mundo católico, aparentemente reencontrou a unidade 

perdida. Nesta reunião foram condenadas as heresias e práticas religiosas suspeitas, sem 

esquecer a necessidade de reforma que a Igreja, sem grandes demoras, precisava.12 Será no 

pontificado do seu sucessor, Eugénio IV, que se realiza um novo concílio que decorre entre 

1431 e 1445, desta vez, nas cidades de Basileia, Ferrara, Florença e Roma, reflecte uma 

certa indecisão do pontífice e as vissicitudes políticas que a corte romana atravessa. Apesar 

de confirmado o primado papal, mas, os tempos de mudança e incerteza continuam e a tão 

desejada reforma da Igreja e das ordens monásticas, não acontece e, acentua-se cada vez 

mais o declínio de um estilo de vida recatado e de ascese, bem visível nas formas de 

recrutamento eclesiástico e na atribuição dos benefícios, mais ligadas à promoção social, 
< ~ 13 

que as vocações. 
A Europa cristã está profundamente perturbada e ameaçada. Decai o mito da 

cruzada que durante séculos orientou ideologicamente o Ocidente, a conquista de 

Constantinopla não pôde ser evitada e mesmo, depois de se terem queimado vozes 

incómodas, como a de John Huss, em 1415, a crise persiste. Neste clima de pessimismo, 

destacam-se figuras do humanismo europeu, Erasmo ou Thomas Moro, fazem críticas e 

apontam soluções de mudança, para esse conturbado mundo religioso e espiritual da 

segunda metade do século XV e primeiras décadas da centúria seguinte. Acérrimos 

defensores das mudanças de hábitos por parte da hierarquia eclesiástica, não hesitam em 

apresentar, cardeais, bispos e curas, como pessoas de comportamento duvidoso, sempre 

absentistas e prontos para praticarem simonia. Pretendem uma religião mais original, onde 

impere a fidelidade aos Evangelhos, aversão à violência e à corrupção das autoridades civis 

e eclesiásticas.M 

As dificuldades de controlo dos comportamentos, contribuem para o aparecimento 

de formas paralelas de devoção, facto que atinge camadas, cada vez mais amplas da 

12 Cf. ALVAREZ PALENZUEL A, Vicente Angel, "Cisma y conciliarismo", in Historia Universal de la 
EdadMedia, coord. Vicente Angel Alvarez Palenzuela, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 721-726. 

BARBOSA, David Sampaio Dias, "Concílios Ecuménicos", in Dicionário de História Religiosa de 
Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, A-C, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 408. 

ERASMO, Elogio da Loucura, Lisboa, Publicações Europa-América, 1973. Obra fundamental do 
humanismo europeu, onde o autor reflecte sobre a liberdade de consciência e evidencia o seu protesto contra 
a hipocrisia e as falsas vocações, contra o poder do papa e dos importantes membros da Igreja. A este 
propósito veja.-se BATAILLON, Marcel, Erasme et Espagne, Genève, Librairie Droz, 1991, pp. 419-430. 
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população, motivadas pela necessidade de mudança. Com D. João I o movimento 

reformista das ordens mendicantes, encabeçado pelos Franciscanos, seguido de outras 

ordens, onde se destacam as Clarissas, recebem largo apoio por parte de certos membros da 

alta nobreza, onde se incluem alguns elementos da casa de Bragança. A estes, juntam-se 

neste processo de reestruturação, os Cónegos de São João Evangelista, os Lóios e os 

Jerónimos, que têm em comum o interesse por uma nova pastoral e o cumprimento integral 

das regras e preceitos religiosos, com forte apelo aos valores originais. 

Desta forma, aparecem exemplos de comportamentos espirituais muito diversos, 

fruto da deriva que os poderes eclesiásticos atravessavam, incapazes de fornecerem um 

modelo credivel e exemplar aos fiéis. Em Portugal, o exemplo da Infanta Santa Joana, irmã 

de D. João II, a quem certamente, pela condição social, estava reservado um destino 

diferente, recolhe ao Convento de Jesus em Aveiro e aí vive formas de martírio e 

padecimento pessoal, que constituem uma forma de aproximação com Deus. Outro caso, 

o de Frei João de Ataíde, herdeiro do condado de Atouguia que renunciou à herança, que 

lhe pertencia, para se fazer frade. Garcia de Resende na Crónica de D. João II e 

Miscelânea exalta a sua nobreza de carácter e o despojamento material que o caracterizam 

ao afirmar: "Joam de Atayde, filho mor do Conde da Touguia, e herdeiro da casa, era 

mnyto virtuoso, e amigo de Deos, como mostrou por obra, que se meteo frade, e o tem por 

santo, e que fez milagres, el Rey lhe dava, e cometeo que fosse Regedor da casa da 

Suplicaçam, sendo dom loam homem mancebo; e apertando el Rey com elle muytas vezes 

que o fosse, nunca o quis aceitar. 

Este personagem é tanto mais singular pelo facto de ter sido criado em ambiente 

cortesão, pelo qual depressa manifestou o seu desconforto contra o palacianismo e a 

hipocrisia reinante, procurando educar os seus filhos de maneira a prepará-los para os 

15 Para esta temática, veja-se a excelente síntese de FERNANDES, Maria de Lurdes Correia, "Da reforma da 
Igreja à reforma dos cristãos: reformas, pastoral e espiritualidade", in História Religiosa de Portugal, 
direcção de Carlos Moreira Azevedo, vol. 2 - Humanismos e Reformas, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, 
pp. 16-18. 

16 ROSA, Maria de Lurdes, "A religião no século: vivências e devoções dos leigos", in História Religiosa de 
Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, vol. 1 - Formação e limites da cristandade, Lisboa, Círculo 
de Leitores, 2000, p. 504. 

17 RESENDE, Garcia de, ob. cit., p. 253; RESENDE, Garcia de, ob. cit., p. 364. A dado passo, o autor na 
Miscelânea dedica algumas estrofes a este homem que em seu entendimento representa um exemplo de 
nobreza de costumes. 
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perigos desse meio.18 São certamente valores de recusa de uma vida faustosa e busca da 

pureza evangélica, que certamente orientaram Francisco Mendes de Vasconcelos, cortesão 

da corte de D. Manuel que decide ingressar na ordem franciscana.19 

A sociedade portuguesa durante a primeira metade do século XVI, à semelhança do 

que acontece na Europa, encontra-se dividida entre uma vida de facilidade, impulsionada 

pela prosperidade comercial com o Oriente e a necessidade de encontrar um novo caminho, 

procurando a mudança das atitudes e mentalidades cristãs. Em nosso entendimento, esta é 

a mensagem implícita no genial diálogo vicentino entre Todo-o-Mundo e Ninguém da 

Farsa da Lusitânia20 

Na Europa, as primeiras décadas do século XVI são assoladas por contestações e 

tendências reformistas. Júlio II, convoca o V concílio de Latrão, que decorre entre 1512 e 

1517, para retirar algum sentido às pretensões dos movimentos protestantes, muitos deles 

incentivados por monarcas, como Luís XII de França, que viam nesses movimentos um 

meio de contestação à autoridade e poder de Roma. Nesta reunião que se estendeu ao 

pontificado de Leão X faltou a coragem para ouvir as vozes mais críticas da Igreja, 

insatisfeitas com a acumulação de benefícios, com a atribuição das altas dignidades e o 

absentismo de bispos e curas, esta foi dada por encerrada no ano em que Martinho Lutero 

publica em Vittemberg as suas Noventa e cinco teses e com elas, inicia na Alemanha um 

movimento reformador que irá afectar para sempre a Igreja Romana, do qual sairá um 

novo ordenamento religioso da Europa.21 

Perante este mal-estar geral o movimento luterano apresenta-se como resultado de 

uma longa crise da Igreja e da fé, ocorrida entre o Cisma de finais do século XIV e esse 

ROSA, Maria de Lurdes, "A religião no século: vivência e devoções dos leigos", in História Religiosa de 
Portugal direcção de Carlos Moreira Azevedo, vol. 1 - Formação e limites da Cristandade, Lisboa, Círculo 
de Leitores, 2000, pp. 503-504. 

19 RESENDE^ Garcia de, Cancioneiro Geral, vol. IV, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, pp. 
116-124; BLfcSCU, Maia Leonor Carvalhão, Introdução e normalização do texto de, Copilaçam de todalas 
obras de Gil Vicente, vol. II, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, pp. 295-298. O diálogo da 
Tragicomédia dos Agravados, entre Colepêndio e Bereniso, dois fidalgos descontentes com o mundo, 
reflecte o pessimismo de alguma nobreza face à realidade circundante, que Gil Vicente não deixou de captar. 

20 BUESCU, Maria Leonor Carvalhão, ob. cit., vol. II, pp. 572-574. Este excelente diálogo vicentino constitui 
uma formidável alegoria da situação social portuguesa da época. A este propósito veja-se, CURTO, Diogo 
Ramada, "A Literatura e o Império: entre o espírito cavaleiroso, as trocas da corte e o humanismo cívico", in 
História da Expansão Portuguesa, direcção de Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri, vol. 1 - A 
Formação do Império (1415-1570), Lisboa, Círculo de Leitores, 1998, pp. 434-454. 

BARBOSA, David Sampaio Dias, "Concílios Ecuménicos", in Dicionário de História Religiosa de 
Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, A-C, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 409. 
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ano de 1517. Os vinte anos seguintes serão marcados pelo avanço dos movimento 

protestantes, dando origem às Igrejas reformadas e à resposta católica, perante os ataques 

de que estava a ser alvo. O primeiro encontra terreno propício na Alemanha, algo cansada 

do domínio apostólico, desunida pelas rivalidades entre príncipes e minada por oposições 

sociais. O movimento protestante alastra e aparece em contextos sócio-político diversos, 

permitindo o aparecimento de homens com sensibilidades diferentes, Zwinglio e Calvino, 

próximos de Erasmo, cujas ideias ganham terreno para outros movimentos reformadores, 

estes situados nas regiões urbanas da Suíça, França e Países Baixos. Por parte de Roma, 

reformar a Igreja, os cristãos e as suas práticas torna-se imperioso. A crítica ao 

comportamento do clero e ao mau exemplo, que em muitos casos ele constituía, é 

frequente nas obras literárias de escritores portugueses da época, não sendo, por isso, de 

estranhar, a crítica vicentina implícita na fala de Frei Paço, personagem na Tragicomédia 

dos Agravados,22 onde são visíveis de forma indirecta as referências ao pensamento de 

Erasmo, à devotio moderna e a uma religiosidade mais prática, próxima e atenta de certas 

realidades sociais. 

Algumas visitas pastorais feitas a certas casas conventuais da arquidiocese de Braga 

revelam os grandes problemas que atormentavam as estruturas da Igrejas na primeira 

metade do século XVI: o absentismo generalizado, acumulação de benefícios e rendas, a 

ignorância em matéria de doutrina e deveres pastorais, a falta de zelo e interesse pelos bens 

que estavam sob a sua jurisdição. Estas preocupações atormentavam o dominicano Frei 

Bartolomeu dos Mártires (1514-1590), quando no conturbado mundo religioso de 

Quinhentos assumiu o governo da diocese de Braga em 1559. O cargo leva-o 

inevitavelmente aos círculos do poder e logo entende como funciona a mentalidade do 

clero local, muito agarrado a privilégios e benefícios, que permitem abusos, pondo em 

causa uma prática pastoral digna. O novo arcebispo, homem de sólida cultura, terá 

dificuldades em impor uma nova mentalidade, pois sabe que muitas das benesses são 

dadas, por um lado, por ordem régia, para conceder prestígio social e por outro, por parte 

22 BUESCU. Maria Leonor Carvalhão, ob. cit., vol. II, p. 290. Para ilustrar esta ideia retiramos do texto um 
exemplo: "Eu são tão paço em mimjque me posso bem gabar/que envejar, mexericar/são meus salmos de 
Davi/que costumo de rezar./Falo, mui doce, cortês/grã soma de cumprimentos;/obras não nas 
esperèsjsenão que vos contentès/com palmrinhas de ventos. " 

23 BUESCU, Maria Leonor Carvalhão, ob. cit., vol. II, p. 291. Corresponde à fala do vilão que mostra o seu 
descontentamento perante a sua difícil situação, contrastando a prática proposta pela Igreja Apostólica e a 
realidade diária cheia de diculdades, de quem trabalha na terra, por ser "forte canseira,/ que me tira a 
devação/ de rezar inda que queira. " 
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da Santa Sé, cuja concessão de benefícios, dirigida a mosteiros, ordens mendicantes, 

cabidos e até particulares, criava isenções, difíceis de controlar, por a prática da colação ser 

muitas vezes reservada ao papa ou ao rei.24 

E este homem preocupado que irá participar na última fase dos trabalhos do 

concílio de Trento, respondendo ao apelo que Pio IV feito a 29 de Novembro de 1560 que 

indicava o recomeço dos trabalhos conciliares na Primavera do ano seguinte.25 Durante a 

sua permanência na cidade italiana reflecte sobre assuntos que preocupavam a Cristandade, 

desejos de reforma da Eclésia, do episcopado, reorganização das funções do bispo junto da 

sua diocese e a disciplina a que devia ser sujeito. Reflexo destas interrogações, apresenta 

na sua obra Stimulus Pastorum, escrita durante a sua permanência em Itália, exemplos 

edificantes de Gregório Magno, Bernardo de Claraval ou Santo Agostinho, para ilustrar 

aquilo que entendia como função episcopal, o pastor existe em função dos fiéis.26 

Outra preocupação da igreja Romana, que as resoluções conciliares reflectem, é a 

condenação absoluta das heresias. Estas devem ser perseguidas e controladas pela 

Inquisição e pelo controlo da produção intelectual, pela divulgação do Rol dos Livros 

Proibidos, constituem formas de asfixiar o protestantismo crescente. A descoberta da 

imprensa em meados do século XV alterou de forma significativa a solução deste 

problema, pois a possibilidade de reprodução dos textos considerados perigosos exigiu da 

Igreja medidas apertadas. Portugal não fica alheio a este movimento de repressão 

ideológica, institucionalmente partilhado entre o Desembargo do Paço e as autoridades 

eclesiásticas, que fiscalizam no terreno o que se publica e lê. Damião de Góis, um dos 

atingidos, viu em 1541, ser proibida pelo cardeal D. Henrique a entrada no país da sua obra 

sobre as religiões da Etiópia.27 

Apesar deste controlo intelectual o cardeal Infante, enquanto arcebispo de Évora 

procurou resolver problemas que eram comuns a todas as dioceses e arcebispados do reino. 

Cf. BÂRtíOSA, David Sampaio, "Stimulus Pastorum: texto e contexto de uma proposta de renovação", in 
Lusitânia Sacra, 2a Série, Tomo XV, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 2003, pp. 16-17; Cf. 
SOARES, Franquelim Neiva, "A missionação da arquidiocese de Braga pelas visitas pastorais nos séculos 
XVI e XVir, in Actas do Congresso Internacional de História Missionação Portuguesa e Encontro de 
Culturas, Braga, Universidade Católica Portuguesa, vol. I, 1993, pp. 317-323. 

" Corpo Diplomático..., t. IX, p. 99. 

Cf. BARBOSA, David Sampaio, "Stimulus Pastorum: texto e contexto de uma proposta de renovação", in 
Lusitânia Sacra, 2a Série, Tomo XV, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 2003, pp. 30-37. 

7 BETHENCOURT, Francisco, "índices de livros proibidos", in Dicionário de História Religiosa de 
Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, C-I, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 445. 
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Para além dos defeitos habituais, a ignorância era um dos mais gravosos. De acordo com a 

visitação feita à Sé de Évora em 1537, esta conclui que muitos cónegos não sabiam sequer 

1er e cantar e em matéria de confissão, revelam ignorância na atribuição da absolvição das 

faltas cometidas, utilizando perante o confessado um discurso vazio, que apenas serve para 

confundir o crente.28 O seu zelo pastoral incumbe André de Resende em 1548 de elaborar o 

Breviarium Eborense, no sentido de sistematizar as leituras e as orações que deviam ser 

rezadas pelos sacerdotes, para mais tarde, em 1575, impor a toda a diocese o uso do novo 
29 

missal romano, fruto das deliberações tndentinas 
Estes propósitos uniformizadores e de consonância com o espírito conciliar, 

manifestam-se nas Constituições da vila de Tomar de 1554. Também aqui se estabelecem 

normas a seguir para a confissão e absolvição dos pecados,30 da mesma forma, que fornece 

orientações precisas sobre o cumprimento das obrigações de castidade, proibição de 

praticar jogos ilícitos, uso de porte de arma, vestuário e indicações sobre o aspecto asseado 

que devem manter no que diz respeito à barba e ao cabelo, o que é de certa forma revelador 

das faltas cometidas com maior frequência. 

Este clima de fiscalização do que se lia e publicava e de perseguição das heresias 

protestantes, levou D. João III a solicitar ao papa o estabelecimento da Inquisição em 

Portugal, importante instrumento político de consolidação da autoridade régia, serviu para 

travar o avanço pernicioso de todos os que contestavam os dogmas. Para o cargo de 

primeiro inquisidor-geral foi escolhido Frei Diogo da Silva, bispo de Ceuta, cuja aprovação 

pontifícia foi obtida em 1536.32 É importante inserir o pedido de D. João III num contexto 

mais alargado de domínio régio, certamente com ligações aos direito de padroado, à 

apresentação dos bispos, construção de igrejas e os fortes interesses nas missões de além-

mar, que servem de modelo para a intervenção do rei nas dioceses do país. 

28 SILVA. Amélia Maria Polónia da, O cardeal Infante D. Henrique, arcebispo de Évora. Um Prelado no 
Limiar da Viragem Tridentina, Porto, ed. policopiada, 1989, pp. 142-143. 

29 SILVA, Amélia Maria Polónia da, ob. cit., pp. 347-348. 

30 Constituições da Vila de Tomar, 1554. fis. 21-2lv. 

31 Constituições da Vila de Tomar, 1554, fis. 25v-27. 

32 BETHENCOURT, Francisco, "A Inquisição", in História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos 
Moreira Azevedo, vol. 2 - Humanismos e Reformas, Lisboa. Círculo de Leitores, 2000. pp. 95-96. 

33 M. H., vol. XII, doc. 36, pp. 71-79. A criação da diocese do Funchal que atribuía ao rei o padroado sobre a 
Igreja nos territórios da expansão ultramarina portuguesa é uma consequência do poder delegado pelo papa 
Nicolau V ao Infante D. Henrique, pela bula Romanus Pontifex de Janeiro de 1455; M. H, vol. XII, doc. 137, 
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A vigilância das heresias não se dirigia apenas aqueles que aderiram aos princípios 

propostos pelas Igrejas reformadas, mas a todos, os suspeitos de seguirem correntes de 

espiritualismo e praticarem comportamentos desviantes, como a bigamia, que era julgada 

pela Inquisição por colocar em questão o sacramento do matrimónio e a blasfémia, forma 

de escarnecer os dogmas da Igreja. Ligado a este problema, está um outro, o da descrença, 

amplamente estudado por Lucien Febvre, que mostra a incredulidade e o pessimismo geral 

da Europa durante o século de Quinhentos.34 

Esta época reveste-se de grande diversidade de formas espirituais, marginais ou 

integradas nos cânones propostos por Roma. O aparecimento e desenvolvimento de 

fenómenos messiânicos e proféticos em Portugal, são duas correntes que assumem grande 

dimensão e complexidade no século XVI, pelas circunstâncias épicas ligadas aos 

descobrimentos, à influência do judaísmo, localizado em zonas do interior e ao 

desaparecimento trágico de D. Sebastião em 1578. Bandarra, o profeta de Trancoso, 

nascido no princípio do século, profetiza nas suas Trovas a chegada de um novo rei que 

devolve a esperança a Portugal. Na senda desta tradição, o profetismo de Padre António 

Vieira projecta na figura do rei morto em Marrocos, as grandes esperanças de Portugal, 

muito divulgadas durante os governos filipinos, mas que se inserem na tradição messiânica 

portuguesa e na redenção do mundo, sob a égide de um rei português que levaria à Paz 

Universal. A jornada africana de Alcácer Quibir, motivou o Padre António Vieira para na 

sua História do Futuro, desenvolver a ideia de Quinto Império, o que fez dele alvo de 

perseguição por parte do Santo Ofício, que via no seu profetismo, algo de perigoso pelos 

ataques velados, dirigidos à Igreja e ao Papa.35 

A tese do Quinto Império por ele desenvolvida é de certa maneira o produto do 

profetismo já expresso nas Trovas do profeta de Trancoso durante a primeira metade de 

Quinhentos e que cruza com teses milenaristas mais recuadas, as quais podemos encontrar 

em Fernão Lopes na sua Crónica de D. João I, quando este a dado passo refere a sétima 

pp. 286-287. Pela bula Inter coetera, Calisto III entrega em Março de 1456 à ordem de Cristo toda a 
jurisdição espiritual das terras e lugares já adquiridos ou a adquirir. 

34 Cf. FEBVRE, Lucien, Le problème de l'incroyance au 16eme. siéle, La religion de Rabelais, Paris Albin 
Michel, 1974, pp. 174-175. 

15 BETHENCOURT, Francisco, "Rejeições e polémicas", in História Religiosa de Portugal, direcção de 
Carlos Moreira Azevedo, vol. II - Hiimanismos e Reformas, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 86-87; 
CENTENO, Y. K., Hermetismo e Utopia, Lisboa, Edições Salamandra, 1995, pp. 50-53. 

328 



idade da terra, enaltecendo o carácter providencial da pessoa do Mestre, futuro D. João I, 

homem predestinado e fundador de uma nova era. 

A história de Portugal está impregnada destas ideias messiânicas, que a dinastia de 

Avis corporiza, ajudada pela descoberta de novos espaços e novas gentes. Portugal, nação 

com as fronteiras mais antigas da Europa, desde a sua fundação desenvolve a ideia de povo 

eleito, cuja superioridade face ao muçulmano teve momentos decisivos, tal como 

aconteceu em Ourique, cuja superioridade foi conseguida à custa da intervenção divina, 

que garantiu a vitória a D. Afonso Henriques sobre os reis mouros. É nessa perspectiva de 

combate ao infiel que as viagens marítimas, levadas a efeito com a dinastia avisina, 

constituíram motivos para Portugal imaginar possuir um destino singular e uma missão 

universal. 
Esta fé messiânica será muito cultivada durante o período filipino, época em que 

Portugal deposita as suas esperanças na vinda de um Encoberto, como forma de manter o 

fervor nacionalista, que já Bandarra difundira nos seus versos.38 Para além do lado 

profético das suas Trovas, o sapateiro de Trancoso critica a sociedade, dividida e corrupta, 

anunciando a autoridade sagrada de um imperador, o Salvador, ideias que o levam 
■ • 39 

fatalmente a cair, também, na alçada da Inquisição. 
Neste panorama de controlo intelectual o livro religioso assume especial 

importância, sendo aquele que apresenta maiores reproduções gráficas ao longo do século 

XVI. Assiste-se ao desenvolvimento e expansão de uma literatura moralizante, de pendor 

catequético, que procura espelhar as preocupações recebidas depois do concílio de Trento, 

onde abundam comentários de passagens bíblicas, salmos e paráfrases, que pela extensão 

do seu enunciado motivam o cristão, tal como, os confessionais e penitenciais. A reforma 

das ordens monásticas, Beneditinos, Agostinhos, Dominicanos, Franciscanos e Crúzios, a 

preocupação com a formação do clero e a introdução de forte disciplina nas práticas 

36 LOPES, Fernão, Crónica de D.João I, apresentação crítica de Teresa Amado, Lisboa, Editorial 
Comunicação, 1980. pp. 206-207. 

37 Cf. FRANCO, José Eduardo, "Teologia e Utopia em António Vieira", in Lusitânia Sacra, T série, t. XI, 
Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 1999, pp. 176-177. 

38 "Profecias" do Bandarra, Lisboa, Vega, 1984, p. 56. 

39 Cf. TAVARES, Maria José Ferro, "O messianismo na obra do Padre António Vieira", in Actas do 
Congresso Internacional Terceiro Centenário da Morte do Padre António Vieira, vol. I, Braga, Universidade 
Católica Portuguesa, 1999, pp. 136-137; TEIXEIRA, António Braz, "Profecia e escatologia em António 
Vieira", in Actas do Congresso Internacional Terceiro Centenário da Morte do Padre António Vieira, vol. I, 
Braga, Universidade Católica Portuguesa, 1999, pp. 166-168. 
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devocionais, leva à divulgação de um certo número de obras, ao mesmo tempo que proíbe 
outras, que considera perigosas.40 

O espírito e as determinações tridentinas defendem a Palavra de Deus, como base 

de toda a doutrina, procurando a conversão interior, cujo lugar próprio é materializado pela 

assembleia de fiéis, a estação dominical,41 a ocasião plena para se transmitir os valores da 

catequese e da pregação. A partir da segunda metade de Quinhentos pregar tornou-se um 

acto de responsabilidade para o que se exige formação adequada de curas e párocos, cuja 

conduta deve ser idónea e cuja missão é ensinar aquilo que todo o cristão devia saber para 

obter a salvação da sua alma, explicando de forma fácil como este deve fazer para se livrar 

das penas eternas e alcançar a glória celeste. As Constituições da vila de Tomar imbuídas 

destes princípios propõem a aplicação destas sanções aos párocos que faltam ao 

cumprimento das suas obrigações. A melhoria da preparação intelectual dos candidatos era 

uma exigência feita por todos aqueles que contestavam a igreja Romana e, uma 

necessidade que ela mesma acabou por admitir.42 

Em face dos problemas que afectam a coesão religiosa da Cristandade, a Sé 

Apostólica sente necessidade de agir. A resposta veio através da reunião conciliar realizada 

na cidade de Trento, que ao fim de alguns problemas que impediram o seu começo mais 

cedo, terá início em Dezembro de 1545, no pontificado de Paulo III e encerra no de Pio IV, 

em 1563. O longo período de duração deve-se às complexas questões colocadas a Roma 

nas primeiras décadas do século XVI. Os temas ligados à reforma e ao movimento 

protestante eram prioridade absoluta, para o que se apela à mobilização geral dos membros 

da Igreja. Era um facto indesmentível que o movimento reformador tinha ganho adeptos e 

simpatizantes.43 

Como demonstra a bula de Pio IV expedida durante o último ano de realização do 

concílio, faz a síntese das ideias fundamentais aí discutidas e tudo o que ficou decidido 

para manter a autoridade da Igreja, do Papa e a confirmação dos Dogmas. Condenam-se 

das heresias que ameaçam os poderes instituídos por serem ideologias marginais, 

SANTOS. Zulmira C , "Literatura religiosa - Época moderna", in Dicionário de História Religiosa de 
Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, J-P, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, pp. 125-126 

41 Constituições da vila de Tomar, 1554, fls. 28-29. Vem expressa a forma a que deve obececer o 
cumprimento da estação com as respectivas orações. 

42 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 25v-27v. Trata-se do Titulo da vida e honestidade dos clérigos. 

D B A R J ^ S A > D a v i d Sampaio Dias, "Concílios Ecuménicos", in Diocionário de História Religiosa de 
Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, A-C, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 410. " 
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confirma-se a Doutrina, a Tradição, o culto dos santos e o valor fundamental dos 

sacramentos, cuja fundamentação teológica encontra-se no Evangelho.44 Apesar do reforço 

dogmático e a ordem disciplinar, a Igreja Romana reconhece os problemas que a 

afectavam. Assumindo esses problemas, as orientações tridentinas vão no sentido de 

alargar a formação do clero, a criação de seminários, reforço da importância das visitas 

pastorais, confirmação dos sacramentos e das orações. O poder dos papas, os abusos e as 

preocupações cada vez mais temporais da clerezia, provocam descontentamentos e 

fomentam formas de religiosidade mais populares que o concílio vai aproveitar e tentar 

aproximar-se do mundo urbano, secular, mais exigente na instrução religiosa dos curas, na 

administração eficaz dos sacramentos e na divulgação da mensagem evangélica. Desta 

forma, o movimento reformista de Quinhentos, foi herdeiro de uma corrente com dois 

séculos de mudanças, marcada por fortes vissicitudes, que ao pretender reformar a Igreja 

foi o ponto de partida para a união das diversas sensibilidades que nela existiam, bem 

como, sem nunca abandonar a confirmação absoluta dos dogmas e da autoridade 

pontifícia. 
Os Decretos tridentinos rapidamente divulgados em Portugal, assumiram força de 

lei e tiveram o apoio inequívoco do cardeal D. Henrique46 e de Frei Bartolomeu dos 

Mártires47 que participou na última fase da reunião. A brevidade da sua entrada em vigor 

foi imposta pela bula Benedictus Deus de Pio IV, com data de 6 de Janeiro de 1564 , ao 

estabelecer que estes Decretos passam a fazer parte do direito positivo, ou sejam passam a 

44 BN. Res. F. 4476, Decretos e Determinações do Sagrado Concilio Tridentino, que devem ser notificadas 
ao povo, por serem de sua obrigaçam, e se hão de publicar nas parochias, Lisboa, Fancisco Corrêa, 1564, 
fis. 3v-5. (nossa numeração). A bula tem data de 6 de Janeiro de 1563. 

45 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia, "Da reforma da Igreja à reforma dos cristãos: reformas, pastoral 
e espiritualidade", in História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, vol. 2 -
Humanismos e Reformas, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 22-23. 

46 BN, Res. F. 4476, Decretos e Determinações do Sagrado Concilio Tridentino..., fis. 2v-3. (nossa 
numeração). Carta do Cardeal D. Henrique de 29 de Agosto de 1564, dirigida a todos os prelados para que 
nas suas jurisdições, guardem com todo o rigor os referidos Decretos, pelo que ordena a sua impressão em 
Vulgata, para a todos ser acessível. 

47 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia, "Da reforma da Igreja à reforma dos cristãos: reformas, pastoral 
e espiritualidade", in História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, vol. 2 -
Humanismos e Reformas, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 25. A autora refere que o Arcebispo de Braga 
contribui para a divulgação dos Decretos, sendo um dos responsáveis pelas quatro edições saídas no ano de 
1564, uma delas em latim, impressas nas cidades de Braga, Coimbra e Lisboa. 

48 BN, Res. F. 4476, Decretos e Determinações do Sagrado Concilio Tridentino..., fis. 32v-33; Ref. 
MARQUES, João Francisco, "Confissão", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção de 
Carlos Moreira Azevedo, A-C, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 451. O autor refere a data de 26 de 
Janeiro de 1564. 
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incorporar o conjunto de leis e normas da legislação dos estados que os aceitam, a partir do 
dia 1 de Maio desse ano, para evitar dúvidas e perdas de tempo.49 

Uma das grandes reformas operadas pelo concílio foi o reconhecimento da 
importância que para o clero tinha em possuir conhecimentos de oratória, retórica, filosofia 
e textos bíblicos, indispensáveis para quando se dirigir aos fiéis, para não dar sinais de 
ignorância profunda sobre assuntos teológicos e saber transmitir o Evangelho com clareza. 
Consciente desta situação e para a tentar melhorar, o cardeal D. Henrique criou nos 
arcebispados de Braga e Évora, colégios e cursos destinados à preparação de candidatos a 

BR Res. F. 4476, Decretos e Determinações do Sagrado Concilio Tridentino... fis 5v-32 
Os Decretos que devem ser dados a conhecer ao povo e publicados nas paróquias são os seguintes: 

• Dos que usam mal das palavras da Sagrada Scriptura; 
• Dos abusos acerca dos Sacerdores que celebrão e dos que ouvem Missa; 
• Que o Prelado visite os hospitaes e confrarias ainda que sejam de leigos; 
• Que os administradores de fabricas, hospitaes, e confrerias dem conta ao Prelado; 
• Decreto contra as corocas, e os que usurpão os bens dasygrejas sem titulo; 
• Da prima tonsura e ordens menores a quem se devem dar; 
• Que se denunciem três vezes na ygreja os que querem casar: e que pêra os casamentos valerem 

sejam necessários pelo menos o Cura, ou outro sacerdote de sua licença, ou do Prelado, e duas ou 
três testemunhas; 

• Dos impedimentos do Matrimonio; 
• Que os vadios se nam casem sem licença do Bispo; 
• Dos amancebados; 
• Que nam obriguem a casar por força; 
• Das vodas solennes; 
• Das visitações das ygrejas, e o que deve o povo contribuir aos que visitam; 
• Que nam entrem em Moesteiros de Freyras; 
• Em que idade se far am as profissões; 
• Que nam valhão as renunciações feytas pelas que querem ser freiras, se nam dous meses antes da 

profissam, e com licença do Bispo; 
• Que primeiro que a mother tome habito de noviça, ou faça proffissam, saiba o Prelado se tem 

vontade; 
• Excomunga aos que obrigam per força as molheres a serem religiosas, e aos que dam a isso 

conselho, ajuda ou favor por qualquer modo: e assi aos que as impedem sem justa causa a serem 
religiosas; 

• Que possa o Bispo mudar o uso dos hospitaes em ou Iro, avendo causa: e castigar ov 
administradores se namfiferem bem seu officio; 

• Que se revejam os títulos dos padroados pelos Prelados; 
• Das penas que seacrescentão aos que nam pagão os dízimos que sam obrigados; 
• Dos leigos que fazem contra a immunidade da ygreja e pessoas ecclesiasticas; 
• Que se guardem os preceptos da ygreja: principalmente em que defende certos manjares em certos 

dias, e nos que manda jejuar, e na guarda dos dias de festa. 
Quando a impressão dos Decretos estava quase concluída, o Cardeal D. Henrique mandou acrescentar as 

determinações conciliares tomadas na 25a Sessão, que passamos a enumerar: 
• Decreto que trata do Purgatório; 
• Decreto que trata da iiwocaçam, veneraçam, e Relíquias dos Sanctos, e das Sagradas Imagens; 
• Dos Religiosos e das Religiosas (Este Decreto é bastante extenso e está dividido em 22 capítulos); 
• Decretos sobre as Indulgências. 
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ordens, enquanto Frei Bartolomeu dos Mártires em 1561 mandou leccionar no seu paço 

lições de Casos de Consciência, de acordo com as preocupações veiculadas por Trento.3 

O acto de pregar assume características pedagógicas, por ser dirigido a todos os 

fregueses e sendo parte integrante das realizações litúrgicas ordinárias realizadas aos 

Domingos, dias santos e de guarda, bem como, nos momentos fundamentais para a Igreja, 

o Advento, a Quaresma e o Pentecostes. Por outro lado, pode assumir carácter 

extraordinário, em momentos de inovação a Cristo e à Virgem, durante as novenas, as 

solenidades dos santos, aniversários da fundação de templos, tomadas de hábito e 

canonizações. Este empenho religioso de pregar será desenvolvido a partir do concílio e 

continuado no século de Seiscentos, dará grande importância ao púlpito como local 

pedagógico, de devoção e espectáculo, apostando na capacidade do orador em motivar a 

assembleia.51 

O Catalogo dos Livros do Real Convento de Nossa Senhora da Lus da Ordem de 

Cristo, mosteiro dependente do mestrado de Cristo, construído em 1575, com o empenho 

da Infanta D. Maria, filha de D. Manuel, a partir de uma velha capela destinada ao culto 

mariano. Do conjunto dos livros impressos, entre os séculos XVI e XVIII, aí referidos, os 

títulos mais numerosos são dedicados às temáticas de Teologia Moral e Sermões, com 

destaque para os primeiros, sendo a proveniência das edições muito diversificada: Nápoles, 

Veneza, Paris, Basileia, Lovaina, Antuérpia, Colónia, Roma, Salamanca, Medina dei 

Campo, Alcalá de Henares, Madrid, Pamplona, Toledo, Coimbra e Lisboa. 

50 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia, "Da reforma da Igreja à reforma dos cristãos: reformas, pastoral 
e espiritualidade", in História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, vol. 2 -
Humanismos e Reformas, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 22. 
51 MARQUES, João Francisco, "A palavra e o livro", in História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos 
Moreira Azevedo, vol. 2 - Humanismos e Reformas, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 401-402. 

52 IAN/TT, Manuscritos da Livraria, n° 899. A fonte em questão é um verdadeiro catálogo, que apresenta o 
nome e sobrenome dos autores, os títulos das obras, a respectiva edição, o número de tomos existentes, o 
tamanho, o local onde foi impresso e o respectivo ano. Não havendo tempo de tratar este catálogo de forma 
exaustiva e visto ser um assunto de todo o interesse, esse estudo será realizado posteriormente. No fim, sob a 
designação de Livros Particulares aparecem alguns títulos de Teologia, Sermões e Filosofia. 

Século XVI Século xvn Século x v m Total 
Obras gerais 41 30 1 72 

Teologia Moral 42 77 16 135 
Sermões 6 77 1 84 

Direito Civil e 
Canónico 

12 10 22 

Filosofia 10 3 - 13 
História 5 4 - 9 

Belas Letras 5 3 - 8 
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De acordo com o espírito da época, mais exigente com as necessidades de formação 

dos clérigos, aparecem obras com essa orientação, como a Clavis Theologia de Alexandre 

Aly (1517), a Milícia Cristiana do Doutor Sebastião Figueiredo (1546) e do Padre 

Bartolomeu Medina, Breve instrução de confeçores (1583), para além de, elucidários, 

prontuários, responsórios, questões sobre observâncias regulares e cânones, tratados de 

louvor e arte de servir a Deus. A sermonária domina o panorama dos livros relativos ao 

século XVII, época que cultivou este estilo, utilizando artifícios literários cada vez mais 

rebuscados, para levar aos crentes os mistérios da vida cristã, as práticas da fé e 

cumprimento dos mandamentos.53 

As sensibilidades espirituais tornam-se, a partir da segunda metade do século XVI, 

adquirem uma vertente familiar e intimista. Surgem com frequência a instituição de 

capelas em memória do seu fundador e de toda a sua descendência e constituem exemplos 

de uma piedade restrita, cujo dever de cumprir obrigações pias é respeitado, sendo as penas 

de consciência, um forte motivo de rejeição social. Neste ambiente de devoção, ou 

devoções, afírma-se, por outro lado, a comunidade leiga como elemento fundamental da 

Igreja, pondo em causa formas antigas de relacionamento, entre a comunidade civil e a 

eclesiástica.54 

Esta nova piedade, mais exaltada, numerosa e espectacular, dá grande importância 

aos milagres, largamente reproduzidos pela literatura religiosa oriunda de alguns 

conventos. As Crónicas da Ordem dos Frades Menores, traduzidas para português em 

meados de Quatrocentos e largamente impressas durante a centúria seguinte, apresentam 

narrações de diversos milagres, dos quais destacamos os de um franciscano, Santo António 

Livros 
Particulares: 

Teologia 

2 3 9 14 

Sermões - 4 3 7 
Filisofia - - i 

i 1 
Total 123 211 31 365 

IAN/TT, Manuscritos da Livraria, n° 899. Surgem alguns exemplares impressos com data anterior a 1500. 
Seis tomos da Bíblia Sacra, datados de 1445 e um tomo institulado Refeição Espiritual, de Frei Manuel do 
Sepulcro com data de 1469, embora pondo em dúvida a veracidade da data, é aquela que vem mencionada na 
fonte. 

54 MARQUES, João Francisco, "A palavra e o livro", in História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos 
Moreira Azevedo, vol. 2 - Hiimanismos e Reformas, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 377-442. Trata-se 
de um importante capítulo onde é explicada a problemática da pastoral, da catequese e do seu ensino, a 
divulgação do livro religioso, do sermão e das pregações, entre outros assuntos. 
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de Lisboa.55 Nos institutos religiosos perante o ambiente de insegurança e desconforto 

geral, o cumprimento dos deveres monásticos passa pela necessidade do cumprimento da 

Regi-a e do incentivo à ascese para moralizar os costumes. Reformar significa, quase 

sempre, cumprir preceitos estatutários antigos. " 

A legislação eclesiástica portuguesa nos tempos posteriores a Trento enraizou a ideia, 

que era necessário acabar com a ignorância dos diversos estratos sociais em assuntos que 

dizem respeito à doutrina cristã e preceitos fundamentais para a teologia católica. Aos 

sacramentos, seu conhecimento e administração é dada prioridade absoluta. A confissão, 

como única forma de ter acesso ao perdão dos pecados, para a qual é necessário garantir a 

idoneidade do confessor, vem expressa no Catecismo de Frei Bartolomeu dos Mártires, 

cuja entrada em vigor é anterior ao Catecismo Romano que Pio V promulga em 1566. A 

pastoral da confissão só terá eficácia quando os candidatos a clérigos estiverem à altura das 

funções que iam exercer, se tornarem mais credíveis e com melhor nível de educação. 

No caso das ordens militares, instituições que pelos motivos já expostos, conciliavam 

a Regi-a e a vida conventual, com práticas mais mundanas, vai colocar em evidência o 

exame de consciência, como etapa fundamental para as tão desejadas mudanças de 

comportamento. A normativa das ordens militares em Quinhentos reflecte esta 

necessidade. A enumeração dos preceitos a seguir, com a fundamentação do seu conteúdo, 

mostra que a tarefa nem sempre era fácil por esbarrar com forte resistência dos elementos 

que compunham estas instituições. Muitos deles habituados a viver de forma mundana e a 

participação na orgânica interna da milícia, representava pouco mais do que uma invejada 

promoção social. Tal como acontecia com o ambiente geral vivido na época é dado relevo 

à formação doutrinal, frequência dos sacramentos, comportamentos e condutas morais para 

55 LISBOA, Fr. Marcos de, Crónicas da Ordem dos Frades Menores, Primeira Parte, Porto, Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 2001, fis. 142-159v. Corresponde ao Livro Quinto da Primeira Parte das 
Chronicas da ordem dos frades Menores. Conta a vida, doctrina, e gloriosas obras do padre Soneto Antonio 
de Pádua, Portuguez natural da cidade de Lisboa. 

56 Dentro desta literatura confessional é de destacar o Manual de Condessores do jesuíta Azpilcueta Navarro, 
alguns Catecismos de Frei Bartolomeu dos Mártires e a Crónica da Ordem dos Frades Menores de Frei 
Marcos de Lisboa. 

57 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia, "Da reforma da Igreja à reforma dos cristãos: reformas, pastoral 
e espiritualidade", in História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, vol. 2 -
Humanismos e Reformas, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 26. 
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o que é necessário o ensino da doutrina, a valorização da fé e o aperfeiçoamento da 

máquina burocrática destes institutos religiosos.58 

2 - Sensibilidades e espiritualidade 

2.1 - Orações e deveres pios 

Nas ordens militares de acordo com a sua lógica fundacional, o lado espiritual tem 

de ser conciliado, com outro mais prático assente na ideia que o homem tem o direito e o 

dever de contribuir para o progresso do mundo, sem ficar preso a uma atitude 

contemplativa, de certa maneira, refundando e apurando a mensagem beneditina, Reza e 

Trabalha. 

O centro físico destas milícias é o convento, local de decisões e de vida espiritual 

que representa um mundo ideal, organizado, com símbolos materiais e espirituais. Este 

universo precisa de leis, referentes estatutários e ideológicos que lhe forneçam as bases de 

obediência. O Evangelho, representa a excelência, o espírito e a verdade e torna-se 

indispensável para dar sentido ao quotidiano, tal como a Regra, que procura reflectir essa 

mensagem, cujos preceitos devem ser obrigatoriamente seguidos pela comunidade dos 

freires. Neste espaço de vida organizado prevalece sempre o colectivo sobre o individual, 

marcado por actos padronizados e repetidos que o tempo não consegue diluir, como o 

ritual de eleição do mestre, reunião do capítulo geral ou do lançamento do hábito.59 

As Regras Quinhentistas das ordens militares reflectem esta tendência da pastoral e a necessidade de 
explicitar perante o crente os preceitos da Igreja, constituindo pequenos tratados de teologia prática. Regra de 
Avis, 1516, fls. 45-48. Do Espelho de Conciencia fazem parte, os dez preceitos da Lei, os sete pecados 
mortais, todos eles com a respectiva fundamentação, os cinco sentidos, as sete obras de misericórdia 
espirituais e corporais, as virtudes cardeais, os sete dons do Espírito Santo, os sacramentos da Igreja e o 
modo de proceder na confissão; Regra de Santiago, 1509, pp. 270-274. Começa por um Confessional, pelo 
qual os cavaleiros se devem acusar e um longo Espelho de Consciência, onde constam os dez preceitos da 
Lei de Deus, os sete pecados mortais e a sua fundamentação, os cinco sentidos e em que medida eles podem 
constituir uma forma de pecado, as sete obras de misericórdia corporais e espirituais, as virtudes teologais e 
cardeais, os sete dons do Espírito Santo, os sacramentos e o modo como se deve prodecer na confissão; 
Regra de Santiago, 1540, fis. 31v-39. Deste Confessionário consta o modo de se confessarem, o juramento 
dos votos, as obrigações impostas pela ordem, os preceitos da Lei e respectiva fundamentação, os sete 
pecados mortais, os mandamentos da Igreja, os cinco sentidos, as sete obras de misericórdia, espirituais e 
corporais e fórmula para terminar a comissão. 

,9 Regra de Avis, 1516, fl. 50; Regra de Santiago, 1540, fis. 5-5v. Para os freires compreenderem e 
respeitarem os comportamentos e as práticas que os vão orientar, quando ingressam na instituição, é 
fornecida a Regra que deve ser lida uma vez por ano, sendo esta pertença da ordem, pelo que deve ser 
devolvida quando o freire morre. 
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Os textos normativos por nós analisados revelam enorme discrepância quanto às 

temáticas da espiritualidade e obrigações piedosas dos freires, pelo o nosso estudo terá 

como referência fundamental as normas capitulares de Quinhentos. Caso paradigmático 

desta ausência ou simplicidade de discurso é o conjunto de Definições da ordem de Cristo 

saídas do capítulo geral de 1503. As referências a estas matérias, tratam apenas dos ofícios 

divinos que se oferecem diariamente a Deus, divididos pelas várias horas do dia. De acordo 

com a Regra beneditina, as horas canónicas são sete e segundo as Definições da milícia de 

Cristo devem ser rezadas com todos os freires regulares de dia e de noite, respeitando os 

antigos costumes. 

Os sacerdotes que não forem de missa conventual devem uma vez por semana 

celebrá-la, senão vêem-se privados da sua ração do vinho, enquanto os outros, devem fazê-

lo nos dias obrigatórios para a comunhão, Natal, primeiro Domingo da Quaresma, Páscoa, 

Pentecostes, Santa Maria de Agosto e dia de Todos-os-Santos.61 Em contrapartida, a Regra 

de Santiago de 1509 apresenta outra riqueza de informação nesta área, bem como, um 

longo e pormenorizado Confessional que se enquadra dentro do espírito do século XVI, 

demonstrando o valor que dá à oração e aos preceitos básicos de obediência a Deus. 

O núcleo manuelino de Avis, do qual fazem parte os Estatutos de 1503, saídos do 

capítulo geral realizado em Setúbal a 2 de Agosto desse ano, apesar de apresentarem uma 

sequência capitular aparentemente caótica, sem grande preocupação pela coerência formal, 

referem um conjunto de orientações importantes para a análise da vida espiritual da 

milícia. 

Para a Igreja existem datas que devem ser por todos guardadas. São aquelas que 

condicionam a vida do crente. Fazem parte do seu código litúrgico, do conjunto de 

cerimónias que compõem o seu código ético e constituem um corpo de leis e preceitos, que 

os indivíduos e as comunidades devem cumprir, o que implica regulamentar um conjunto 

60 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 70-90. Dos 65 capítulos que fazem parte deste texto, 
apenas 10 tratam, em nosso entendimento, de assuntos de espiritualidade. São eles, o um, dois, três, quatro, 
cinco, seis, sete, quarenta e cinco, quarenta e seis e quarenta e sete. 

6]Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 71. 
62 IAN/TT, Livros do Convento, n° 25, fis. 42-48. Aqui encontram-se um conjunto de obrigações a seguir 
pelos freires: jejuns; fórmula para armar cavaleiro da ordem; como e a quem se deve dar o hábito; 
convocatória e regimento para o capítulo geral; Livros do Convento, n° 25, fis. 48v-59v. Definições do mestre 
D. Jorge promulgadas a 2 de Agosto de 1503, com vinte e sete capítulos. 
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de comportamentos, usos e costumes.63 Fica estabelecido que a comunidade monástica 

deve durante o tercenário do mês de Setembro, que decorre entre o dia 17 desse mês e 18 

de Outubro, S. Lucas, deve cumprir um conjunto de pesadas obrigações. É um terço 

instituído pela ordem, por alma de todos os seus membros, familiares e benfeitores. Todos 

devem rezar por dia, cinquenta Pai Nosso seguidos de Avé Maria e finalizados com um 

Requiem Eternam, o que dá um total de mil e quinhentas orações.64 

Quando morre um freire, clérigo ou cavaleiro, devem todos os outros rezar por sua 

alma cento e cinquenta Pai Nosso, Avé Maria e novamente um Requiem no fim dessas 

orações. 5 0 número que são obrigados a rezar é em múltiplos de cinco, o que tem as suas 

raízes no Evangelho, com exemplo no episódio da multiplicação dos pães, quando Jesus 

Cristo perante a necessidade de alimentar os seus discípulos e o povo que o seguia 

multiplicou até ao infinito os cinco pães de que dispunha.66 

Contudo, as obrigações não se ficavam por aqui. Todas as Sextas-feiras rezam os sete 

salmos com sua ladainha e orações em cada hora canónica do dia. No caso do freire não os 

saber pode substituir essa obrigação pelo salmo Miserere mei Deus com uma Glória ao 

Pai, o que deve ser rezado oito vezes. Há ainda uma terceira possibilidade. Em substituição 

do salmo, o primeiro dos sete penitenciais, onde em aflição, o salmista implora a 

misericórdia divina e assume-se com um ser miserável, este reza dez Pai Nosso com Avé 

Maria, oitenta de cada no total, e no fim de cada grupo de dez, um Glória ao Pai. Na 

sexta-feira de Endoenças, dia em que jejuam pão e água, dizem o saltério, que em caso de 

desconhecimento pode ser substituído apenas pelo Miserere mei Deus, o qual pode ainda 

ser substituído, por cento e cinquenta Pai Nosso mais a Avé Maria, com Glória ao Pai61 

Os ofícios divinos são rezados devotadamente segundo o estipulado na Regra de S. 

Bento, dando especial importância ao jejum, acto de penitência, ascese e aproximação com 

Deus, onde se faz o elogio do silêncio e condenado o hábito da murmuração, num apelo de 

aproximação à vivência dos valores do Cristianismo primitivo e ao seu exílio voluntário do 

Cf. DIAS, Geraldo José Amadeu Coelho, Religião e Simbólica, o Sonho da Escada de Jacob Porto 
Granito Editores, 2001, pp. 20-21. ' 

64IAN/TT, Livros do Convento, n° 25, fl. 42v. 

65 IAN/TT, Livros do Convento, n° 25, fl. 42v. 

36 Mt 14, 13-20; Mr 6, 30-44; Le 9, 10-17; Jo 6, 1-15. A multiplicação dos pães é referida pelos quatro 
evangelistas. 

67 IAN/TT, Livros do Convento, n° 25, fis. 42v-43. 
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mundo, proposto pelo eremitismo que num determinado momento da história da religião 

cristã, apontaram um caminho diferente. A ascese monástica estende-se aos prazeres do 

corpo proibindo a entrada no dormitório a pessoas leigas e mulheres de vida dissoluta. 

Orientações difíceis de respeitar, pelo que, D. Manuel, para introduzir algum rigor nos 

comportamentos, autoriza D. Jorge a expulsar das terras das ordens as mancebas que 

vivam com priores e freires. 
A Regra de 1516, apresenta-se como um texto bastante completo e elaborado, onde 

se integra um Confessionário da ordem de S. Bento70 bastante pormenorizado, cujos 
enunciados constituem um conjunto de sentenças que servem de norma para viver uma 
vida espiritual perfeita.71 Em contraste, a segunda parte deste texto normativo, composta 
pelas Definições do mestre referem de forma lacónica a obrigação do prior-mor de zelar 
para que noite e dia se celebrem para todos os freires os ofícios divinos. Trata-se de um 

79 

texto com objectivos mais práticos, um manual de orientação diária dos freires. 
Controlar a tentação do pecado é uma das grandes preocupações que orientam as 

decisões da hierarquia. Estes consoante a sua gravidade, dividem-se em veniais, os que se 
prendem com situações diárias e os mortais, mais condenados e que preocupam a Igreja. 
São eles, a Inveja, a Luxúria, Avareza, Preguiça, Ira, Gula e Soberba. Como o pecado 
espreita todos os homens e impõe uma exclusão da comunidade monástica para quem os 
pratica, estes preceitos vêm o seu conteúdo largamente explicitado. 

68 Estatutos de Avis, 1503, fis. 49v-50. 

69IAN/TT, Ordem de Santiago, cód. 272, fl. 349. Esta determinação é de 8 de Julho de 1516. 

70 Regra de Avis, 1516, fis. 44-48. Trata-se de um pormenorizado Confessionário que pretende induzir o 
crente no cumprimento dos preceitos cristãos; Regra de Avis, 1516, fis. 44-45, estabelece as normas de 
confissão, faz-se a contricção dos pecados e recebe-se a penitência consoante a sua gravidade; Regra de Avis, 
1516, fis.' 45-46, os dez preceitos da Lei de Deus, com enunciado e conteúdo; Regra de Avis, 1516, fis. 46-
46v, para os sete pecados mortais segue-se a orientação anterior com enunciado e explicação; Regra de Avis, 
1516. fis. 46v-47. apresenta os cinco sentidos; Regra de Avis, 1516, fl. 47, as sete obras de misericórdia, 
corporais e espirituais; Regra de Avis, 1516. fis. 47-47v, as virtudes cardeais; Regra de Avis, 1516, fl. 47v, os 
sete dons do Espírito Santo; Regra de Avis, 1516, fl. 47, os sacramentos da Igreja; Regra de Avis, 1516, fis. 
47v-48, procedimentos que se devem observar na confissão. 

71 Regra de S. Bento, Braga, Edições "Ora & Labora", 1992, pp. 30-33. O capítulo IV da Regra beneditina 
"Ouais são os instrumentos das boas obras" refere este conjunto de preceitos que devem orientar a vida do 
cristão. 

72 Regra de Avis, 1516, fl. 49. 

73 Regra de Avis, 1516, fis. 45-46v; Regra de Santiago, 1509, pp. 272-274; Regra de Santiago, 1540, fis. 
33v-37v. 
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Fica consagrada a obrigação de todas as pessoas de hábito, assistirem às Vésperas e 

missa da festa de S. Bento que se realiza a 21 de Março, à qual se devem apresentar 

solenemente vestidos com seus mantos brancos, usados na celebração dos ofícios divinos, 

na confissão e quando recebem a comunhão. Se S. Bento for o orago da igreja onde se 

encontrem devem assistir à missa nesse local, mas se isso não acontecer, pode ser noutra 

qualquer. Sucessivas dispensas papais foram aliviando estas e outras obrigações. Um 

diploma de Júlio II prevê que mediante o pagamento de uma esmola, os cavaleiros de Avis 

fiquem dispensados do cumprimento dos jejuns. De acordo com esta determinação, os 

definidores estipulam que os freires devem alimentar um pobre, tantos dias quantos os da 

dispensa, ou pagar dez reais. Estão excluídos dela, os jejuns a que a Igreja os obriga, por 

voto particular ou penitência. Esta esmola pode não ser dada à Segunda-feira, para não 

colidir com as determinações doutro documento pontifício, que os dispensa de rezar os sete 

saímos, ladainhas e respectivas orações desse dia, permitindo que o façam à Sexta-feira, 

com os que já são obrigados.73 

As imposições estatutárias desde tempos recuados referem obrigações e procuram 

prevenir e gerir os problemas desse universo complexo. A bula de Alexandre III 

Benedictus Dei, que confirma a existência da ordem de Santiago, explana de forma simples 

e concisa práticas que se mantiveram durante séculos, por fazerem parte do 

comportamento austero e de combate que caracterizava os membros destas instituições. 

Apela à caridade cristã, à necessidade de cuidar dos hóspedes, pobres e desafortunados da 

vida. Propõe uma prática de vida regrada, apesar dos privilégios, não podendo os seus 

membros ser submetidos pelos bispos a qualquer interdito ou excomunhão, porque só o 

pontífice o podia fazer. O mesmo pontífice impõe que o crisma, os santos óleos e a 

consagração de altares deve ser dado "sem maldade" pelo bispo, aos freires que o desejem. 

Se forem mais de quatro podem constituir oratórios particulares para realizar os ofícios e 

mesmo que haja interdição papal no lugar, estes podiam ser realizados, em voz baixa, sem 

tocar os sinos, expulsando antecipadamente os excomungados e os interditos.76 

Regra de Avis, 1516, fl. 50v. 

75 Regra de Avis, 1516, fl. 55v; Regra de Avis, 1516, fl. 23v-25. Bula de Júlio II de 17 de Maio de 1507, que 
prêve a dispensa dos jejuns e de certas cerimónias, mediante a dádiva de esmola. 

16 Bula de Alexandre III, 1175, pp. 205-206; IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 272, fl. 2, nesta compilação 
mandada realizar por D. João II, vêm mencionadas as festas que os freires são obrigados a guardar. 
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A evolução normativa registada durante o mestrado de D. Jorge, apresenta na Regra 

santiaguista de 1509, o conjunto de orações a serem observadas pelos freires. Ela impõe a 
77 

todos os que não tiverem ordens sacras, as que devem rezar depois da Prima. 

Pelo Santo Padre e Igreja de Roma - três Pai Nosso; 

Pelo Mestre - um Pai Nosso; 

Por todos os membros da ordem - três Pai Nosso; 

Pelos freires defuntos - seis Pai Nosso; 

Por todos os defuntos fiéis - um Pai Nosso; 

Pela paz na Santa Igreja - um Pai Nosso; 

Pelo rei - um Pai Nosso; 

Pelo seu bispo - um Pai Nosso; 

Pelo Patriarca e defensores de Jerusalém - um Pai Nosso; 

Pelos reis e príncipes e prelados defensores da Santa Igreja - um Pai Nosso; 

Por todos aqueles que seguem uma observância regular em qualquer ordem - um 

Pai Nosso; 

Por todo o povo cristão - um Pai Nosso; 

Por todos os benfeitores e malfeitores, para os primeiros serem premiados e os 

outros castigados - um Pai Nosso; 

• Pelos frutos da Terra - um Pai Nosso. 

O Pai Nosso é a oração de excelência, facilmente memorizável que permite um 

contacto com a Palavra. Na liturgia católica é aquela que tem maior impacto e simboliza a 

prece do homem em relação ao seu Criador. Num total de vinte e três Pai Nosso, estes 

distribuem-se pelo topo da hierarquia da Igreja Romana, da ordem militar, do poder 

político e das autoridades eclesiásticas. Depois, um segundo grupo, os que já não fazem 

parte deste mundo dos vivos, que são em número indeterminado, mas que merecem todo o 

respeito e piedade cristã. Num terceiro grupo, contam-se os que seguem outras ordens 

religiosas, o povo cristão, os bons e os maus, os frutos da terra, tudo obra da Criação. 

77 Regra de Santiago, 1509, p. 211. Segundo nota à margem, estas orações são um costume antigo e 
estendem-se a todas as ordens. 
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Pelas Matinas os freires encomendam com humildade e devoção, como é próprio do 

bom cristão, a sua alma a Deus, à Virgem, aos apóstolos Pedro, Paulo e Santiago e a todos 

os outros santos, para no fim, rezarem três Pai Nosso em honra da Santa Trindade.78 

As Horas de Nossa Senhora devem ser em pé, desde que não seja dia de festa, por 

nestes dias devido à solenidade da data, o ofício ser muito longo. Nas restantes horas 

canónicas, devem fazê-lo e rezar o Venite exultemus, Hymnos, Magnificat e Benedictus, 

mas quando disserem Glória ao Pai, devem numa atitude de reverencia inclinar a cabeça. 

E sempre que não possam cumprir com as orações do dia, digam um Pai Nosso ajoelhados, 

excepto se o dia for de festa.79 

Nos dias comuns as orações são rezadas de acordo com o testemunho expresso pelo 

salmista: "Sete vezes ao dia publico vossos louvores, por causa da justiça de vossos 
on 

juízos ' . Elas são distribuídas pelas diversas horas do dia, constituindo um conjunto de 

preces que definem a vida espiritual da comunidade monástica:81 

Quadro n° 14 - Conjunto diário de orações rezadas pelos freires da Ordem de 

Santiago em 1509 

Hora do Dia Orações 
Matinas do dia ou de Nossa Senhora82 Vinte e seis Pai Nosso 

Prima Seis Pai Nosso 

Terça™ Seis Pai Nosso 

Sexta Seis Pai Nosso 

Noa Seis Pai Nosso 

Vésperas** Dez Pai Nosso 

"H 

79 

Regra de Santiago, 1509, p. 212 e pp. 247-248. 

Regra de Santiago, 1509, p. 212. 

80 SI 118,164. 

81 Regra de Santiago, 1509, p. 213. 

82 Esta é a fórmula com que se começa a rezar as Matinas: Domine labia mea aperjes e Deus in adiutorium 
com Gloria Patri. 

83 As obrigações consagradas foi posteriomente acrescentada outra a respeitar nesta hora do dia. Entre a 
Páscoa e a Septuagésima, no fim do primeiro Glória ao Pai, devem dizer Aleluia e desde a Septuagésima até 
ao Domingo de Pascoela, o Tibi Domini. 
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Completas™ I Seis Pai Nossom 

Permanecem em silêncio e quando o prelado mandar rezar a oração, inclinam-se 

perante o altar e em joelhos fazem a sua prece, de forma a não perturbar os outros freires. 

Quando tiverem licença, levantam-se e fazem o sinal da cruz. Iniciam um acto de 

contrição, dizendo que querem mudar os seus costumes, prometem renunciar ao pecado da 

carne e praticar as boas obras, não ser cobiçoso, soberbo, ter acessos de raiva e fúria, 

murmurar, ou dizer palavras vãs. Juram trabalhar para embelezar o mundo, para maior 

glória de Deus, fonte permanente de temor e humildade. 

O freire noviço faz vida separada dos outros, para 1er e reflectir em sossego sobre as 

coisas divinas, pelo que, não pode falar, a menos que tenha autorização para tal. Deve 

aprender a Regra, os salmos, hinos e todas as orações. No refeitório não deve começar a 

comer ou beber, sem o prior o fazer primeiro. Não pode olhar para os outros enquanto 

toma as suas refeições, mas deve dar graças a Deus pelo alimento que lhe é servido. Para 

não cometer o pecado da gula, alimenta-se com o suficiente para se manter forte e 

saudável. 
Depois das Completas dirigem-se com todo o recato da igreja para o dormitório, 

cobrem-se com um cobertor, para quando acordam pela manhã, se apresentem de forma 

desonesta. À noite deve o freire pensar no que fez e disse durante o dia e pedir perdão a 

Deus pelas suas culpas. Depois das Completas o silêncio deve ser absoluto. 

84 Para as horas do dia situadas entre a Prima e a Véspera, a forma de rezar é mais simplificada e começa 
por: Deus in adiutorhim. 

85 Antes de todas estas orações devem ajoelhar-se e rezar um Pai Nosso. Esta obrigação estende-se a todas as 
horas do dia. Para rezar as Completas a fórmula utilizada é: Converte nos Deus e Deus in adiutorhim. 

86 No fim de cada um destes Pai Nosso rezados ao longo do dia, dizem um Glória ao Pai. E no final de cada 
conjunto de orações, rezam o Benidicamus Domino. Depois o Deo gradas, rematando com um Pai Nosso, 
seguido de Requiem Eternam. 

87 Regra de Santiago, 1509, p. 249; Regra de Santiago, 1509, p. 212. É novamente referido a virtude do 
silêncio, como meio privilegiado de reflexão e aproximação com Deus. 

88 Regra de Santiago, 1509, p. 249. 

89 Regra de Santiago, 1509, pp. 249-250; pp. 270-274. A Regra termina com um Confessional, composto 
pelas seguintes matérias: 

Acusação pelo não cumprimento dos votos, no caso do cavaleiro ser casado; 
Acusação geral aplicada a todos os freires; 
Espelho de consciência, composto pelos dez preceitos da Lei; 
Os sete pecados mortais; os cinco sentidos; 
As sete obras de misericórdia corporais e as sete espirituais; 
As virtudes teologais e cardeais; 
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De acordo com a mentalidade da época, um dos grandes deveres espirituais do 

cavaleiro cristão, era a defesa da Igreja e o combate permanente a hereges e infiéis, 

práticas constantemente incentivadas, mas que não deviam estar ao serviço de interesses 

mesquinhos, mas de interesses elevados, como usar os despojos de guerra, para remissão 

de cristãos cativos em poder dos mouros.90 

A proximidade da ordem de Cristo ao poder régio e o sólido governo do Infante D. 

Henrique (1420-1460), estabelece nos seus Estatutos que cavaleiros e comendadores são 

obrigados a rezar as Horas de Santa Maria da forma que souberem e, se forem analfabetos 

podem substitui-las por sessenta Pai Nosso e outras tantas Avé Maria. Pelas Matinas, dez 

de cada um, outros dez pelas Vésperas e oito de cada por cada uma das outras cinco horas 

canónicas, num total de quarenta, só dando lugar a dispensa, em caso de doença ou algum 

trabalho especial. Quando se encontram em campanhas militares rezam segundo o modo 

indicado pelo mestre, apesar de Eugénio IV em 1435 conceder aos cavaleiros de Calatrava 

dispensa de rezar sempre que se encontrem em guerra.91 

Uma indulgência simples e especial é concedida a todos os fiéis que no dia de 

Santiago Maior visitem a Igreja de S. Tomás em Tomar,92 mas como nem sempre os 

deveres cristãos são exercidos da forma digna, uma carta do Infante ordena às autoridades 

que não coloquem cepos para recolher esmolas nas igrejas que pertencem à ordem, sem 

sua licença.93 

Sendo a milícia de Cristo aquela cuja normativa é mais pobre em referências à 

espiritualidade, a Regra de 1503, estipula que os ofícios divinos são respeitados segundo 

os costumes da ordem e o prior responsável pelo seu cumprimento, não acrescentando nem 

• Os sete dons do Espírito Santo; 
• Os sacramentos da Igreja; 
• Modo de prodecer na confissão, usado pelos letrados. 

Este texto normativo tem anexo um conjunto de diplomas pontifícios, considerado umportante para a ordem: 
Regra de Santiago, 1509, pp. 275-277, bula Romani Pontifias de 12 de Agosto de 1486 de Inocêncio VIII; 
Regra de Santiago, 1509, pp. 277-278, bula Romani pontifias de Inocêncio VIII de 14 de Outubro de 1486; 
Regra de Santiago, 1509, pp. 278-280, bula Ex apostolice sedis de Nicolau V com data de 17 de Junho 1452; 
Regra de Santiago, 1509, pp. 280-282, bula Decet romamim pontificem de Júlio II de 7 de Julho de 1507; 
Regra de Santiago, 1509, pp. 282-284, bula Suprema dispositione de Júlio II com data de 16 de Junho de 
1507. 

90 Regra de Santiago, 1509, p. 220. 

91 Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, pp. 65-66; SOLANO RUIZ, Emma, ob. cit., p. 153. 

92 M. H., vol. IV, doc. 132, pp. 343-344; Réf. SILVA, Isabel Luísa Morgado de Sousa e, A Ordem de Cristo 
(1417-1521), pp. 60-61. 

93 M H., vol. XIII, doc. 48, p. 72. 
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retirando nada às cerimónias litúrgicas que os compõem. Os sacerdotes que não são de 

missa, devem uma vez por semana celebrar uma, sob pena de serem privados da sua ração 

de vinho. Os freires depois de confessados, recebem a comunhão, obrigatória em épocas 

fundamentais para a Igreja, Natal, primeiro Domingo da Quaresma, Páscoa, Pentecostes, 

Santa Maria de Agosto e dia de Todos-os-Santos. O jejum e o silêncio consideradas 

práticas sagradas, são fundamentais por significar respeito pela vida conventual e valores 

monásticos. Os desobedientes são castigados pelo prior, segundo pena atribuída ao seu 

critério. 

2.2 - Liturgia, votos e prática sacramental 

Desde sempre estes institutos procuram através do discurso normativo fornecer 

regras de conduta para os seus membros. A liturgia sendo um conjunto de rituais 

destinados a ser dados a conhecer à comunidade conventual, muitas vezes, influenciada 

pela tradição oral, leva a Palavra aos fiéis, de forma mais simples e directa, por vezes, 

recorrendo ao canto como forma de celebração dessa liturgia, que se mantém invariável e 

da qual fazem parte orações como o Kyrie, Sanctis, Agnus Dei, Gloria in Excelsis e o 

Credo, sem esquecer o saltério. Na sequência do concílio de Tento e da adopção do 

Breviarium Romanum pelo papa Pio V em 1568, por cuja divulgação em Portugal foi 

responsável o cardeal D. Henrique, procurou tornar-se a liturgia mais curta, com menos 

lições, mas que permitisse a leitura anual da Escritura, fonte suprema de inspiração. 3 

A pureza dos votos propostos por estas instituições aparece expressa na bula de 

Alexandre III que institui a ordem de Santiago ao determinar como valor fundamental a 

obediência, a pobreza e a castidade conjugal, sendo amaldiçoado quem os ultrapassar e 
r - C 9 6 

abençoado quem o contrario fizer. 
Os Estatutos de Avis de 1503 consagram o jejum como obrigatório todas as 

Quartas e Sextas-feiras do ano, excepto entre a Páscoa e Santa Cruz de Setembro, 

incluindo todos esses dias, entre o Advento e a Quaresma e os outros que a Igreja impõe. E 

94 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 70-71. 

95 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia, "Da reforma da Igreja à reforma dos cristãos: reformas, pastoral 
e espiritualidade", in História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, vol. 2 -
Humanismos e Reformas, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 22. 

96 Bula de Alexandre III, 1175, p. 203. 
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também obrigação dos freires, cavaleiros e clérigos, confessarem e comungarem em três 

momentos importantes, Natal, Páscoa e Pentecostes, ocasiões em que se deviam apresentar 

de mantos brancos que na simbologia cisterciense, significa respeito e solenidade.97 A 

confissão, caso não seja feita ao prior, precisava da sua autorização expressa,98 obrigação 

parcialmente revogada pela faculdade apostólica concedida por Júlio II ao permitir a todos 

os que estejam fora do convento, escolham confessor idóneo, regular ou secular.99 

No que respeita à ordem de Cristo os Estatutos henriquinos estabelecem que os 

freires para fazerem profissão juram obediência à hierarquia celeste e terrena, Deus, Mestre 

e Ordem. De acordo com a sua condição, cavaleiros e clérigos, prometem obediência ao 

mestre, mas quando se trata de um clérigo, este pode fazê-lo na pessoa do prior do 

convento. Tal como impunha a Regra beneditina, diante de todos os presentes promete ter 

perseverança, pureza de costumes, obediência aos Santos e a Deus. A confissão, acto de 

contrição onde todos se expõem, deve ser anual e a comunhão no Natal e Páscoa, 

prevalecendo o princípio da antiguidade no acto de a receber. 10° 

O jejum é obrigatório à Sexta-feira e a todos os outros dias impostos pela Igreja, 

mas em caso de guerra o cumprimento deste preceito fica ao critério do mestre. Por fim, 

num derradeiro apelo ao espírito de sacrifício cristão, como recompensa, concede-se a 

todos aqueles que fizerem mais jejuns do que são obrigados, a benção da Igreja e dos 

Apóstolos.101 O não cumprimento regular de jejuns e orações, não implica pecado mortal, 

porque desaparece a pena canónica, mas mantêm-se os castigos temporais, para esse 

incumprimento, disciplina regular e clausura forçada, cuja aplicação fica a cargo do 

mestre, prior ou visitadores. Todos os que rezam uma Avé Maria diária pelo sucesso da 

instituição e dos seus membros têm direito a quarenta dias de perdão por cada Domingo ou 

festa.102 Para aligeirar as obrigações, uma disposição papal de 11 de Maio de 1496 permite 

IAN/TT, Ordem de Avis, n° 25, foi. 43. 

Estatutos de Avis, 1503, fl. 52v. 

Regra de Avis, 1516, fl. 51. 

3 Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 66. 

' Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, p. 66. 

2 Estatutos da Ordem de Cristo, 1449, pp. 69-70. 
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a comendadores e cavaleiros rezar as Horas de Nossa Senhora, o Pai Nosso e a Avé Maria 

a qualquer hora e no lugar que entendam. 

Para uniformizar os critérios quanto ao tamanho e peso das velas e castiçais, a 

Regra de Cristo de 1503, determina em pormenor esses valores. A cera utilizada deve ser 

sempre branca e a sua manutenção a cargo do sacristão com a supervisão do prior: 
.104 

Velas de altar - 3 palmos e meio de comprido e 2 arráteis cada uma; 

Velas dos castiçais - 4 palmos e 2 arráteis e meio cada uma; 
107 

Castiçais grandes - brandões de 4 arráteis e meio e 3 pavios; 

Em substituição da cera que se acende quando se levanta o Corpo do Senhor 

durante a missa, passa a haver tochas de 4 pavios de 10 arráteis cada uma. 
108 

Mantém-se a obrigação para os freires e comendadores que residam ou se 

encontrem a quatro léguas da vila de Tomar, de comparecerem no convento, no Natal e na 

Páscoa para aí se confessarem e receberem a comunhão. Os que estas determinações não 

cumprirem, pagam duas arrobas de cera para as obras do convento, cuja execução está a 

cargo do prior, responsável espiritual pelas confissões. Mesmo que existam disposições 

pontifícias que lhes permitam eleger confessor são obrigados a fazerem prova delas ao 
109 

prior. 
A ordem de Santiago também não escapa a estas orientações, pelo que a Regra de 

1509, refere os votos como um dos grandes princípios orientadores que apesar das 

alterações que sofreram por concessões apostólicas são definidos segundo a fórmula 

original, do mesmo modo, que confirma a necessidade de 1er a Regra, uma vez por mês, 

numa época de descuido e de comportamentos permissivos. no 

103 IAN/TT. Ordem de Cristo, cód. 234, Ia pt., fis. 58-58v. Esta norma vem incluída nas Definições 
manuelinas. 

104 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 71. 

105 Se cada palmo medir cerca de 20 cm e cada arrátel 340 g, estas medem cerca de 70 cm e pesam 680g. 

106 Medem cerca de 80 cm e pesam 850 g. 

107 Estas pesam 1,530 Kg. 

108 Estas pesam 3,400 Kg. 

109 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 84, nota 26. 

110Regra de Santiago, 1509, p. 209 e p. 213. 
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O jejum era praticado em duas quarentenas do ano, a primeira do dia dos Quatro 

Coroados até ao Natal e a segunda do Domingo de Entrudo até à Páscoa. Entre a festa de S. 

Miguel de Setembro e o Pentecostes jejuam à Sexta-feira e entre esta e S. Miguel de 

Setembro não fazem qualquer jejum, mas devem comungar. As únicas excepções são 

apenas permitidas aos doentes ou aqueles que participam noutras actividades, mas em 

ambos os casos, precisam da autorização do mestre.111 Também necessária para todos 

aqueles freires que pretendam fazer maiores abstinências das que são exigidas. Apesar 

desta prática de sacrifício não ser de imediato posta de parte, apresenta-se o caso exemplar 

do profeta Elias, no sentido de ajudar os freires a compreender que os problemas do mundo 

resolvem-se com trabalho e com decisões. Elias depois de ter assassinado os profetas de 

Baal, sentiu medo, fugiu para o deserto e aí desejou a morte, mas o anjo do Senhor 

aparece-lhe e diz-lhe que ele tem um longo caminho a percorrer, pelo que é mais útil vivo. 

demasiado sacrifício enfraquece o corpo e a alma e mais inútil se torna, numa época em 

que a Cristandade estava ameaçada pelos seus inimigos seculares e as heresias surgiam 

dentro das suas fronteiras, um pouco por todo o lado.112 Seguindo o exemplo de Jesus 

Cristo deve colocar-se a vida ao serviço do seu semelhante, para os defender das injustiças 

e não afligir o corpo com penitências e jejuns exagerados, praticados muitas vezes, de 

forma ociosa e em paz.113 

Na sequência destas reflexões aparece a Exortaçam num derradeiro apelo aos 

cavaleiros cristãos para o combate ao inimigo de sempre, o infiel, pelo que é valorizada a 

morte através do fogo, da espada ou dos perigos da peleja114 Porque a ociosidade é o pior 

dos vícios, segundo as palavras de S. Jerónimo, os freires não devem estar muito tempo 

parados, por isso trazer proveito a ninguém.115 Apesar destas exaltações, outros perigos 

espreitam o bom cristão. Daí a abstinência sexual ser recomendada enquanto decorrem as 

' " Regra de Santiago, 1509, p. 214. 

1K'Regra de Santiago, 1509, p. 214; I Reis 19, 3-8. Trata-se da passagem do Antigo Testamento aqui 
referida. H 

" 3 Regra de Santiago, 1509, p. 215; Jo 15, 12. Aqui é referido o grande mandamento do amor fraterno 
Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. " 

114 Regra de Santiago, 1509, p. 215; BUESCU, Maria Leonor Carvalhão, ob. cit., vol. II, pp 161-179 O auto 
vicentino da Exortação da Guerra, utilizando linguagem heróica e apelativa, defende os valores guerreiros 
de combate e morte gloriosa no campo de batalha. 

115 Regra de Santiago, 1509, p. 216. 
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festas de Nossa Senhora, São João Baptista, Apóstolos e outras festividades da Igreja, pelo 

que as faltas cometidas contra este preceito são consideradas adultério. 

Devem lavar as mãos, no princípio e no fim das refeições. Mais que um acto 

higiénico, é um acto religioso, purificador, pelo qual o freire se sente abençoado pelo 

alimento que recebe. Neste sentido existe um conjunto de orações que dignificam esses 

actos, a benção da mesa, a que é proferida depois do jantar, a utilizada na ceia e dia de 

jejum e, por fim, aquela que os freires rezam, quando terminada a ceia.117 O sacrifício da 

missa deve ser diário e exercido sem maiores impedimentos. Começa com as orações da 

Prima, quando se reúnem em capítulo e se ajoelham diante do mestre ou do comendador-

mor, quando aquele for ausente do reino. Ao Domingo, dia do Senhor devem fazê-lo de 

forma mais repousada e nesse tempo devem aproveitar para discutirem os assuntos do 
118 

convento e tudo o que considerem proveitoso para a casa. 
O texto elaborado para Avis em 1516, inicia com os três votos que são obrigados a 

guardar. Começa pela obediência. Obediência a Cristo, ao mestre e às suas determinações. 

É a mais alta das virtudes e nela estão contidas todas as outras, fazendo funcionar a 

hierarquia da instituição. A castidade deve ser guardada e prende-se com a pureza original. 

Apesar de diplomas pontifícios terem esbatido as obrigações deste voto, reduzido-o à 

castidade conjugal, acaba por reforçar o voto anterior, por impor obediência e fé no 

matrimónio. A pobreza e o ideal cristão de despojamento, foi também aliviado por via 

apostólica, ao permitir aos freires legarem os seus bens. 

2 . 3 - Atitudes perante a morte 

Sendo a morte o fim absoluto, a separação do mundo terrestre, a Igreja prega a 

salvação do que não desaparece com o corpo, a alma. Depois da morte, o cristão espera no 

dia do Juízo Final, o Inferno ou o Paraíso, de acordo com o seu comportamento na terra. 

Na Ata Idade Média, grandes influenciadores do Cristianismo, São Jerónimo e Santo 

Isidoro de Sevilha e reuniões como, o III concílio de Toledo que em 589 regulou o modo 

116 Regra de Santiago, 1509, p. 216. Segundo nota à margem esquerda o papa Inocêncio VIII, dispensou os 
freires"de Santiago desta abstinência. Apesar disso, devem confessar-se e receber a respectiva pemtência. 

1,7 Regra de Santiago, 1509, pp. 243-244. 

118 Regra de Santiago, 1509, p. 213. 

119 Regra de Avis, 1516, fis. 10-11. 
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como o defunto devia ser tratado, bem como, o ritual simbólico do toque dos sinos e das 

lamentações fúnebres, que passaram a fazer parte dessa celebração.120 

Os sacramentos constituem os pilares fundamentais da doutrina cristã, o baptismo, 

com raízes no Evangelho, pelo qual o indivíduo se liberta do pecado original121 e a extrema 

unção pela qual encomenda a sua alma ao Criador. A consciência da fragilidade da 

condição humana perante esse momento certo em hora incerta, levou o alto clero da 

uc, „ ,ctoi^„i ^^ÍUÍlíe tt munido umcuuiia soore esse e outros sacramentos, dando 

solenidade a esses actos e tornando obrigatório o seu registo.122 

Esse fim, que a todos atinge, requer uma encenação de gritos, choros e lamentos 

que caracterizam os sinais exteriores de luto e assumem o carácter de morte-espectáculo, 

quando esta se trata de um monarca. A dinastia de Avis e o seu panteão, o mosteiro da 

Batalha, constitui um exemplo de poder e solidez da monarquia, muito para além do 

desaparecimento físico dos seus mentores. O relato do traslado do corpo de D. João II, 

feito por Garcia de Resende,123 deixa perceber uma encenação pormenorizada, com toda a 

simbólica da monarquia e do poder aí utilizada. Nesse longo itinerário percorrido entre a 

Sé de Silves e esse mosteiro, o corpo real é acompanhado por dignidades seculares e 

eclesiásticas, entre elas, o seu filho D. Jorge. Os lugares que o recebem, fazem-no com 

procissão e missa. Esta morte-espectáculo tem o seu ponto alto na chegada a Santa Maria 

da Vitória, com a sua deposição na tumba, sobre a qual está uma cruz e a bandeira com as 

armas reais. Impressionante é a descrição final, quando D. Manuel perante os frades do 

convento manda abrir o ataúde onde jaz D. João II, revelando o corpo físico do rei, cujo 

valor simbólico é exaltado. Esta religiosidade espectacular identifica-se com a ideia 

grandiosa que se constrói à volta do Venturoso e do seu reinado, dominado pelas 

Cf. MATTOSO, José, " O culto dos mortos na Península Ibérica, (séculos VII-XI), in Lusitânia Sacra 
Lisboa. Universidade Católica Portuguesa, 2a série, tomo IV, 1992, pp. 16-17. 

121 Le 3, 21-22; Mt 3, 13-17; Mr 1, 9-13; Jo 1, 31-34. 

AMORIM, Norberta, Registos Paroquiais", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção de 
Carlos Moreira Azevedo, P-V, Apêndices, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, pp 99-101 O registo de 
baptismo e casamentos passou a ser obrigatório a partir da sessão tridentina de 11 de Novembro de 1563 
para todas as paróquias católicas, o qual devia ser feito em livro próprio a cargo do respectivo cura Só 
algumas décadas mais tarde, em 1614, Paulo V estabeleceu a obrigatoriedade de registar os óbitos. 

' * RESENDE Garcia de, Crónica de D. João II..., pp. 291-296. Esta descrição tem o seguinte título-
resladaçam do corpo do muy catholico, e magnânimo, e esforçado ReyDom Joam o segundo deste nome 

da Seda cidade de Sylves para o Mosteiro da Batalha por o nmy Sereníssimo e Esclarecido Senhor El Rev 
Dom Manoel seu socessor, e herdeyro nestes Reynos, e senhorios de Portugal. " 
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especiarias e riquezas vindas de além-mar.124 Nesta linha de tradição, Gil Vicente escreve 

um hino suplicante e sentimental À morte do Muito Alto e Esclarecido Rei Dom Manuel, o 

primeiro do nome,125 cuja trasladação para os Jerónimos ocorreu, trinta anos após a sua 

morte, em 1551, por ordem de D. João III. 

A espectacularidade dos funerais régios contrasta com a simplicidade dos rituais 

populares e mesmo de certas congregações religiosas, como Cister que por inspiração de S. 

Bernardo, lhes dá um aspecto sóbrio, ao qual está subjacente a ideia de justiça, que será 

plenamente realizada no Juízo Final. O primeiro texto normativo das ordens militares, alvo 

do nosso estudo, que faz referência a problemas desta natureza, as Definições de Avis de 

1342, elaboradas no contexto de crise e da peste negra de 1348, ano difícil que acentuou a 

insegurança e o pânico dos europeus perante as catástrofes naturais, referem apenas de 

forma lacónica, que as camas dos defuntos ficam a cargo do enfermeiro do convento, para 

servir de proveito aos que aí estiverem e com mais reverência rezarem pela sua alma. E 

mais um acto de economia que de religiosidade. 

Os Estatutos da ordem promulgados em 1503 determinam que só podem ter 

sepultura os religiosos da milícia, no local onde fazem profissão e apenas com autorização 

superior é que pode ser noutro.128 O respeito pelos mortos é expresso pela obrigatoriedade 

do uso do manto branco durante as cerimónias de enterramento ou quando se assiste aos 

ofícios por alma de alguém. 

O funeral obedece a um ritual simbólico. O defunto é enterrado com o bentinho. 

Em seguida, os freires desenham com cinza, uma cruz no chão, sobre a qual colocam um 

tapete onde depositam o corpo, para em lhe vestirem o manto branco, ao mesmo tempo que 

dizem o saltério. Terminada esta cerimónia de grande simbolismo, levam o freire a 

124 RESENDE, Garcia de, Crónica de D. João II..., pp. 295-296. 

125 BUESCU Maria Leonor Carvalhão, ob. cit., vol. II, pp. 626-634. Os Grandes do reino que fazem a 
oração a Nossa Senhora em memória do rei são: duque de Bragança; mestre de Santiago; marquês de Vila 
Real; marquês de Torres; conde de Marialva; bispo de Évora; conde de Tentúgal; conde da Feira: conde de 
Penela; conde de Alcoutim; conde de Portalegre. 

126 BUESCU Maria Leonor Carvalhão, ob. cit., vol. II, pp. 634-642. Gil Vicente dando corpo ao princípio, 
segundo o qual. morto o rei, viva o rei, escreve a sua versão de como "foi levantado por rei el-rei Dom João, 
o terceiro, de gloriosa memória. " Descreve o ambiente geral de festa e esplendor que rodeou a sua 
coroação e a homenagem prestada pelos Grandes do reino. 

127 Definições de Avis, 1342, p. 223. 

128 Estatutos de Avis, 1503, fis. 52-52v. 

129 Regra de Avis, 1516, fl. 50v. 
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enterrar. Importante ressaltar a simbologia da terra, pelas suas raízes bíblicas e estar de 
acordo, com a sentença ditada pelo Criador, expressa no Génesis: "porque és pó, e empo 
te hás-de tornar. "in 

Também na ordem de Santiago, o processo é idêntico. Faz-se uma cruz com cinza, 

sendo os cavaleiros sepultados com os mantos brancos sobre uns calções de linho até ao 

joelhos. O rosto é coberto com um pano, também de linho, com a espada à cintura e as 

esporas calçadas, símbolos de guerra e das campanhas militares. Os freires clérigos são 

vestidos com calças, sobrepelizes e um barrete na cabeça, rosto coberto com pano de linho 

e uma cruz de candeia nas mãos.132 

O capítulo realizado em Tomar em 1503, acompanhando o costume da Igreja, 

definiu que todas as Segundas-feiras do ano, seja celebrada missa em memória de todos os 

desaparecidos e feita romagem aos seus túmulos, lançando sobre eles água benta. Se algum 

desses dias estiver impedido, por se celebrar a memória litúrgica de algum santo, este 

ofício é realizado no primeiro dia da semana dado vago para o efeito.133 Sempre que 

falecer um freire, comendador ou vigário, deve ser dita por sua alma missa cantada. Os 

vigários e freires que são de missa devem dizer por ele três missas com a colecta, ínclita 

Domine, oração rezada entre o Glória ao Pai e a leitura da Epístola, para pedir a Deus que 

abençoe todos os fiéis, seguida do Fidelium Deus. Os que não são de missa, mas souberem 

o saltério rezam um, dizendo no fim de cada salmo, o Requiem Eternam. Os freires que 

nem o saltério souberem dizem cento e cinquenta vezes o Pai Nosso com Avé Maria, 

finalizando cada uma destas orações com o Requiem Eternam. Os cavaleiros dizem as 

Horas dos Finados com um Nocturno, que corresponde a cada uma das três partes do 

ofício das matinas e às três primeiras vigílias da noite, constituídas por salmos e lições, 

mas caso não as saibam, podem em sua substituição rezar cinquenta Pai Nosso.134 

Os comendadores e cavaleiros são sepultados na crasta junto ao convento de Tomar 

e não dentro dele como determinavam disposições antigas da ordem. Sempre que possível, 

13(1 Regra de Avis, 1516, fis. 55-55v. 

1 3 1Gen3, 19. 

132 

133 

134 

Regra de Santiago, 1509, p. 275. 

Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 72. 

Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 72. 
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no caso dos que morrerem fora da região ou do país, as respectivas famílias devem 
135 

trasladá-los para aí sepultar os seus restos mortais, num regresso ao convento de origem. 

A Regra santiaguista de 1509 estabelece que sempre que morrer um freire, os 

outros, desde que tenham conhecimento do facto, rezam por sua alma, três Pai Nosso. Os 

freires de missa que se encontram no convento devem dizer três, enquanto os clérigos que 

não forem de missa rezam o saltério e o freire cavaleiro, cento e cinquenta Pai Nosso. 

Estas obrigações variam consoante a condição do freire. Enquanto o conventual, que por 

aquela ocasião se encontra ausente do convento é obrigado a dizer uma missa, enquanto o 

que não é clérigo de missa reza cinquenta salmos, enquanto o cavaleiro cinquenta Pai 

Nosso. Os freires clérigos, pela natureza da sua condição, mais exigente nas obrigações 

espirituais, desde que assistam ao falecimento de um dos seus pares, rezam uma missa por 

sua alma ou cinquenta Pai Nosso. Como a morte surpreende o homem e nem sempre 

sabiam atempadamente dos irmãos falecidos, todos devem mandar rezar trinta missas pelos 

seus defuntos, como forma de pagar futuras omissões desses factos. Ao comendador cabe 

num acto de caridade cristã, cada vez que falecer um freire, alimentar um pobre durante 

quarenta dias, enquanto os freires clérigos durante esse tempo, fazem o sacrifício da missa. 

O mesmo princípio caritativo também se aplica quando morre algum dos servidores dos 

freires, pelo que, estes devem alimentar um pobre durante sete dias, sempre que ocorra 

uma situação dessas.136 E a todos os freires é exigido que alimentem um pobre, em três 

importantes épocas litúrgicas do ano, um dia pelas oitavas do Natal, outro pelas oitavas da 

Ressurreição e em Santa Maria de Agosto. A juntar ao alimento, se puderem, devem dar 
137 

alguma peça de roupa que não usem. 
De acordo com a vontade do mestre, a roupa e a cama que pertenceu ao freire 

falecido deve ser guardada e repartida pelos hospitais da ordem, que recolhem e tratam 

desprotegidos e enfermos, alguns deles muito necessitados, por estarem situados em 

difíceis zonas de fronteira ou nos percursos dos peregrinos de Santiago. 

135 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 84. 

136 Regra de Santiago, 1509, pp. 221-222. 

137 Regra de Santiago, 1509, p. 222. 

138 Regra de Santiago, 1509, p. 222. 
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Capítulo VI 

O segundo século XVI: do Concílio de Trento a D. Sebastião 

Chegados a este ponto do nosso trabalho pensamos ser necessário e útil prolongar a 

nossa análise até à segunda metade do século XVI e penetrarmos no ambiente vivido antes 

e depois de Trento, que influenciou os reinados de D. João III (1521-1557) e D. Sebastião 

(1568-1578). Esta reunião conciliar, consequência de uma crise prolongada que afectou a 

Igreja, constituiu a resposta católica à reforma protestante, acentuando a preocupação 

pastoral, o respeito pela hierarquia, o rigor disciplinar, a confirmação dos dogmas e a 

importância do livro litúrgico e dos textos catequéticos. 

As fontes por nós utilizadas, desta modernidade tardia ilustram uma realidade mais 

complexa da vida das ordens, onde se percebe não só a necessidade de legislar, mas 

também, de doutrinar. Os textos a que nos referimos são a Regi-a de Ordem de Santiago de 

1540, da qual fazem parte os Estatutos outorgados por D. Jorge, os Regimentos dos 

conventos de Avis e Palmela, de 1546 e 1547 respectivamente, a Constituição da vila de 

Tomar e dos lugares que de pleno direito pertencem à Ordem de Cristo, de 1554, e por 

último, o Regimento reformador dirigido às três milícias, por D. Sebastião em 1572. 

Os capítulos anteriores fazem análises em simultâneo, usando a tranversalidade, 

como forma de captar os diversos aspectos da vida destas instituições. Com efeito, o 

mesmo conteúdo é trabalhado para as diversas milícias, tendo uma base cronológica 

alargada, que se estende desde a sua fundação até ao fim do reinado de D. Manuel I. Neste 

capítulo procura-se um alinhamento vertical, ou seja, analisa isoladamente cada uma das 

fontes atrás referidas, nos vários conteúdos que ela apresenta. A intenção que presidiu a 

esta mudança de estratégia, foi ser tão abrangente quanto possível, na análise de textos que 

se situam já num outro tempo, ao apresentarem uma estrutura mais pesada, dirigidos a 

instituições que são uma das faces do estado moderno e centralizado. 

355 



1 - A Regra da Ordem de Santiago de 1540 

Com os problemas religiosos vividos no princípio da centúria de Quinhentos, o 

movimento da Contra-Reforma, é a resposta da Igreja Apostólica para unificar o que resta 

da Cristandade. Este movimento recusa o humanismo e todas as formas de pensamento, 

que se identificam com o protestantismo, apostando na mediação dos santos, das imagens e 

das relíquias, recorrendo à oração como forma superior de penitência. Quando D. João III 

chega ao trono, o humanismo português mostrava algum vigor nas letras, cuja inspiração 

vinha principalmente de Itália. O ambiente de Reforma e de conflitos religiosos levou à 

realização do concílio de Trento (1545-1563), iniciado em Dezembro de 1545 no 

pontificado de Paulo III.139 Para esta reunião a dogmática religiosa e a reforma disciplinar 

são consideradas prioridades, bem como o reforço da importância da Escritura e da 

Tradição. O ambiente contra-reformista acabou por ter influência em toda a sociedade, 

bem como, na espiritualidade e nas práticas devocionais das ordens religiosas, também 

elas, na mira da linha reformadora, imposta pelo concílio. Valoriza-se a oração, meditação 

e contemplação, confirmam-se os dogmas e rejeitam-se as diversidades religiosas. O 

século XVI é profundamente marcado por este acontecimento, pelo que, a nossa 

abordagem deve reflectir o peso da Igreja institucional e a proliferação de uma 

religiosidade organizada, com devoções, novenas, sermões e exercícios piedosos. Esta teve 

que ser arrumada de acordo com o ideal proposto pela Igreja, do qual fazem parte uma 

nova pastoral e a observância estrita de uma Regra. As ordens militares enquanto 

organizações que orientam a conduta dos seus membros, por textos desta natureza, 

concebidos num tempo em que a necessidade de mudança é urgente, bem como, a 

obediência à autoridade tutelar, a Sé Apostólica. Para isso, adverte o Prólogo doMesfre, da 

Regra santiaguista de 1540 "E porque achamos despois que ha dita regra nam era 

autentica por não ser tirada da original trabalhamos por aver ha propria da camará 

BARBOSA, David Sampaio Dias, "Concílios ecuménicos", in Dicionário de História Religiosa de 
Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, A-C, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp 409-410 A 
celebração deste concílio aconteceu ao longo de três períodos: o primeiro de 1545-1549: o segundo, 1551-
1552; o último em 1562-1563, os quais foram iniciados respectivamente nos pontificados de Paulo III Júlio 
III e Pio IV. Para o primeiro período tridentino, Portugal teve como representante o bispo do Porto D 
Baltazar Limpo; para o segundo, o bispo de Silves, D. João de Melo e Castro e por último já depois da morte 
de D. João III, os enviados são o arcebispo de Braga, D. Frei Bartolomeu dos Mártires e o bispo de Coimbra 
D. João Soares 
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apostólica: e vimos que não era conforme a ella ha que tínhamos escolhida. E por nos 

também parecer necessário emendaremse alguuns estatutos pêra proveer em tudo. 

Estas alterações foram propostas no capitulo geral realizado no convento de 

Palmela, em Outubro de 1532, no qual foram eleitos definidores, o duque de Aveiro, 

comendador do Torrão, Ferreira e Alhos Vedros; Afonso Perez Pantoja, comendador de 

Santiago do Cacém; Afonso de Arriaga, comendador de Alcochete e Aldeia Galega, 

licenciado Francisco Barradas, comendador de Mouguelas e juiz da ordem, acompanhados 

de D. Mendes Afonso, prior-mor e D. Afonso de Lencastre, comendador-mor da ordem. A 

sua função era trasladar em linguagem fiel a Regra do original, para esta ser mais acessível 

à compreensão de todos e abandonar ou acrescentar, alguns estatutos de acordo com o 

tempo e as determinações apostólicas. 

Depois do Prólogo do Mestre, texto apologético que enaltece a figura de D. Jorge, 

segue-se o Prólogo da Regra de Santiago, onde se narra a origem da milícia, o valor do 

juramento dos três votos, a confirmação dada por Alexandre III e a versão da Regra, que 

segundo a tradição foi elaborada pelo cardeal Alberto de Mora. 

O texto está dividido em duas partes, a Regra, strictu sensu, texto estrutural, e os 

Estatutos, que D. Jorge juntamente com os definidores, procura adaptar, no sentido de 

aproximar a norma, aos tempos e às situações. Comecemos pela Regra. Fundamenta os três 

votos essenciais e todo um conjunto de preceitos que os freires deviam seguir. O primeiro é 

a reverência prestada a bispos, prelados e cónegos de qualquer hábito ou ordem, o 

segundo, o dever de prestar assistência, segundo as possibilidades da casa e a providência 

do mestre. Esta era dirigida a todos os religiosos e a Regra, fazendo fé em deveres antigos, 

menciona expressamente as ordens do Templo e do Hospital. Reforçando esta linha de 

actuação cristã, devem procurar receber bem os hóspedes e os pobres, pelo que, os 

membros de outras instituições devem ser tratados de forma exemplar e quando estão de 

140 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 4 (não numerado). Apesar desta ser a fonte que serviu de base ao 
nosso estudo, existem outras versões da mesma Regra; UCBG, R-ll-16, Regra e statutes da ordem de 
Santiago, 1542; UCBG, VT-18-8-12, Regra e statutos da ordem de Santiago, 1548 

141 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl.4 (não numerado). 

142 Regra da Ordem de Santiago, 1540, Prólogo da Regra de Santiago, fis. 1-3. A este respeito ver a versão 
portuguesa do Exórdio da Regra da Ordem de Santiago feita pelo cardeal Alberto de Mora em 1175 retirada 
da Regra, statutos e diffmções da Ordem de Santiago, Setúbal, 1509, a qual foi Publ. BARBOSA, Isabel 
Maria de Carvalho Lago, ob. cit., pp. 207-208. 
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visita ao convento, podem aí permanecer três dias, sem desperdiçar recursos e sem prejuízo 
da casa.143 

O recolhimento e os deveres cristãos, passavam por um conjunto de orações diárias 

previstas na Regra, que obedeciam a uma contabilidade que nunca devia ultrapassar os 

vinte e quatro Pai Nosso, distribuídos da seguinte forma:144 

"< u a " r o 8 ' " ^ conjunto de orações previstas na Regra de Santiago de 1540 

Pelo Santo Padre e pela Igreja de Roma Três Pai Nosso 
Pelo Mestre e para alcançar a vida eterna Um Pai Nosso 
Pelos freires vivos e pela saúde das suas almas Três Pai Nosso 

Pelos defuntos14' Seis Pai Nosso 
Pelos familiares e servidores defuntos dos freires Um Pai Nosso 
Todos os fiéis defuntos Um Pai Nosso 
Pela paz e tranquilidade da Igreja Um Pai Nosso 
Pelo rei Um Pai Nosso 
Pelo seu bispo Um Pai Nosso 
Pelo Patriarca e Terra Santa de Jerusalém para 

Deus a restituir aos cristãos 
Um Pai Nosso 

Reis, príncipes, defensores da Cristandade e todos 

os prelados da Igreja 
Um Pai Nosso 

Por todos os religiosos que vivem sob a 

observância da religião de qualquer ordem 
Um Pai Nosso 

Por todo o povo cristão146 Um Pai Nosso 
Por todos os benfeitores e malfeitores Um Pai Nosso 
Pelos frutos da Terra Um Pai Nosso 

Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 4. 

144 Regra da Ordem de Santiago, 1540. fis. 4v-5. 

45 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 4v. Tem escrito na margem esquerda: "Nos defuntos com requiem 
eternam. 

146 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 5. Tem escrito na margem direita: "Estasprezes se ham de dizer 
depois da prima " 
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O campanário da igreja marcava os ritmos e os sons da vida. Os freires tinham que 

se levantar quando o ouviam, mas só se "esteverem saõs ou nom esteverem cansados de 

grandes trabalhos". Nesse momento encomendam-se a Deus, à Virgem e aos apóstolos 

Pedro, Paulo e Santiago. 

O seu quotidiano era controlado por normas que se percebe estarem de acordo com 

o ambiente da contra-reforma e com regulamentos bem definidos. Foram anos complicados 

com necessidade de pôr ordem na disciplina conventual, dai que o valor do silêncio, como 

forma de introspecção fundamental, seja enaltecido e deva ser rigorosamente respeitado em 

todos os ofícios divinos. O ritual das orações era moroso, pelo que, as Horas de Santa 

Maria devem ser rezadas em pé, excepto em dias de festas, por serem muito longas. Nas 

restantes orações, o freire é obrigado a estar de pé ao dizer o Vante exultemus, o Dymnos 

et magnificat et Benedictus e quando rezar o Glória ao Pai, inclina a cabeça para o altar, 

em sinal de obediência. Quando não puderem ouvir as Horas do dia, podem substitui-las 
14ÍÍ 

por um Pai Nosso, rezado de joelhos, se não for dia de festa. 

Estas orações. Padre Nosso, Avé-Maria e a Salve Rainha, simples, de forte tradição 

oral e de fácil memorização são a base do princípio cristão do contacto e da prece que se 

dirige a Deus. De todos devem ser sabidas e conhecidas. Pelas Matinas e Horas de Nossa 

Senhora rezam vinte e seis Pai Nosso e em cada uma das outras Horas, Prima, Terça, 

Sexta, Nona e Completas rezam seis. Um deles deve ser dito de joelhos e no fim de cada 

conjunto de orações é rezado novamente um Pai Nosso com Requiem Eternam. Nas 

Vésperas são obrigatórios dez Pai Nosso que terminam com o ritual praticado nas 
149 

restantes. 
Depois da missa diária, em silêncio, ajoelham-se perante a cruz, frente ao 

comendador-mor, que depois da vénia os manda para os vários serviços que é necessário 

' Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 5. 

! Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 5v. 

'Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 5v-6 

Hora do dia Orações 
Matinas e Horas de Nossa Senhora Vinte e seis Pai Nosso 

Prima Seis Pai Nosso 
Terça Seis Pai Nosso 
Sexta Seis Pai Nosso 
Nona Seis Pai Nosso 

Vésperas Dez Pai Nosso 
Completas Seis Pai Nosso 
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fazer. Ao Domingo a reunião capitular é mais longa, inclui palestra e tratam-se os assuntos 

considerados importantes.150 Ler a Regra era outra grande obrigação. Devia ser cumprida 

uma vez por mês, por todos, sem excepção, para que fiquem conhecedores das suas 

determinações.151 Os jejuns e tudo o mais, estava regulamentado. Havia duas quaresmas, 

dois períodos de prescrição, a primeira do dia da Coroação dos Quatro Santos até ao Natal 

e a segunda, do Domingo da quinquagésima até à Páscoa. Ás Sextas-feiras, desde a semana 

v*e b. Miguei ao A entecosíes. uomo ja fazia parte de anteriores regulamentos os enfermos, 

com autorização do mestre, estavam temporariamente excluídos delas.152 

E contemplada a possibilidade dos freires fazerem maiores abstinências, para além 

das impostas pela Regra. Contudo, apenas eram permitidas com autorização do mestre, 

sem prejuízo da defesa e serviço da Cristandade, pois a maior caridade é ter a capacidade 

de expor "seu corpo cada huum a grandes e muitos perigos por seu proximo que estando 

em casa ocioso e folgando atormentado e enfraquecelo com muitas aflições e 

abstinências.15' Esta salvaguarda em nosso entender queria prevenir duas situações, a 

primeira, era manter homens com robustez física para combater os infiéis, a segunda, evitar 

que os freires, clérigos e cavaleiros, com a desculpa de fazerem prolongados jejuns, 

recusem servir objectivos mais nobres e arriscados. Por isso não será de todo estranho, que 

a fonte em análise apresente a Exortaçam,154 que expressa o ideal de cavaleiro cristão que 

escolhe "acabar ha vida per espada/ fogo/ agoa/ ou cativeiro/ ou per outros quaisquer 

perigos que possam acontecer. "I55 Como não fosse suficiente segue-se uma justificação 

mais concreta, para ser facilmente compreendida, associando a actividade guerreira às 

obras de misericórdia. O freire cavaleiro que assim procede cumpre todas as obras de 

misericórdia.156 

Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 6. 

151 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 6. 

152 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 6v. 

153 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 7. 

154 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 7-7v. 

155 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 7. 

56 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 7v-8; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 8. Apesar de toda 
esta exaltação havia freires medrosos e completamente inábeis para a guerra. Aí o mestre atribuía-lhes outras 
funções, pois como preveniu S. Jerónimo, a ociosidade é o pior dos vícios. 
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Fornece orientações para o cumprimento do voto de castidade. Os cavaleiros devem 

abster-se de suas mulheres durante os jejuns e principais festas do ano, Nossa Senhora, S. 

João Baptista e Apóstolos. Estas não devem permanecer no convento, durante as duas 

quaresmas anuais, os dois grandes períodos de abstinência, sendo transferidas para os 

mosteiros femininos da ordem, da mesma forma, que aí ficam em clausura, enquanto os 

seus maridos participam em actividades guerreiras.157 O texto da Regra prevê situações 

que podiam ocorrer quando o marido, cavaleiro, participava em campanhas militares além-

fronteiras. Se o desfecho desse envolvimento fosse trágico, a viúva tinha a liberdade de 

viver fora do mosteiro e casar novamente, por se encontrar livre das obrigações 

anteriores.158 Se tiver filhas estas devem ser criadas na ordem para haver continuidade 

educativa e guardarem virgindade até aos 15 anos. Aí aprendem as primeiras letras e se por 

sua vontade quiserem ficar, podem fazê-lo guardando obediência do mestre, caso contrário, 

abandonam o convento, com o que lhes pertence. Certamente aplicado a épocas mais 

recuadas, a norma faz referência ao facto, de ocorrer um nascimento. Se o pai consentir, a 

criança pode aí ser educada, podendo a milícia fazer uso da herança do menor até este 

completar quinze anos. Contudo, se este não possuir quaisquer meios de fortuna, será 

"criado dos beens comuims da ordem atee os quinze annos. " Se depois dessa idade 

quiser ficar na milícia, pode fazê-lo com autorização do mestre, caso contrário leve o que 
A 160 

tiver de seu. 

Entre outras obrigações os freires prometem respeitar a Regra, guardar com 

estimação tudo o que pertence à ordem e até trabalhar para acrescentar aos seus bens. Se 

algum a prejudicar será corrigido segundo o parecer do mestre, do comendador ou do 

capítulo.161 Não devem murmurar contra o comendador ou contra o mestre, não devem 

vituperar outro, devem ser moderados no falar, andar e gestos corporais, respeitar preceitos 

de convivência cristã, não jurar em falso, ter paciência com todos aqueles que de si 
157 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 8-8v. Um aspecto importante a sublinhar é o espírito estruturante 
do texto da Regra, mesmo depois de muitas das suas normas terem sido objecto de dispensa apostólica, o 
texto normativo continua a enunciar o princípio fundador, imutável, mencionando à margem a obtenção da 
dispensa e qual o pontífice que a concedeu. 

158 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 8v. Os homens que nas mesmas circunstâncias não quiserem casar 
podem ficar nos conventos. 

159 Regra da Ordem de Santiago, 1540. fis. 8v-9. 

160 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 8v-9. Em nota à margem esquerda: "Deste capitulo não se usa 
por que cessam as rezões" e "não se usa por que cessam as rezões". 

161 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 9. 

361 



disserem mal e guardar os três votos.162 Há outras condições para que a vida conventual 

decorra sem sobressaltos, pelo que deve ser fornecido o necessário, tanto aos do convento, 

como aqueles que residem nas suas casas com a família. Os hábitos devem ser regrados e 

sendo a Gula um pecado mortal, é preciso disciplina alimentar. Respeitando esse princípio, 

os freires são autorizados a comer dois géneros de carne, ao jantar e à ceia, três dias por 

semana, Domingos, Terças e Quintas.163 

Lom o século A. VI quase a meio, nao esmorece o sentido ue cruzada. Ainda é 

ideologicamente relevante a defesa da fé cristã, da Santa Igreja, não com o intuito gratuito 

de derramar sangue, cobiçar e roubar as zonas conquistadas, mas exaltar o nome de Cristo, 

os valores cristãos e o proselitismo religioso.164 Nesta linha de pensamento ficou 

determinado que tudo o que era ganho aos mouros, deve ser aplicado na recuperação de 

cristãos cativos. Até a comunhão está sujeita a esta realidade. Os que andam a guerrear os 

mouros podem comungar ao Domingo, se quiserem e não tiverem qualquer 

impedimento.165 

O valor da assistência como obra de misericórdia é salvaguardado. A velhos, 

doentes e chagados, tudo deve ser dado com mais abundância, justificado pela sua situação 

de debilidade e na guerra os comendadores, devem garantir de forma eficaz, as 

necessidades de freires, enfermos e outros fiéis que os acompanham nos exercícios 

militares.166 

O respeito pelos defuntos da ordem tem a sua visibilidade no conjunto de missas e 

orações que se devem ser rezadas, pelas suas almas: 

• Quando algum freire falecer todos os que souberem do ocorrido devem rezar três 
missas; 

• O freire que não for de missa reze uma vez o saltério; 

• Os freires leigos que estiverem presentes podem substituir as três missas por cento 

e cinquenta Pai Nosso, que em caso de ausência são cinquenta; 

162 Regra da Ordem de Santiago, 1540, ils. 9-10. 

163 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 10-10v. 

164 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 10v-l 1. 

165 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 11. 

166 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 11-1 lv. 
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• Aos freires sacerdotes é apenas exigido que digam uma missa; 

• Se for freire clérigo ausente e não for de missa reza cinquenta salmos; 

• Se o freire defunto vivia sob as ordens e em casa de um comendador, este deve dar 

por sua alma quarenta dias de alimento a um pobre; 

• Os freires clérigos fazem um sacrifício no prazo de quarenta dias; 

• Os sacerdotes rezam uma missa; 

• Se falecer algum comendador sob cujo poder os freires se encontram, este alimenta 

um pobre durante sete dias, mas se forem freires clérigos e se encontrem presentes, 

digam uma missa; 

• Os freires leigos dizem por alma desse comendador e no caso, de se encontrarem 

presentes, cinquenta Pai Nosso e se estiverem ausentes, dirão apenas treze, porque 

nestes casos a ausência significa andar ocupado em acções de guerra contra os 

infiéis, forma suprema de remissão dos pecados; 

• Como a morte de alguns não chegava ao conhecimento de todos, esta situação 

ficava resolvida com trinta missas anuais que se diziam pela alma de todos os 

defuntos.1 

O vestuário e a roupa de cama dos finados tinha o seu aproveitamento. Para não se 

perderem deviam ser guardadas, para mais tarde, segundo parecer do mestre ou de quem 

no momento o substituir, ser entregue aos hospitais da ordem, em zonas de fronteira e no 

caminho de Santiago, o que certamente se relaciona com zonas problemáticas de 

convivência e a preciosa ajuda prestada aos peregrinos, que circulavam nos caminhos de 

Santiago.171 A caridade relacionada com os defuntos tinha a sua periodicidade. Era 

167 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. llv. Tem escrito na margem esquerda: "Isto se fazia quando 
viviam em comum. " 

168 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 12. Tem escrito na margem direita: "este sacrifício se interpretou 
fazerem pellos defuntos qualquer oraçã nestes quarenta dias. " 

169 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 12. Tem escrito na margem direita: "Isto se has de usar somente 
no convento. " 

170 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 1 lv-12. 

171 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 12. Tem escrito na margem direita: "Isto hee interpretado como 
adiante vay no estatuto. " 
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exercida três vezes por ano, um dia pelas oitavas do Natal, outro pelas da Páscoa e um 

outro, no dia de Nossa Senhora de Agosto.I72 

Os freires clérigos quer vivam em algum castelo ou vila devem obediência ao prior, do 

qual dependem, os quais têm entre outras funções, abastecer as igrejas de tudo o que elas 

precisam. É da sua responsabilidade ensinar letras e ciências aos filhos dos freires leigos, 

recomendados pelo mestre. Tinham um estilo de vida mais recatado e claustral, sendo 

outra das suas importantes obrigações, ministrar os sacramentos aos freires leigos. Deviam 

vestir com solenidade e sobriedade. O uso de sobrepeliz era obrigatório, segundo 

determinação de prior. Aos freires leigos é permitido assistirem aos ofícios divinos e 

confessarem-se, mediante autorização do mestre. Os freires leigos têm obrigações pias. Do 

rendimento das suas propriedades devem entregar aos clérigos o dízimo da produção e do 

trabalho. Este destina-se ao sustento dos clérigos, das suas igrejas e o que sobejar será para 

ajudar os pobres, de acordo com a autorização do mestre.173 

A Regra como é de esperar regulamenta de forma precisa, os mecanismos de poder 

dentro da ordem. O capítulo geral é o mais importante órgão colegial, que deve reunir 

anualmente no dia de Todos-os-Santos. É composto pelos Treze e restantes comendadores, 

que participam no processo de eleição e demissão do mestre. Elege definidores com 

competência para fazer alterações normativas. Elege anualmente os visitadores que têm por 

missão avaliar o estado dos bens da ordem e corrigir situações menos correctas, 

relativamente à forma com esse património está a ser tratado.174 

O texto normativo em análise, prossegue, enumerando os capítulos dedicados à 

acusação e penitência dos freires. Constituem textos com uma fundamentação teórica 

cuidada, com o objectivo de explicar ao freire a natureza do seu pecado e a necessidade da 

penitência, para se redimir. Começa por expor um princípio geral que nunca deve ser 

questionado, o da obediência monástica: "Nenhuum freire quando for acusado trabalhe de 

se defender per perfiosas razões. Mas depois de se ser accusado: logofeyta vénia purgue 

sua per penitencia nom contradizendo em cousa alguam a quem ho acusa porque nom 

naçãm dahi dissensões e escândalos. "175 

Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 12-12v. 

173 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 12v. 

174 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 13-14. 

175 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 14-14v. 

364 



De acordo com este código penitencial, as infracções sujeitas à penitência de um ano 
• , 176 

sao as seguintes: 

• Furto; 

• Fornicação; 

• Divulgar segredos das reuniões capitulares; 

• Desobediência; 

• Ferir outro freire com armas, ou sua mulher com pau ou arma de maneira a 

quebrar osso; 

• Receber ordem de prisão do mestre e ousar defender-se, com armas ou sem 

elas; 
• Cometer algum destes delitos ou induzir outros a pecar; 

• Aconselhar ou persuadir outro a abandonar a ordem; 
177 

• Negar a ordem e com violência arrancar as vestes. 

Quanto estas situações acorriam, o infractor ficava durante um ano sujeito a um 

conjunto de penas humilhantes, que faziam dele um proscrito 178 

Era retirado ao freire o sinal da cruz da sua roupa; 

No caso de ser cavaleiro ficava sem cavalo e armas; 

Freires clérigos ou cavaleiros comiam em terra tal como os seus servidores; 

Não podia afastar cão, gato ou ave que se aproxime do prato em que come; 

Não entra no cabido; 

É o último na igreja; 

Às Quartas e Sextas-feiras, por serem dias de jejum a disciplina, esta era 

aplicada levemente e escondida dos outros freires; 

À Quarta-feira pode comer carne quaresmal e à Sexta-feira jejua pão e água. 

' Regra da Ordem de Santiago, 1540. fl.!4v. 

177 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 18v. Este crime apesar de se encontrar nas penitências de meio 
ano, a fonte refere que o castigo tem a penitência de um ano. 

178 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 14v-15. 
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Estes castigos não eram seguidos religiosamente, tinham um conjunto de 

atenuantes, que os aligeiravam. No caso de se arrepender de algum destes pecados e com 

humildade se acusar perante o mestre, ou comendador-mor, não lhe será retirada a cruz, 

caso seja clérigo. Se for cavaleiro, não será privado do cavalo e das armas.m 

Em caso de culpa maior, desobediência e homicídio, este deve acusar-se aos 

clérigos ou a quem o mestre ou o capítulo nomearem para o efeito. E como havia uma 

noção pública de penitência o "que publicamente pecar publicamente faça penitencia. E 

esta regra se entenda assi das mayores culpas como das menores: porque quem 

pubricamente pecar publicamente se arrependa. "180 Quem matar um homem secular, é 

castigado com um ano de penitência, mas se humildemente pedir perdão, não será preso, 

nem metido a ferros.181 

Outros comportamentos eram condenados. O falso testemunho e juntar bando. Para 

o primeiro, o castigo era um ano de penitência, que podia ser dado a dobrar. Para os 

reincidentes, a partir da terceira vez, o freire era expulso do convento, pena que fica ao 

critério do mestre. Para o segundo a penitência era sempre um ano e podia ser agravada de 

acordo com o que parecesse mais adequado ao mestre.182 

Transgressões que envolviam violência extrema, como a mutilação de outro freire, 

comportamento incendiário que traz graves prejuízos a terceiros, ou acto sacrílego, como 

profanar alguma igreja e actos homicidas, mesmo que fosse em defesa dos bens da ordem, 

tinham a sua punição. Para o primeiro caso, o freire é preso e o mestre decide o que fazer, 

na segunda situação, é aplicada a penitência de um ano e espera que o mestre lhe atribua 

outra. Se o incendiário provocar ferimentos em clérigos ou pessoas de ordens sacras, 

quebrar material da igreja, também penitência de um ano e espera por aquela que o mestre 

lhe atribui. Mesmo se em defesa dos lugares da ordem, algum freire praticar homicídio, a 

y Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 15. 

' Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 15. O freire que matar outro da sua ordem ou de qualquer outra, ou 
sua mulher, será posto a ferros com penitência de um ano, tempo para que o mestre se aconselhe com o 
pontífice e lhe atribua uma pena maior; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 15v. Segundo nota na 
margem esquerda, uma bula de Júlio II permitiu ao mestre julgar sozinho estes casos, sem pedir conselho ao 
papa. 

181 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 15v-16. 

182 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 15-15v. 
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penitência deve ser dada a ele e a todos os que o ajudaram. O principal autor do crime, 

jejua todas as Sextas-feiras pão e água, durante a Quaresma. 

À semelhança da anterior a penitência de meio ano, previa a retirada da cruz do 

vestuário, caso se trate de um clérigo e perda de cavalo e armas, para o cavaleiro. As 
184 

infracções objecto desta penitência são as seguintes: 

• Ferir outro freire que esteja desarmado; 

• Ameaçar outro com armas, mas não o ferir; 

• Ferir seu escudeiro ou servidor com armas que lhe possam quebrar osso; 

• Descobrir e ocultar os pecados do outro. Nestes casos é aplicada a 

penitência do verdadeiro culpado; 

• Freires que entre si tiverem discussões e forem incitados a isso por outros. 

Ficam a pão e água cinco Sextas-feiras; 

• Aquele que desafiar e ameaçar outro com armas. Fica quinze Sextas-feiras a 

pão e água e em cada um desses dias, recebe disciplina em privado; 

• Aquele que de forma irada desonrar e menosprezar outro freire, faz a vénia 

em sinal de obediência. Uma Sexta-feira jejua pão e água e recebe 

disciplina, de forma que perceba o erro que cometeu; 

• O que desmentir outro freire, faz a vénia e o que lhe for ordenado. Se 

desmentir o outro com violência, recebe disciplina mais eficaz; 

• O freire que desonestamente vituperar outro e lhe lembre algum pecado que 

cometeu antes de ser freire, recebe disciplina regular em privado e faz jejum 

às Sextas-feiras de um período anual de Quaresma; 

• Todo o freire que acusar outro, de maneira contrária à Regra, com o intuito 

de o provocar e insultar, deve pedir perdão ao mestre e recebe o castigo que 

este considerar melhor; 

• O freire que por simples vaidade elogiar os seus feitos, nobreza e linhagem, 

faz a vénia e recebe disciplina de forma conveniente; 

• Todo aquele que desprezar outro freire e a sua linhagem, faz a vénia e 

receber disciplina regular. Se insistir e disser que é pelo hábito que não 

183 Regra da Ordem de Santiago, 1540. fis. 16-16-s-. 

84 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 16v-19. 
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prejudica o outro, pede perdão, recebe penitência regular e faz jejum três 

Sextas-feiras; 

• Para o que não cumprir as ordens do mestre ou do comendador, mesmo que 

essas lhe pareçam graves ou injustas, não deve contradizer a palavra dos 

superiores, mas aconselhá-los em sentido contrário com toda a humildade e 

obediência. Se entrar em discussão, com eles, deve fazer a vénia, jejuar 

quinze Sextas-feiras pão e água e aceitar qualquer castigo que lhe seja 

imposto. Quando se trata de palavras violentas o castigo já é diferente. 

Vejamos. Se o freire desobediente num acesso de fúria disser "pior serey ao 

serviço de deos e da ordem se contra minha vontade me constrangerem ha 

obedecer" , deve pedir perdão, fica a pão e água seis Sextas-feiras, 

durante as quais não bebe vinho. Se apenas houver troca de palavras, sem 

outro comentário e sem violência, apenas perde a ração de vinho desse dia. 

Importa salientar que argumentar e colocar em causa ordens superiores é 

uma atitude mais penalizada, do que uma reacção enfurecida; 

• O freire que ameaçar outro deve pedir perdão e fazer jejum quinze Sextas-

feiras a pão e água; 

• O freire que jurar e mentir deve pedir perdão e jejuar cinco Sextas-feiras a 

pão e água. Aquele que sem juramento mentir, pede perdão e perde o vinho 

desse dia. Se jurar, mesmo que diga verdade, não bebe vinho nesse dia; 

• O que desmentir outro com ira, pede perdão, é aplicada disciplina, faz jejum 

durante seis Sextas-feiras e não bebe vinho no dia em que comete a falta; 

• O freire maldizente pede perdão, recebe disciplina e não bebe vinho nesse 

dia. 

O último artigo dos capítulos de acusação dos freires destina-se a salvaguardar 

todas as situações que não foram expostas ou contempladas na Regra e cujo castigo, 

supostamente fica ao critério do mestre.186 

Sendo as obrigações religiosas uma componente importante da vida dos freires, esta 

não podia deixar de mencionar um conjunto de salmos e orações obrigatórias. Devem 

rezar, pela manhã, segundo a sua devoção e de acordo com a sua vontade, pois o objectivo 

83 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 18v. 
86 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 19; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 19v-26v. Traslado da 

bula de Alexandre III, que consagra a primeira base normativa da ordem, a qual foi confirmada por Júlio II. 
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não é exceder as obrigações da Regra, bem como, a reflexão nocturna que cada um deve 

fazer das suas acções diárias. Estas determinações terminam com a norma utilizada para a 

confissão. 

Quadro n° 16 -Conjunto de orações diárias rezadas pelos freires de Santiago 

em 1540188 

Ao levantar Três Pai Nosso 

Pelas Matinas Um Pai Nosso e três orações 

Durante as Matinas Vinte e seis Pai Nosso e no final de cada 
um, Glória ao Pai. No fim de todos eles, 
um Pai Nosso com Requiem Eternam 

No começo de cada uma das horas Um Pai Nosso e no fim de cada uma, outro, 
com Requiem Eternam tal como se faz para 
as Matinas 

Prima Seis Pai Nosso com Glória ao Pai 

Depois da Prima Vinte e quatro Pai Nosso 

Terça, Sexta e Nona Seis Pai Nosso em cada uma e no fim 
Glória ao Pai 

Vésperas Dez Pai Nosso com Gloria ao Pai 

Completas Primeiro uma oração, seis Pai Nosso com 
Glória ao Pai. 
Sempre que não ouvirem missa, rezam um 
Pai Nosso 

Da Regra ainda faz parte o ritual de benção da mesa. Todos os freires clérigos são 

obrigados a dar graças a Deus sempre que se sentam e levantam da mesa, numa atitude de 

reverência, pelo alimento que recebem. Os freires cavaleiros, pela especificidade da sua 

actividade, obedeciam a uma versão mais simplificada deste processo. Antes de se 

sentarem, dizem de pé um Pai Nosso e uma Avé Maria, ao mesmo tempo que fazem o 

Sinal da Cruz, prática que pode ser substituída pela benção dos alimentos, fazendo o Sinal 

da Cruz sobre a mesa. Quando se levantarem dão Graças a Deus, rezam um Pai Nosso e 

uma Avé Maria que pode ser substituída por uma fórmula de agradecimento a Deus. 

Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 26v-27v. 

Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 28-28v. 

Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 28v. 
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Um longo Confessionário explica ao freire como deve proceder, explicitando o 

conteúdo de cada um dos princípios expostos.190 A confirmar dos Dogmas e da Doutrina 

insere-se no espírito da Contra-Reforma e de crise religiosa que dividiu o Cristianismo, em 

católicos e protestantes. Trata-se de um texto demasiado pormenorizado para quem já 

devia estar instruído nesses preceitos. Começa pelos tópicos dos assuntos sobre os quais 

deve constar a confissão, segue-se o respeito pelos três votos e as obrigações que freires 

devem ter para com a ordem, terminando com um acto de contrição, assumindo-se 

culpado.191 

Depois do enunciado de cada um dos dez preceitos, explica-se o seu conteúdo. 

Desta forma, cremos que o sétimo é um bom exemplo: "Nom furtaras. Se furtou alguuma 

cousa alhea ou ha tomou por força. Se enganou a seu próximo comprando ou vendendo. 

Se andando aa caça fez dano em has herdades ou agros. Se fez contractos usurários: ou 

usou deles sabendoo. Se levou logro ou onzena. Se achou cousas alheas e as teve 

encubertas.192 O mesmo se passa com os sete pecados mortais,193 os mandamentos da 

Igreja, os cinco sentidos,195 as sete obras de misericórdia, espirituais e 

temporais e finalmente, o ritual de encerramento da confissão, pelo qual o crente se 
197 

penitencia. 

lyuRegra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 31v-39. 

191 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 31v-33. 

192 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 35-35v. 

193 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 36-37v; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 37v. Como se 
sabe, os sete pecados mortais são: Soberba Avareza, Luxúria, Ira, Gula, Inveja e Preguiça. Como exemplo, 
apresentámos o sexto pecado: "Enveja. Se lhe pesou com ho been de seu próximo e ouvindo ho louvar 
procurou de ho abater. Se lhe aprouve de suas aversidades. Se hofez estar mal com alguém. Se procurou de 
lhe fazer danno alguum enganosamente. " 

Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 37v-38v. Os mandamentos da igreja são os seguintes: confessar 
pela Quaresma; comungar pela Páscoa; ouvir missa aos Domingos e dias santos; respeitar os jejuns; pagar os 
dízimos e primícias no caso de não estar iivre desse pagamento. 

195 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 38v. 

196 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 38v-39. 

197 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 39; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 39v-40v. Corresponde 
à Tavoada desta regra de Santiago e outras cousas. Por último, em fólio não numerado vem explicado o 
destino "Dos dízimos de que fala a regra as folhas XII. Em Castella ho mestre e comendadores: dam os 
dízimos de suas rendas ao prior moor e freires pêra seu mantimento e ornamentos. E assi pêra mantimento 
dos priores das ygrejas e fabrica delias. Em Portugal desqueste mestrado foy apartado: sempre se usou ho 
mestre sustentar ao prior mor e freires do convéto e a fabrica. E assi aos priores das ygrejas dos lugares da 
mesa e fabrica delas. E pelo mesmo modo os comendadores em suas comendas aos priores e fabrica das 
ygrejas: eporysso se nam paga ho dizimo aos freires clérigos como diz a regra. Ahora em tempo do mestre 
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Do texto da Regra ainda fazem parte, um conjunto de dispensas concedidas pela Igreja 

Apostólica, à ordem de Santiago198 e várias indulgências conseguidas ao longo da sua 

história. 

2 - Os Estatutos de D. Jorge 

D. Jorge no seu longo remado como mestre e administrador das ordens de Avis e 

Santiago, deu sinais de preocupação no sentido de mudar e actualizar os textos normativos 

destas milícias. Tal como seu pai, D. João II, que enviou a Castela, Luís Pires prior de 

Santiago de Cacém por volta do ano de 1487,200 ele em 1500, vai ter atitude semelhante, ao 

enviar um emissário ao reino vizinho. A pessoa incumbida desta missão foi D. Jorge de 

dom Jorge se paga ho dizimo da maneira declarada na execuçam da regra que elle ordenou que esta no 
convento. " 

198 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 29-30v. Conjunto de dispensas dadas pelos pontífices ao longo da 
história da ordem, consideradas importantes e que alteram a sua prática normativa: 

• Inocêncio IV, sobre a forma de receber os hóspedes; 
• Urbano IV, normas sobre a eleição do mestre, poder dos Treze e quando se deve reunir capítulo; 
• Martinho V, concede aos freires a possibilidade de poderem casar durante a Quaresma; 
• Inocêncio VIII, expõe norma acerca da forma de rezar as matinas. Dispensa os freires de certas 

cerimónias, como a missa diária, sendo apenas obrigatórios os jejuns que são exigidos aos outros 
fiéis cristãos. Dispensa de abstinência sexual durante os jejuns, possibilidade dos freires fazerem 
testamento e de comerem mais de um género de carne. O abrandamennto disciplinar continua, com 
a dispensa do silêncio exigido à mesa, uso vestuário em cores e com adornos até aí proibidos; 

• Júlio II, determina que o lugar onde se realiza o capítulo é da conveniência do mestre. Para o freire 
acusado de homicídio, o mestre não precisa de pedir conselho ao papa, o que vai ser confirmado 
pelo seu sucessor; 

• Leão X, permite a substituição dos Pai Nosso que são obrigados a rezar diariamente, pelos sete 
salmos penitenciais, com a respectiva ladainha, Horas de Nossa Senhora ou dos Finados; 

• Paulo III, impõe que a Regra seja lida três vezes no ano: Páscoa, Santa Maria de Agosto e Natal; 
Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 30v-31. Apresenta como exemplo ilustrativo, a graça concedida por 
Inocêncio IV a todos aqueles que ajudarem a ordem na guerra contra os mouros, os quais têm direito à 
indulgência, que é concedida aos que participam na conquista da Terra Santa. Júlio II no ano de 1507 
concede ao prior ou a quem o substituir a possibilidade de absolver todos aqueles que durante a Semana 
Maior visitam o convento. 
199 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 30v-31. Constitui o sumário das Indulgências e Graças 
concedidas: 

• Inocêncio IV concede a todos os que ajudarem a ordem na guerra contra os momos a mesma 
indulgência que á concedida aos que combatem na Terra Santa; 

• Júlio II concede a todos os que visitam o convento durante a Semana Maior indulgência plenária. 
No ano em que se realizar capítulo esta é concedida para quem participa na reunião capimlar. Quem 
visitar alguns altares tem indulgência igual aos que visitam a cidade de Roma. Devem, para isso, 
rezar um Pai Nosso e uma Avé Maria; 

• Júlio II concede indulgência plenária a todos os que se comungarem no convento, na Quinta-feira 
de Ceia, do ano em que não se realizar capítulo. Este documento apenas é válido para o seu 
pontificado. 

200IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 272, fis. 215v-216. A propósito da incerteza da data, veja-se BARBOSA, 
Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., p. 161, nota 208. 
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Sousa, comendador de Melres, levando consigo um conjunto de perguntas dirigidas ao 

responsável pela administração do convento e priorado de Uclés, D. Álvaro Lopez de 

Bezerra, no sentido de desfazer algumas dúvidas sobre aspectos regimentais, e obter 

informações diversas sobre usos, costumes e cerimónias.201 É um extenso elenco de 

perguntas sobre órgãos de poder e seu funcionamento, requisitos necessários para ocupar 

os diversos cargos, expediente geral de funcionamento da ordem, centralização dos 

serviços para reforço da autoridade, vida espiritual e material dos freires e o património.202 

Um pouco mais tarde em 1504 e ainda sob a influência da primeira consulta, D. 

Jorge envia frei Vasco Martins, que trouxe as respostas para as perguntas propostas. O 

inquérito era menor, em relação ao anterior, o que pode ser considerado sintoma de apenas 

confirmar alguns assuntos, que oferecem maiores dúvidas ou receber informações, para a 

reforma estatutária que D. Jorge queria realizar.203 

Os seus Estatutos embora façam parte integrante da Regra de 1540, são um texto 

diferente e à parte, pelo que, se destinam a ser lidos e compreendidos com facilidade. Não 

admira que a linguagem seja de código, simples, clara e concisa. Enquanto que a Regra 

tem uma linguagem mais pesada e ideológica, eles constituem a directriz diária de conduta 

dos freires. A justificação deste propósito, vem logo no inicio, quando se determina que 

''nam se pode escusar mudança nas leys e estatutos mudandose hos tempos: proveemos 

hos que eram feytos: moderando e diminuindo em alguns: e acrecentando em outros: e 

fazendoos também de novo segundo nospareceo que convinha"204 

São compostos por sessenta e cinco capítulos que se repartem, em nosso 

entendimento, em vinte capítulos dedicados à vivência religiosa e espiritual;205 quinze pela 

vivência material; 0õ o património, ocupa dez;207 organização administrativa da ordem, 

201 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 142, fis. lv-41. 

02 BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., pp. 161-162. A autora expõe de fornia sistemática o 
sumário dos assuntos incluidos na primeira consulta que D. Jorge dirigiu a Uclés. 
03 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 142, fis. 59-88v. A este propósito veja-se, BARBOSA, Isabel Maria de 

Carvalho Lago, ob. cit., pp. 163-164. 

°" Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 1. Apesar dos Estatutos fazerem parte integrante da Regra da Ordem de 
Santiago de 1540, sempre que nos referirmos a eles, será desta forma, para os distinguir da Regra 
propriamente dita. 

3 De acordo com esta divisão estão os capítulos, um a seis, nove, dez, doze, treze, quinze, dezasseis, 
dezanove, vinte e um, trinta e dois, trinta e nove, quarenta, cinquenta e dois, sessenta e sessenta e um. 

06 Aqui estão os capítulos vinte e quatro a vinte e oito, trinta e sete, quarenta e três a quarenta e sete, 
cinquenta a cinquenta e dois e sessenta e dois. 
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oito;208 hierarquia e órgãos de poder, sete;209 por último, vestuário, com apenas três 

capítulos.210 

2.1 - Vivência religiosa e espiritual 

Os conventos sendo lugares de forte tradição espiritual, é natural que as orações e 

os ofícios, bem como, a forma de os praticar ocupem largo espaço na normativa, cujo zelo 

pelo procedimento correcto está a cargo do prior-mor, segundo o costume usado nas 

cerimónias dos cónegos regrantes de Santo Agostinho.211 O elitismo social na atribuição do 

hábito, para além da certidão criminal limpa, excluía todos aqueles que não tivessem 

linhagem, fossem lavradores, oficiais mecânicos ou com defeitos físicos, a menos que estas 

mazelas, sejam consequência de atitudes de coragem pela participação em causas nobres. 

A fortuna pessoal era importante. Se alguém pedia o hábito apenas por devoção 

sem a atribuição de renda pela ordem, este só era dado a cavaleiro que tiver de fazenda, 

pelo menos, mil cruzados, ou renda até vinte mil reais para sustentar cavalo e armas. Para 

evitar falsidades a carta que atesta estes rendimentos era passada pelos órgãos de justiça e 

funcionários da instituição, cujas custas estão a cargo dos requerentes. Aos clérigos e 

apelando a um estilo de vida mais contemplativo, são necessários todos os requisitos, 

excepto a fortuna pessoal. As pessoas consideradas idóneas e com as qualidades exigidas, 

viam a sua aceitação feita, apenas com base na confiança.212 Ao ser armado cavaleiro deve 

respeitar-se a diferença de hábito em relação aos noviços, o qual "nom tenham ho dedo do 

meyo de cada mão" e dessa forma, se manterá até à profissão, podendo o período 

probatório, prolongar-se por mais tempo do que o ano estabelecido inicialmente. 

207 Capítulos catorze, vinte, vinte e dois, vinte e três, trinta e oito, quarenta e um, quarenta e dois, cinquenta e 
seis a cinquenta e nove e sessenta e três. 
208 Capítulos sete, oito, trinta, quarenta e nove, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, sessenta e quatro e 
sessenta e cinco. 
209 Capítulos dezoito, vinte e nove, trinta e um, trinta e três a trinta e seis. 

210 Capítulos onze, dezassete e quarenta e oito. 

211 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 1-lv. 

212 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. lv-2v. 
213 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 2v-3. 
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O prior ou a pessoa que lançar o hábito sem respeitar esta diferença paga duas 

arrobas de cera para o convento. Antes de ser professo, quem não respeitar esta 

determinação paga da primeira vez duas arrobas de cera, à segunda, perde a renda de um 

ano e, por fim, o hábito, sendo considerado pessoa indesejável para a ordem.214 Aqui 

impõe-se uma alteração. Até aí o noviço fazia a profissão no dia em que recebia o hábito, o 

que implica pouca exigência e a longo prazo perturbação da ordem conventual. Ordenou-se 

que a profissão passe a ser feita sempre no convento, embora a pessoa que a faz resida fora 

dele, apenas sendo obrigado a permanecer aí um mês. Terminado este prazo, é feita 

profissão segundo as normas estatutárias. Os clérigos residem no convento oito dias, para 

se informarem e conhecerem as cerimónias que lhe são exigidas, para este ritual.215 

Símbolo dos valores da ordem, o hábito era obrigatório. Podia ser de pano vulgar 

ou seda, com a espada bem visível, sem qualquer vestígio de ouro. O castigo para quem 

desobedecer era perdê-lo e sujeitar-se à penitência de meio ano. A espada de Santiago deve 

aparecer invariavelmente no meio do peito para se ver melhor. Como os tempos são outros, 

o vestuário pode usar-se aberto, com a cruz na parte esquerda do peito, senão pagam uma 

arroba de cera para o convento. Quem usar alguma vieira ou ornamento de ouro, paga duas 

arrobas de cera. Aos clérigos era exigida mais austeridade e para além desta proibição 

estavam impedidos de usar seda.216 Como o uso do hábito era um acto sério, os freires, 

cavaleiros e clérigos, não podiam libertar-se desse vínculo com ligeireza, podendo ser dada 

prisão, perda de renda ou comenda, aos desobedientes.217 

A confissão é obrigatória nas três épocas de grande significado religioso, a Páscoa, 

Nossa Senhora de Agosto e Natal. A certidão comprovativa desta prática é entregue aos 

capelães ou ao provedor, que por sua vez a entrega ao prior. Como a emigração e a 

realidade de além-mar passaram a fazer parte do nosso destino colectivo, estas situações 

foram compreendidas e os prazos alargados. Todos os que estavam em África ou nas ilhas 

'" Estalutos de D. Jorge, 1540, As. 3-3v. Esta determinação do Regimento era muito importante, pois os 
capelães cumprindo o voto de obediência tinham o dever de acusar quem não o fizesse. 

15 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 3v-4. A carta de professo era passada pelo prior ou por quem o substituir; 
Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 4v. A profissão implicava o seguinte juramento: "Eufoão: me offereço e dou 
a deos e a santa maria e ao bem aventurado apostolo Santiago e prometo obediência a (foão) mestre e a 
seus sucessores canonicamente intrantes: e/aço voto e prometo viver em castidade coniugale e sem próprio 
segundo ha regra/ privilegio/ e estatutos da ordem de Santiago em todos hos dias da munha vida. " Para os 
freires clérigos o juramento era o mesmo, com a diferença destes prometerem apenas castidade. 

216 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 5v-6. 

217 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 6. 
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tinham um ano para enviarem a certeza que ia até à Páscoa do ano seguinte. Quem não 

cumprir paga uma arroba de cera e se passar dois anos sem nada fazer, o castigo fica ao 

critério do mestre.218 Como era costume, os sacerdotes de hábito confessam-se uma vez 

por mês, enquanto os clérigos do hábito, que não forem sacerdotes e todos os que não o 

são, ficam obrigados a dizer missa e a confessarem-se nas três festas importantes no ano, 

para cujo incumprimento são cem reais, cada vez que isso acontecer, para a fábrica das 

igrejas.219 Para a confissão ser um direito, independentemente de quem a fizer, Júlio II 

concedeu licença ao prior, para este permitir a cada um confessar-se a qualquer sacerdote 

ou religioso, desde que para isso tenha licença, dada por escrito em capítulo geral, que será 

válida até à reunião seguinte. 

Como nem todos podem receber este sacramento no convento de Palmela, fica 

estabelecido que os freires que não forem sacerdotes, recebam-no, desde que, se encontrem 

aí, ou até meia légua de distância. Os que estão em Lisboa e arredores devem ir a Santos, 

enquanto todos os outros, fazem a confissão nos mosteiros dos cónegos regulares de Santo 

Agostinho, por esta ser a Regra de observância de Santiago. Se o não fizerem em nenhum 
791 

destes mosteiros, pode ser em qualquer igreja ou mosteiro que seja da sua devoção. 

Papel importante era reservado às festas do padroeiro Santiago, pelo que se 

determina que todos os que têm hábito e durante a realização da festa principal, que ocorre 

a 25 de Julho e a da trasladação, de Jerusalém para Espanha, celebrada a 30 de Dezembro, 

devem assistir às vésperas e missa do dia, dispostos de acordo com a antiguidade, 

apresentando-se os cavaleiros vestidos com os mantos brancos das ocasiões solenes e os 

clérigos com as sobrepelizes.222 Na procissão, com toda a solenidade que a festa exige, 

priores e curas, devem celebrar vésperas e missa cantada na festa principal, mas no dia da 

218 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 7-7v. 
219 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 7v. Os clérigos tal como os cavaleiros tinham de dar conhecimento se 
estavam ou não a cumprir esta determinação, cuja falta tinha multa de duzentos reais. Por sua vez, o prior 
enviava ao mestre a lista de todos os que tinham apresentado as respectivas certidões. Em cada capítulo geral 
o prior nomeia os clérigos que considera idóneos, para ouvir as confissões e dar a comunhão. 

220 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 8. Para efeitos de direito interno da ordem prevalecia a hierarquia da 
mesma. A licença era autorizada pelo prior e renovada anualmente pelo capítulo geral, o que leva a 
considerar que as directrizes emanadas da Sé Apostólica eram vinculativas mas precisavam de ser 
regulamentadas de acordo com o funcionamento e princípios orientadores da milícia. 

221 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 8-8v. 
222 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 9-9v. Para as obrigações deve ser adoptado o mesmo critério territorial 
seguido para a confissão. No caso da festa da trasladação apenas terá obrigação de comparecer. A multa é de 
meia arroba de cera e para a festa principal, uma arroba. 
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trasladação, será como entenderem. No convento, priores e clérigos, sob pena de pagarem 

quinhentos reais, assistem aos mesmos ofícios, assim como, todos os vizinhos da 

respectiva jurisdição. As igrejas pertencentes ao mestrado celebram o oficio de Santiago, 

quando comemoram a sua festa principal e a da sua trasladação. Esta obrigação não é só 

para priores, capelães e curas, mas para clérigos seculares, obrigados a isso por provisão do 

núncio, cuja desobediência acarreta pena de excomunhão.224 

Aos Domingos, na missa, é desejada ventura ao Santo Padre, ao Rei, Rainha e 

Príncipe, à Ordem e todas as pessoas que a ela pertencem.225 Seguindo preceitos 

obrigatórios, num propósito de aproximação do clero regular e secular face às populações 

que serviam, passa a ser obrigatório que todo o reitor resida na sua igreja e a sirva 

pessoalmente, a menos que para o contrário exista uma razão muito forte. O período de 

ausência permitido, são dois meses por ano, durante o qual ficará a substituí-lo um cura 

sujeito a licença por escrito, para assim, evitar o pagamento de mil reais por cada mês a 

mais. Os priores que sirvam nos seus priorados podem pôr clérigos de hábito a servirem de 

cura. E se os prelados não lhes quiserem dar as cartas necessárias, estes devem dar 

conhecimento à ordem para estas lhes serem passadas.226 

Os rituais são importantes em organizações desta natureza que tinham como 

referente a obediência assente em valores hierárquicos muito fortes. As vénias eram um 

desses rituais obrigatórios. Nos capítulos gerais era a forma pela qual o freire se situava na 

hierarquia e expiava a sua culpa.227 À frente do mestre passavam cavaleiros e clérigos que 

ao aproximarem-se, inclinam-se diante da cruz e apresentam-lhe, as culpas cometidas 

através de palavras e actos, pelo que, o prior impõe a penitência que entender. Sentam-se 

dois a dois e quando lhes for ordenado, inclinam-se de novo perante a cruz.228 

223 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 9v-10. 

224 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 10. 

'" Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 1 iv. No fim das orações diz-se uma outra em latim. 

26 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 12-12v; IAN/TT, Colecção Especial, Bulas, cx. 10, s/m., n° 5; Ordem de 
Santiago, cód. 129, fis. 52v-54; Ordem de Santiago, cód. 272, fis. 442-444v. Trata-se da bula de Paulo III de 
1534, que responde aos problemas de convivência entre curas e priores. O papa autoriza os priores das ordens 
a passarem cartas de cura no caso do prelado se recusar a fazê-lo. 

" IAN/TT, Ordem de Santiago, cód. 187, fl. 46v; Ordem de Santiago, cód. 265, fl. 3, refere o caso do 
cavaleiro Martim Nabo, em 1534, que não tinha a Regra nem sabia fazer a vénia de forma correcta e por isso 
pagou 4 arráteis de cera pra a igreja matriz e em 10 dias 1er a Regra e aprender a fazer a vénia; Ref. 
PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média..., p. 196. 

228 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 16-17. 
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Os três votos que todo o freire é obrigado a praticar fazem parte do património 

teológico da ordem. Ao mudarem os tempos as obrigações foram aligeiradas, tolerou-se o 

casamento para freires cavaleiros de maneira a controlar situações ilícitas por "alguns 

cavalleiros e freires esquecidos do dano de suas conciencias," punham em causa os 

fundamentos da instituição. As situações ilícitas eram frequentes e os castigos não se 

faziam esperar. Da primeira vez era persuadido a mudar de comportamento, da segunda, 

preso e castigado segundo a vontade do mestre e por último, a solução definitiva, que 

nunca foi aplicada, ou por nós não foi encontrado nenhum caso, perda de comenda, 
• *■ 7^0 

benefício ou qualquer bem da ordem que o cavaleiro possuía. 

A dificuldade de gerir estas instituições e os conflitos latentes que aí existiam, estão 

implícitos em certos preceitos e em reajustamentos que se fizeram em relação a normas 

mais antigas. Apesar da matriz social ser uniforme, as vivências são diferentes. Os castigos 

eram duros. O degredo a que podiam ser condenados pelo juiz da milícia era um deles. 

Muitos não obedeciam, não cumpriam a pena que lhes era aplicada, tinham perdões 

apostólicos para o efeito e não os mostravam numa atitude de indiferença. Ficou definido 

que esses documentos tinham de ser apresentados ao juiz no prazo de dois meses. Quem 

não o fizer paga cinquenta cruzados, metade para o convento e outra metade para quem o 

acusar, o que era agravado pelo castigo, que lhe era aplicado por direito. 

O domínio da instituição não se fazia só sobre os corpos e as vidas, chega às almas 

e bens dos defuntos. Para dignificar este acto último, que na tradição cristã precede a 

prestação de contas ao Criador, quando algum freire estiver debilitado e tudo aponte para 

que a sua morte esteja prestes a acontecer, os clérigos que se encontrem junto dele, 

permanecem a seu lado e assistem ao seu funeral.232 Ao cavaleiro veste-se o manto branco 

com o hábito a seu lado, mas ao clérigo, vestem-lhe a sobrepeliz com o hábito. Depois de 

benzida a cinza, esta é depositada sobre o corpo do defunto em forma de cruz à qual será 

dada a benção.233 

229 Estetutos de D. Jorge, 1540, fl. 22; IAN/TT, Ordem de Santiago, cód. 272, fl. 349. O problema já era 
antigo. D. Manuel I por documento de 8 de Julho de 1516 autoriza D. Jorge, mestre de Avis e Santiago a 
expulsar das terras das ordens as mancebas sustentadas por priores e freires. 

230 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 22-22v. 

231 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 27v-28. 

232 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 3 lv. 

233 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 32. 
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2.2 - Vivência material e património 

Os aspectos correntes da vida dos freires constituem um importante elemento 

considerado nestes Estatutos, porque definem normas quotidianas, relações com a 

hierarquia e sua ligação ao mundo secular. As dificuldades em cumprir as visitações e 

controlar os clérigos, que viviam fora do mestrado eram uma preocupação pelas reduzidas 

hipóteses de fiscalizar a vida destes elementos. Em face disso, todos os que vivam fora 

dessas terras precisam da licença do mestre ou do prior para terem capela ou ocuparem o 

cargo de cura. A licença era dada por três anos, com possibilidade de renovação, tinha de 

ser pedida pessoalmente ou por escrito e caso, não se cumpra este preceito de obediência, 

paga-se uma arroba de cera para o convento. Prelados e vigários ficam encarregues de 

entregar à justiça da ordem, todos aqueles que não apresentam licença. Da medida ficam 

apenas excluídos os beneficiados das igrejas da instituição, que residam em seus 

benefícios. Certamente a obrigatoriedade de residência destes elementos nos domínio sob a 

sua responsabilidade, ao longo do tempo foram hábitos desleixados, o que criou vícios 

decorrentes deste privilégio.234 

Nesta linha de actuação de combate à negligência, falta de rigor e desinteresse pelos 

assuntos da ordem, impõe-se a obrigação de residir na comenda, no castelo ou no 

benefício. A julgar pelas actuações de alguns alcaides que se esquecem de reparar e 

conservar os castelos que estão à sua guarda, de aí viver, e de lá colocarem pessoas que 

cuidem da propriedade, para que esta não se estrague, situação que não traz qualquer 

proveito e demonstra, que o património, apesar dos esforços, nem sempre era bem tratado. 

Para evitar o abandono ou o desperdício são obrigados a viver nos castelos ou aí manterem 

em permanência homem casado e abastado, determinações que não sendo cumpridas 

podem levar à perda do castelo e alcaidaria, durante o tempo que o mestre entender.235 O 

mesmo se aplica aos comendadores que devem viver nas suas comendas, ou nos lugares da 

mesa mestrai, quando a isso são obrigados. No caso de não o fazerem, devem nomear 

alguém para aí residir, senão pagam duas arrobas de cera para o convento, além de 

custearem os estragos para os quais contribuíram com o seu desinteresse.236 

4 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 13v-14. As despesas de deslocação para comparecer à justiça do mestre 
eram suportadas pelo freire, o que constituía uma penalização. 

235 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 14-14v. 

236 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 14v. 

378 



A atribuição de comendas fica condicionada. Muitos ainda sem o hábito requerem 

comenda, renda ou fortaleza, quando alguma delas, se encontra vaga, o que origina 

descontentamento por parte de todos aqueles que as tiveram, de acordo com as normas 

estatutárias. Tal prática levou D. Jorge e os definidores a impedir a sua atribuição a todos 

aqueles a quem ainda, não foi dado o hábito, mesmo que durante esse tempo de espera, 

alguma se encontre vaga. Só eram permitidas excepções, quando o candidato é filho de 

comendador ou cavaleiro que tenha morrido em África no combate aos mouros, ao serviço 

da ordem e do mestre, numa atitude de reconhecimento póstumo pelos serviços 

prestados.237 Nenhuma promessa e contrato celebrado em vida produz efeito depois da 

morte da pessoa que o celebrou, de modo a evitar atitudes gananciosas não se fazem 

promessas de comendas, benefícios, castelos ou qualquer outro bem, a menos que seja por 

juramento. 

Desta forma, as comendas atribuídas não podem voltar para o mestre e quando 

vagarem são dadas a cavaleiros com hábito dentro dos prazos estipulados. Nesta linha de 

racionalidade e aproveitamento, o mestre in solido, atribuí os benefícios da ordem. Quando 

algum priorado vagar o mestre deve nomear um freire para capelão do convento, já com 

hábito, a menos que por razões que só ele saberá, não o quiser. Antes de dar o parecer final 

ao mais alto superior hierárquico, em carta assinada por si e pelos freires, o prior reúne 

capítulo e escolhe o mais antigo e capaz, para usufruir do priorado ou benefício. As rações 

e as capelanias a que o mestre tem direito pode atribuí-las a quem entender. Em sinal de 

reconhecimento, os freires ficam isentos de pagar a apresentação na chancelaria, desde que 

ao tempo dessa apresentação estejam no convento, ou se nunca tiveram benefício, ou se 

nalgum momento o tiveram e dessa primeira vez, fizerem esse pagamento. Se este não 

tomar posse do benefício durante o mês de Maio, o prior e o beneficiado que aí estiver, 

podem nomear pessoa idónea para aí servir, à qual é passada a respectiva carta de 

237 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 14v-15. Quando alguma comenda se encontra vaga e o interessado ainda 
não tinha hábito, o mestre podia de imediato fazer essa concessão para o candidato não perder essa 
oportunidade. Uma chamada de atenção para as excepções. O sentido de cruzada que orientou as nossas 
conquistas continua a ter importância. É uma ideologia que tem a sua expressão social na aristocracia 
guerreira que procura as praças portuguesas de Marrocos em busca de prestígio e aventura. 

238 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 15. 
239 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 15v. 
240 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 1 lv-12. 
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economia. Se o não fizerem até ao S. João seguinte, o mestre sem qualquer parecer pode 

nomear quem quiser e passar carta de economia para aquele ano.241 

Para garantir o estado e o aproveitamentos dos bens a visitação era encarada como 

uma etapa séria na vigilância e inspecção dos mesmos. Para evitar a proximidade entre 

inspectores e inspeccionados, que nestas situações é sempre prejudicial, os visitadores 

estão impedidos de ter pousada nas casas dos comendadores que visitam ou receber 

qualquer tipo de presentes, a não ser o mantimento a que os comendadores são obrigados a 

fornecer, sendo a multa por incumprimento vinte cruzados e perder o mantimento a que 

tinham direito, para o convento. Contudo, o escrivão da visitação recebe esse pagamento e 

dá aos visitadores o que entender.242 

Para evitar o envolvimento dos freires em litígios cíveis, que perturba a ordem 

conventual, os cavaleiros e clérigos não podem ser fiadores de qualquer pessoa sem licença 

do mestre, a qual deve ser dada por escrito.243 Os comportamentos dos membros da 

instituição eram sempre vigiados e controlados. Nos preceitos impostos por este regimento 

verifica que tudo deve convergir para proteger e defender a milícia, porque em 

organizações deste tipo não é possível, ou pelo menos torna-se difícil, fiscalizar de forma 

rigorosa e desejável todos os seus elementos. Nesta linha de actuação e pensamento é 

denunciado o abuso de certos religiosos e leigos, que sem qualquer autorização edificavam 

ermidas e mosteiros em terras da ordem, o que obviamente a prejudicava e não era 

permitido sem autorização superior, sob pena de pagarem vinte cruzados de multa. Sempre 

que os priores queriam fazer alguma ermida nos limites do seu priorado devem ter o 

cuidado de requerer aos juizes, para estes darem conhecimento do facto à hierarquia, pelo 

que ficam obrigados a pagar vinte cruzados, que serão apenas dez quando se tratar de um 

prior, passando essas ermidas e oratórios construídos ilegalmente, a património da 

ordem.244 

O voto da obediência é o mais importante voto fundacional e o único inalterado. É 

no seu cumprimento que se estabelece que daqui em diante nenhum cavaleiro ou freire 

aceite viver com algum senhor sem licença do mestre. Como medida de dissuasão para esta 

241 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 12v-13. 

Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 19-19v. O escrivão da visitação fica encarregue de receber o mantimento, 
distribui-lo pelos visitadores, tendo em conta a deslocação e os dias de visita. 

243 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 23-23v. 

244 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 23v-24. 
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prática, a penitência de um ano e a perda dos bens que possuíam, mostra que este género 

de proximidades era combatida, quem sabe, pela experiência de problemas anteriores. Este 

princípio, certamente por razões de convivência política, que era preciso manter, não se 

aplicava aos que viviam perto do rei. Em causa está a mesma hierarquia de obediência, tal 

como o mestre serve o rei, os seus servidores também o podem e devem fazer em relação a 

ele.245 

O elitismo referido na Regra está patente na exigência de posse de cavalo e armas 

que os membros da milícia deviam manter. O espírito guerreiro original e a componente 

armada definia o perfil sociológico de grande parte dos membros da ordem e são as 

ferramentas ao serviço do ideário da conquista e da cruzada. No reforço desta política é 

exigido no prazo de quatro meses a todo o cavaleiro, apresentar cavalo e armas, senão fará 

a penitência que o mestre ordenar.246 Estas exigências faziam todo o sentido, por servirem 

os propósitos da Coroa em Marrocos, no qual as ordens religiosas participavam 

activamente. O infiel é o motivo desse combate e no qual os súbditos devem acompanhar o 

seu senhor sob a bandeira da instituição, com as suas armas, sem obedecerem a qualquer 

outro. E o que tiver uma renda dada pela ordem, superior a 50 000 reais, serve com um 

cavalo e todos os outros que tiverem mais do que isso, servem com mais um cavalo por 

cada 50 000 reais a mais. Quem estas determinações não cumprir é retirada a comenda ou 

renda durante o tempo que o mestre quiser. Fazia parte das atribuições dos visitadores 

tomarem conhecimento da renda da respectiva comenda, para se determinar ao certo com 

quantos cavalos devem combater. 

Pertencer a estas organizações não trazia só obrigações. A possibilidade de usufruir 

de uma justiça própria era uma das vantagem. Em face disso, ninguém pode instaurar um 

processo a um dos seus membros, quer fosse do foro cível ou crime, perante qualquer outro 

juiz eclesiástico ou secular. As multas pecuniárias faziam-se imediatamente sentir. 

Cinquenta cruzados era o pagamento aplicado a estes casos, os quais se destinavam ao 

245 Estatutos de D. Jorge, 1540. fis. 24-24v. 
246 Estatutos de D. Jorge, 1540, ft 24v. 
217 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 24v-25. As outras rendas das comendas eram escritas nos livros da ordem 
reservados para o efeito. Este carácter armado não perde importância ao longo dos séculos. Atravessa sim, 
momentos diferentes. Com o objectivo militar consagrado nas bulas de fundação, as conquistas portuguesas 
em Marrocos vieram dar novo fôlego a este ideário guerreiro. Entre a conquista de Ceuta, que se deve a 
razões ligadas ao desejo português de consolidar a independência, legitimar a dinastia de Avis e abrir vias de 
comunicação entre o Mediterrâneo e os mercados africanos e Alcácer Quibir, medeiam mais de cento e 
sessenta anos de cruzadismo, largamente apoiado pelos pontífices. 
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convento, para num segundo momento ser privado da comenda ou do benefício.248 Estas 

punições aplicam-se a todos aqueles a quem foram instruídos processos por qualquer outra 

justiça eclesiástica ou secular e apesar de não lhe retirar importância, pede-se que o 

remetam ao juiz da ordem, para o fazer seguir e julgar, de acordo, com a justiça da milícia. 

Em caso de crime deve ser dado conhecimento imediato ao mestre, para assegurar ao réu 

os privilégios a que tem direito, como membro da ordem. O juiz passa a carta requisitória, 

mas se recusar fazê-!o é excomungado pelo prior.249 

O processo de julgamento dos freires, tanto clérigos como cavaleiros, apresenta 
duas fases:250 

• O mestre e o juiz chamam dois cavaleiros e os letrados que aí estiverem, 

cujas condições prévias é serem portadores de hábito e pertencer aos Treze. 

Feito o juramento inicial, procedem a julgamento, mas o sentido do seu voto 

é sigiloso; 

• No caso da acusação recair sobre um prior ou clérigo, são chamados à 

presença do juiz e do prior-mor para ouvirem a sentença. 

E a sentença é definitiva, porque "Cousa fea hee averem dapellar e agravar has 

pessoas da ordem pêra as justiças seculares das sentenças e despachos do mestre e seu 

juiz; que estes representam a lei dentro da instituição. Senão vejamos. Sendo a ordem 

uma organização com autonomia, mesmo que próxima do poder central, adquiriu ao longo 

dos séculos privilégios que lhe foram sendo atribuídos por reis e papas, aos quais estão 

associadas uma base territorial e sociológica. Daí que a palavra do mestre e do juiz seja 

definitiva, das quais não se pode apelar para a justiça secular. Se a cada direito corresponde 

um dever, a justiça da ordem, como privilégio exclusivo dos seus membros, não podia 

permitir o recurso à apelação. Todo aquele que se atrever a tal incumprimento paga 

2m Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 26-26v. 

249 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 26-26v. 

250 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 26v-27. 

251 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 27. 
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cinquenta cruzados para o convento, além de outras possíveis penas atribuídas pelo mestre, 

que podiam ir até ao castigo físico. 

Nunca é demais referir o valor dos votos. A ideia de pobreza original era uma 

forma de imitar Cristo. Voto que se desfez com o passar dos tempos nestas instituições 

com ligações cada vez mais fortes ao mundo secular. Os pontífices compreenderam isso. 

Júlio II, papa do Renascimento, concede à ordem de Santiago, tal como aconteceu com as 

milícias de Cristo e Avis, a capacidade dos seus freires poderem fazer testamento desde 

que paguem a meia anata. O viver sem próprio foi definitivamente abandonado no 

princípio do século XVI. E para que não existam dúvidas ficou decidido que a meia anata 

era um imposto a pagar por inteiro sobre todos os bens que possuíam, sem qualquer 

desconto, no qual estão incluídos os serviços de missa e de cura, à semelhança do que já 

acontecia para a ordem de Cristo. 

Como a morte é absoluta e inevitável, para contornar problemas entre os herdeiros 

dos freires e a instituição, ficou decidido que a cama e o vestuário do falecido destinavam-

se à enfermaria, mas era permitido a estes adquirirem esses bens, desde que o freire os 

garanta em testamento, aos seus herdeiros, mediante um certo pagamento. O dinheiro 

conseguido desta forma destina-se à enfermaria do convento, porque estes bens já lhe 

pertenciam por direito. Ficam isentos do seu pagamento, priores e freires clérigos, que 

paguem as meias anatas, como ficou determinado na reunião capitular, realizada em 

Setúbal, em 1527. Esta excepção faz supor que a maioria dos conflitos desta natureza, 

envolviam familiares de freires cavaleiros. O pagamento exigido era feito de acordo, com a 

seguinte tabela de rendimentos: 

252 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 27-27v; IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 129, fis. 32v-33v. refere-se o 
privilégio apostólico dado por Júlio II, através da bula Sincere devotion is affectus de 12 de Dezembro de 
1505, que prevê a figura jurídica de apelação remota, para o mestre, por parte dos membros da ordem. 

253 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 29. 

254 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 33-33v. 
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Quadro n° 17 - Tabela de pagamento do imposto da meia anata, segundo os 
Estatutos de D. Jorge em 1540 

Rendimentos Pagamento 
Quem não tiver renda da ordem ou esta não for superior 
a 30 000 reais 

1000 reais 

De 30 000 a 60 000 reais 2 000 reais 

De 60 000 a 100 000 reais 3 000 reais 
De 100 000 a 130 000 reais 4 000 reais. 

Mais de 130 000 reais 6 000 reais. 

Do património em sentido restrito ao património em sentido lato, vai um género de 
vida comunitária proposta peíos fundadores, com raízes em S. Bernardo, vida que devia ser 
de austeridade, pobreza e simplicidade. Os vastos territórios que formam o conjunto dos 
bens da ordem, muitos deles conseguidos à custa de combate, sacrifício e mérito, enquanto 
outros, provenientes de largas doações de reis e particulares, a par de privilégios 
apostólicos, constituíram uma base patrimonial imensa e com dificuldades de ser gerida. 
Com a quebra deste ideal de vida, ou pelo menos o suavizar das suas intenções, o mestre 
como autoridade viva, recebe em capítulo todos os pedidos de licença para fazer 
testamento, aos quais dá a sua autorização formal. Mesmo que este negue a autorização, os 
freires podem proceder como se o pedido fosse favorável e dispor dos bens como 
entenderem. São proibidos quaisquer contratos de emprazamento, permuta ou alienação 
de terras, possessões, rendas ou heranças, que não tragam manifesto proveito para a ordem. 
Os aforamentos para se realizarem precisavam de procuração e poder dados pelo capítulo 
geral e priores e comendadores, nas suas comendas e priorados tinham que apresentar 
obrigatoriamente procuração dada pelo mestre, obtida em reunião capitular.256 

Para responsabilizar os comendadores, estes só podiam aforar terras que não tinham 
capacidade de aproveitar. O conhecimento do facto é dado por pregão durante dez dias nos 
lugares e vilas onde o contrato se fizer e a terra é posteriormente aforada pela melhor 
oferta. Estes contratos só podem ser feitos em vida de três pessoas, contando marido e 

55 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 8v-9. Os freires com ordens sacras não podem fazer testamento sem 
primeiro pagarem as meias anatas, sobre a renda que tiverem e que se destina ao convento de Palmela. 
256 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 19v. 
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mulher, como duas pessoas. Nos casos em o terreno se encontra estragado e com pouco 

préstimo e a sua terra ser pouco fecunda, que dificilmente alguém possa estar interessado, 

então aí, pode ser aforado a mais de três pessoas ou até emfateusim perpétuo, processo que 

tanto se aplica aos bens da mesa mestral como das comendas. 

Entre o dia da sua celebração e o seu primeiro ano de existência, os contratos 

precisam da confirmação do mestre, sem a qual perdem a validade e a propriedade volta 

para a ordem.258 Só há renovação do contrato, se esta for proveitosa para a instituição, 

sendo nestes casos desnecessário o pregão, desde que este procedimento tenha sido 

respeitado em relação ao primeiro contrato. Este, tal como os anteriores, é certificado pelo 
259 

mestre, dentro do prazo de um ano. 

Os aforamentos são feitos em três pessoas. A primeira nomeia a segunda e esta a 

terceira. Se alguma delas falecer sem nomear a outra de forma expressa, o terreno fica 

automaticamente devoluto e a ordem não é obrigada a transmiti-lo aos herdeiros, mesmo 

que estes tenham aí feito benfeitorias.260 Com os prazos acontece o mesmo. A ordem de 

Santiago reserva para si o direito de fazer deles o que quiser, sem qualquer obrigação para 

com os herdeiros, quando o contrato se der por findo pelo desaparecimento das pessoas em 

causa.261 E porque nestes processos existiam muitas dúvidas e desavenças entre foreiros e a 

milícia, fica decretado que nos lugares da mesa mestral e comendas se faça o registo das 

propriedades, ao qual o mestre dá a sua confirmação. Estes traslados revelam preocupação 

organizativa e deviam ser executados no prazo de um ano a partir da confirmação mestral. 

Quando se trata dos bens da mesa mestral esta confirmação era resolvida por um escrivão 

do almoxarifado, enquanto nas comendas era um tabelião pago pelas partes, segundo a lei 

geral do reino." 

Quando falecer o foreiro, a pessoa nomeada deve fazer prova disso dentro de um 

ano ao escrivão e almoxarife da mesa. No caso dos bens pertencerem à mesa mestral, mas 

257 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 20. 

258 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 20v. 

259 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 20v. Por direito e costume paga-se uma espécie de sisa, a quarentena do 
preço por que se vende uma propriedade, a qual deve constar no contrato. Se o costume do lugar estabelecer 
por pagamento mais que a quarentena, prevalece o costume. 

260 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 20v-21. 

261 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 21v. 

262 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 21-21v. 
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estiverem constituídos em comendas, a prova disso está a cargo do comendador ou do seu 

mordomo, para que no respectivo livro se faça os registos necessários. Se se tratar de um 

prazo perpétuo, o proprietário mostra a certidão que lhe dá direito a encabeçar o dito prazo, 

sem esquecer de mencionar o notário em que esta foi realizada.263 

Quando o aforamento é perpétuo os herdeiros são obrigados no prazo de um ano a 

contar do dia do seu falecimento, são obrigados a fazer escritura em tabelião, mencionando 

que por direito ficaram a ser cabeça da propriedade. Este documento deve ser mostrado ao 

comendador ou almoxarife da mesa mestral, para que a ordem saiba quem é foreiro, o que 

não sendo cumprido, perdem-se os prazos que voltam automaticamente para a 

instituição.264 

Apesar do controlo exercido sobre os detentores da propriedade, em muitos casos 

os prejuízos eram avultados. Alguns comendadores aceitavam dinheiro como entrada para 

os aforamentos de terras das suas comendas e quanto mais recebiam por entrada, mais 

deflacionado era o preço do aforamento. O conhecimento destes casos levou a estabelecer, 

por parte das autoridades da milícia, a multa de 30 cruzados, repartida em partes iguais 

entre o convento e quem denuncia a ilegalidade.265 

Comendadores e comendas tinham de estar sob constante vigilância. A forma de 

atribuição, a distância a que muitas estavam do mestre, prior-mor, comendador-mor e o 

absentismo de muitos dos seus detentores, prejudicava o seu aproveitamento. Obriga-se, 

portanto, todos eles a visitarem anualmente a sua comenda para tomarem conhecimento de 

todos os bens, heranças e rendas, de forma a que estas não se percam. Quem tiver mais de 

uma comenda fará a visita de forma alternada, um ano uma, no ano seguinte, a outra. Estas 

informações sobre a atitude dos comendadores perante os bens que estavam na sua posse, 

são dadas obrigatoriamente ao mestre, em reunião capitular, pelos visitadores.266 A 

inspecção ia mais longe. Quando o contador do mestrado, funcionário contabilista, der 

posse de comendas ou alcaidarias, é obrigado a exigir o auto de entrega, assinado e pelas 

testemunhas, ficando um exemplar para o comendador, outro para o convento. Quando 

Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 21v. Quando havia nomeações o processo de registo era o seguinte: à 
margem do registo inicial, escreve-se quem faleceu e faz-se um novo, assinado pela parte interessada, 
mencionando se é segunda ou terceira pessoa e por quem foi nomeado. 
264 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 21. 

265 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 21v-22. 

266 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 22v. 
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esses bens voltarem à ordem, ser possível verificar, se tudo se encontra da forma como aí 

consta, caso contrário, é dado conhecimento ao mestre, que prevê a possibilidade de não as 

atribuir.267 

Apesar disso, as estruturas centrais aceitam a ideia que as comendas têm 

dificuldades, quer pertençam ou não, à mesa mestral. Fica determinado que quando alguma 

ficar vaga, deve ser gasto no seu próprio melhoramento a terça parte da renda de um ano. 

Para permitir a fixação dos comendadores devem existir casas que sirvam para pousada do 

mestre nas terras da mesa mestral, e para aqueles nas suas comendas, pelo que, se torna 

imperioso reparar e reformar espaços importantes para o dinamismo económico da 

propriedade, dos quais fazem parte, celeiros e adegas ,268 O contador do mestrado terá o 

cuidado de quando der posse a um comendador, combinar com ele, onde será melhor fazer 

essa despesa, acordo que será assinado por ambos e dado a conhecer ao mestre para obter a 

sua autorização. 

Em face disto, para evitar abusos e má utilização dos bens, fica decidido que todos 

aqueles que nas suas comendas em vez de fazerem casas para a ordem, as fizeram para si, 

estas ficam para a milícia e não para a casa patrimonial do comendador, a menos que as 
770 

construções se situem fora do lugar da comenda. 

Outra questão problemática era a repartição dos bens existentes na propriedade, 

quando o comendador falecia, os quais eram objecto de disputa entre os seus herdeiros e o 

novo proprietário. Para clarificar essas situações, ficaram determinados os seguintes 
971 

procedimentos: 

• Quando morrer algum comendador todos os frutos que até esse momento 

estejam recolhidos e em seu poder, ficam para seus herdeiros; 

o Se por ocasião do seu falecimento, não se tiver procedido à sua recolha, mas 

o pão que estiver segado, as uvas já vindimadas e as azeitonas já 

267 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 23. Estes autos de entrega devem ficar um para o comendador e outro para 
o convento. Os comendadores e alcaides por força do voto de obediência, devem mencionar nos seu 
testamentos todos os papéis e escrituras de interesse para a Ordem, assim como o livro da Regra. 

268 Estatutos de D. Jorge, 1540, ils. 29v-30. 

269 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 30. 

270 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 30v. 

271 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 31-3 lv. 
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derrubadas, consideram-se recolhidos e pertencem aos herdeiros do defunto, 

princípio que se estende a tudo o resto; 

• Se os frutos ainda estiverem pendentes nas árvores, o pão por segar, as uvas 

por vindimar e a azeitona por varejar, estes pertencem ao comendador que 

suceder na comenda;272 

• O gado que se encontrar por dizimar pertence ao futuro comendador; 

• O gado que ao tempo do falecimento do comendador já estiver dizimado ou 

tiver passado o tempo dessa dizimação, mas que ainda ande em manada, 

pertence aos seus herdeiros; 

• A lã que for tosquiada e os queijos que já estiverem feitos pertencem aos 

herdeiros; 

• As tenças, foros e rendas devidas pela utilização de equipamentos que 

pertencem à comenda, como moinhos e adegas, bem como, quaisquer 

outras, os herdeiros têm direito de renda, o equivalente ao tempo que o 

comendador viveu. Estas rendas são pagas nos produtos acima 

mencionados, mas o mesmo princípio aplica-se às que são pagas em 

dinheiro; 

• Todos os que não têm herdeiros ou não fizeram testamento a declará-los, a 

ordem é a legítima herdeira de todos os bens.273 

Certas igrejas pertencentes ao mestrado não tinham raçoeiros, pelo que se 

considerou conveniente que certos capelães com hábito detentores de uma certa renda, 

ajudem os priores nas solenidades dos ofícios divinos. Isto deve-se ao facto, de muitas 

missas celebradas ao Domingo e dias de festa, nem sempre se cumprirem da melhor 

maneira, por acumulação de funções dos capelães. Muitos deles aceitavam serviço noutras 

capelas. Para evitar estes problemas, podem dizer as missas que quiserem desde que não 

fiquem impedidos de as realizar nas suas igrejas matrizes, senão, pagam cem reais, cada 

vez que isso acontecer. Os priores e os curas de hábito não devem dizer missa noutras 

igrejas ou ermidas, aos Domingos, dias de festa e dias comuns da semana, mas só, nas suas 

Interessante o exemplo do trigo, vinho e azeite. Três importantes produtos do sul da Europa que o 
Cristianismo sacralizou. 

273 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 33v-34. 
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igrejas, sob pena de ficarem sujeitos ao pagamento de duzentos reais para quem os 
274 

acusar. 

2.3 - Organização administrativa 

À medida que estas milícias se complicam do ponto de vista organizativo os seus 

desempenhos são cada vez mais complexos, pelo que, ressaltam duas inovações que a 

partir do início de Quinhentos tomam carácter sistemático, a penitência pecuniária e o uso 

sistemático de livros de registos para organizar a contabilidade, de modo, a evitar perda de 

escrituras e de receitas. 

Nestes Estatutos, D. Jorge ordena que se faça um livro de matricula, dividido em 

duas partes, uma para cavaleiros, outra para clérigos, no qual serão registados o dia, mês e 

ano de todos os que façam profissão, onde deve constar a assinatura do professo, do prior 

ou de quem lhe fizer profissão, cujos elementos são colocados na margem do seu registo, 

juntamente com os das duas testemunhas. Quando algum o freire falecer, quer seja, 

cavaleiro ou clérigo, no mesmo local do registo, escreve-se a essa data. No caso de algum 

freire perder o documento, que prova o seu título de profissão, pode ser-lhe atribuído 

outro, passado pelo escrivão do cartório e com autorização do mestre. Em cada capítulo 

geral que se realizar o escrivão do cartório é obrigado a fazer a lista de matricula, 

mencionando todos os falecidos entre a reunião capitular anterior e a que se está a celebrar, 

para se rezar pela sua alma, como a ordem manda.275 O selo do capítulo, chancela para 

oficializar todos os actos aí realizados, guarda-se num cofre com três chaves, uma para o 

prior-mor, outra para o comendador-mor e a terceira para o secretário. 

As bandeiras como elementos identificadores da organização também merecem 

referência. A mais antiga bandeira, com origem na fundação da milícia e segundo a 

tradição benzida por Alexandre III, era quadrada com cruz branca sobre fundo vermelho 

com cinco vieiras vermelhas na respectiva cruz e debruada a ouro, sendo transportada pelo 

mestre quando este chefia o exército da ordem. Uma outra, com cruz vermelha sobre fundo 

branco, com as vieiras em branco, é transportada por ele quando vai com o rei, ou pelo 

214 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 13-13v. 

275 Estatutos de D. Jorge, 1540. fis. 4v-5. 

276 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 16-16v. No fim dos Estatutos existem dois fólios não numerados. O 
primeiro tem representado o selo da ordem, o segundo, o selo do capítulo. 
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comendador-mor, quando integra o exército do soberano. Neste caso, faz diferença da 

primeira, também em comprimento e altura. Quando o comendador-mor acompanha o 

mestre nalguma cerimónia ou fizer com ele parte de algum exército, só leva o estandarte.277 

A par da simbólica da milícia, a reorganização administrativa coincide com a 

complexidade e a centralização de funções, que o estado adquiriu na época moderna. Os 

conservadores são agentes da administração das ordens, encarregues de defender todos os 

escritos que continham os privilégios, liberdades e bens patrimoniais, conseguidos pela 

instituição. Para evitar desonestidades, os Estatutos proíbem contactos entre eles e os 

elementos da milícia, com algum assunto pendente, cível ou crime. Não devem responder a 

perguntas de estranhos sobre a ordem e só podem saber por escrito, assuntos dos foreiros, 

de modo a evitar vícios nos contratos. Os comendadores e freires que fizerem perguntas 

insidiosas ou discutam assuntos sigilosos com os conservadores, pagam vinte cruzados, 

metade para o convento e a outra para quem os acusar.2'8 

As relações externas são muito importantes. Como a maioria dos assuntos são do 

foro eclesiásticos e muitas das decisões importantes para a vida da instituição, eram dadas 

pela Corte Pontifícia e aí não existir procurador para efectuar negociações, fica 

determinado que sob as ordens do mestre exista em permanência um procurador, 

disponível, inteligente e atento, que saiba negociar os assuntos importantes para a 

ordem. O mesmo se passa com a corte. O mestre deve manter junto dela e do rei um 

procurador, com as mesmas características do anterior, que trabalhe para os interesses da 
280 

instituição. 
A Regra como texto estruturante deve ser do conhecimento de todos, para todos a 

seguirem de perto. Nunca é demais lembrar e exigir a obrigatoriedade de cavaleiros e 

clérigos, a lerem uma vez no ano, transportá-la sempre que a cerimónia o exigir, senão o 

esquecimento paga uma arroba de cera para o convento. A natureza deste livro é sagrada, 

prende-se com os fundamentos da milícia, por isso, pertence-lhe sempre. Quando o freire 

Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 25v. As vieiras são um dos elementos simbólicos do universo santiaguista, 
assimilados pelo peregrino de Santiago. A elas se junta o chapéu, a capa, o bordão, a cabaça e a bolsa. 
278 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 28. 

Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 28v. O seu vencimento sai do orçamento anual atribuído ao mestre. 
280 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 28v-29. 
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morre ela deve ser devolvida. O prior em cada reunião capitular deve 1er uma ou mais 

páginas, de modo a 1er anualmente, o texto completo. 

2.4 - Órgãos de poder e hierarquia 

Com o objectivo de dignificar a função mestral e porque as relações entre os seus 

membros se baseavam na hierarquia e no inalterado voto de obediência, o mestre deve ter 

no seu séquito pessoal, clérigos para ministrarem os sacramentos aos cavaleiros e 

ensinarem-lhes os rituais e preceitos que a Regj-a manda. Outros dois clérigos, 

responsáveis pelas cerimónias fúnebres, devem registar os óbitos, para os dar a conhecer 

em capítulo geral. 

De grande importância para a comunidade monástica, o capítulo geral reunido sob a 

presidência do mestre, discute e decide sobre, governo, justiça, disciplina e observância 

religiosa. Os fundadores ordenaram que o capítulo devia ser anual, o que não era possível 

pelas constantes ausências dos seus membros nas campanhas militares. Os séculos 

seguintes provaram esta impossibilidade de respeitar esta norma, devido, a uma certa 

permissividade face aos objectivos iniciais, o que foi acompanhado por disposições 

pontifícias de facilitar a realização da reunião magna. Deste modo, a bula Suprema 

dispositione de Júlio II, de 17 de Maio de 1507, concede ao mestre a possibilidade de 

realizar capítulo no lugar e com a periodicidade que entender.283 O mestre em conselho 

com os Treze decidiu que esta reunião se realiza de três em três anos, em lugar a 

determinar e cuja data se situa entre o começo de Outubro e o dia de Todos-os-Santos. 

Devem estar presentes, por cartas enviadas por ele, comendadores, priores e cavaleiros que 

tenham rendas da ordem e os que as não tiverem, apresentam-se apenas, se forem 

convocados. Em caso de impossibilidade para comparecer podiam fazer-se representar por 

procuração, o que evitava o pagamento de quatro arrobas de cera para o convento, em caso 
7ÍÍ4-

de ausência. 

281 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 5-5v; IAN/TT, Ordem de Santiago, cód. 190. fl. 59. Em 1544 e de acordo 
com estas imposições temos o caso de Francisco das Aves, cavaleiro de Santiago da comenda de Alcoutim, 
que por não ter a Regra nova é convocado para se dirigir ao convento e pedir uma ao prior-mor; Ref. 
PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média..., p. 196. 

282 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 11-llv. 

283 IAN/TT. Ordem de Santiago, n° 129, fis. 33v-34v; Colecção Especial, Bulas, cx. 9, m. 1, n° 12; 
SANTARÉM, Visconde de, Quadro elementar..., vol. X, p. 158. 

284 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 15v-16. 
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O capítulo particular é encarado como órgão intermédio de decisão e funciona entre 

capítulos gerais. A necessidade de resolver certos assuntos é imperiosa e não pode esperar. 

O processo de convocatória é o mesmo do usado para a reunião magna e a pena aplicada 

para quem falta, também.285 

Outros cargos decisivos, são os Treze e os visidadores. Comecemos pelos 

primeiros. Desde a fundação que é sublinhada a sua importância como órgão consultivo 

que participa na eleição do mestre. Devem ser professos, legítimos ou legitimados, de bons 

costumes e de boa linhagem. Nas procissões, capítulos gerais e capítulos particulares vão à 

frente de todos os comendadores, cavaleiros e clérigos, segundo a antiguidade de cada 

um. Quando algum deles não pode comparecer a um capítulo geral é substituído por 

outro freire, que veste uma capa preta e senta-se no lugar do ausente. Se acontecer que o 

elemento em falta, compareça a capítulo, este não deve entrar nessa cerimónia, por respeito 

à hierarquia e o seu lugar se encontrar ocupado. No mesmo capítulo e na cerimónia 

seguinte pode fazê-lo e o freire que o substituía, volta para o seu lugar.287 

A bula de Alexandre III define com rigor as funções dos visitadores, ao determinar 

que "Elejam se entam visitadores ydoneos que poolo armo fielmente visitem as casas dos 

freires os quaes corregeram aquellas cousas que acharem dirias de correçam ou as 

trazerem a ser corregidas em Capitolo geral".288 Era aí que começava a sua actividade. Ao 

serem eleitos de forma isenta, sem ódio temor nem amor, estes freires tementes a Deus e 

conhecedores da Regra, costumes e cerimónias, que obrigavam a vida dos freires, faziam 

juramento diante de todo o capítulo, ao mesmo tempo que eram investidos do poder de 

fiscalização, para o que dispunham do mantimento necessário para o poderem fazer com 

dignidade. Contudo, algumas alterações são introduzidas em relação ao espírito inicial. 

Fica definido que se façam tombos de todas as rendas e heranças, anualmente ou em cada 

dois anos, um clérigo fará revista sobre as visitações já feitas e fornece às igrejas e outros 

"5:> Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 16v. 

86 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 17v-18. À margem direita tem escrito que Estaa declarado por Urbano 4 
que na eleyçam dos XIII ho mestre seja obrigado a seguir ho conselho e consentimento dos outros treze ou 
da moor parte deites. 

281 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 18-18v. 

288 Bula de Alexandre III, 1175, pp. 204-205. 
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lugares tudo o que é necessário, deixando ao capítulo geral, avaliar sobre a necessidade de 

fazer visitações e eleger visitadores.289 

O outro órgão de poder pessoal, para além do mestre, que a fonte faz referência é o 

do prior-mor. É uma autoridade eclesiástica e a segunda figura da hierarquia da ordem, 

podia substituir o mestre na sua ausência, demissão ou morte. Quando este morre, o mestre 

convoca capítulo particular ou geral e atribui a dignidade a quem considerar ter bons 

costumes e respeito pela Regra, depois de ouvido o parecer do colégio capitular. 

2.5 - Vestuário 

No que diz respeito às normas a seguir na indumentária dos freires, os Estatutos 

estabelecem que todos os membros leigos, devem apresentar-se de forma honesta e para os 

clérigos é obrigatório o uso de sobrepeliz. As cores aceites são o branco, preto ou tons 

pardos. Como acontece, relativamente a outros preceitos, o rigor inicial foi sendo alterado 

por disposições pontifícias. A bula de Inocêncio VIII, Romani Pontifias, de 12 de Agosto 

de I486,291 dá liberdade aos freires de vestirem qualquer tecido, de qualquer cor e com os 

mais variados adornos. 

Todos os freires devem trazer hábito e os cavaleiros usam sempre os mantos 

brancos, de pano de solia ou estamenha, caso contrário, pagam uma arroba de cera. Esse 

manto deve ser até aos pés, com cabeça de loba, sem franzidos, cuja abertura deve ser do 

tamanho necessário para se adaptar ao corpo do freire, com cordões brancos. E permitido o 

uso de colares e outros adornos, mas quem não respeitar as determinações anteriores, paga 

duas arrobas de cera, para o convento. 

Os dias em que é absolutamente obrigatório o uso do manto branco são os 
294 

seguintes: 

i89 Estatutos de D. Jorge, 1540. fis. 18v-19. 

290 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 17-17v. 

291 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 139, fis. 89-92; Regra de Santiago, 1509, pp. 275-276. 

292 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 13v-14. 

293 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 6v. 

294 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 6v-7. 
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• Dias em que praticam a confissão e a comunhão; 

• Quinta-feira de Endoenças no oficio da manhã; 

• Primeiras vésperas da festa principal de Santiago, a 25 de Julho; 

• Procissão e missa desse dia; 

• Primeiras vésperas e missa da trasladação de Santiago, realizado no 

convento, a 30 de Dezembro; 

• No convento e nas igrejas do mestrado onde se realizar capítulo. 

Apesar de Inocêncio VIII conceder liberdade no uso das cores e de adornos, esta 

estava condicionada à autorização prévia do mestre. Aos clérigos é exigido mais contenção 

e honestidade pelo que devem usar apenas vestuário preto, branco, pardo, roxo, o qual deve 

ser até aos pés, sem qualquer abertura. Para dignificar e dar um aspecto asseado ao freire, o 

cabelo deve ser cortado de forma, que descubra parte da orelha e a barba, corta-se de forma 

igual à usada pelos clérigos das dioceses.293 

Nas campanhas militares os cavaleiros vestem o hábito sobre as armas que 

transportam, ou qualquer outra vestimenta, desde que seja branca, cor do manto da ordem, 

para ser visto e conhecido por todos os outros cavaleiros. Quem isto não cumprir faz 

penitência de meio ano, a menos que numa atitude ardilosa, justificada pela guerra, seja 

necessário mudar de traje para confundir o inimigo, decisão que pode tomar livremente.296 

Estatutos de D. Jorge, 1540, ils. 10v-ll. Quem usar cores proibidas sem a licença do mestre, paga da 
primeira vez uma arroba de cera para o convento e da segunda perde os objectos proibidos. Metade da multa 
será para quem o acusar e a outra metade para obras pias que o mesne ordenar. Quem não se apresentar com 
barba e cabelo como deve ser, paga duzentos reais de cada vez. 

296 Estatutos de D. Jorge, 1540, fis. 25-25v. 
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3 - Os Regimentos do convento de Avis (1546) e de Santiago (1547) 

Face à proximidade temporal entre estes Regimentos parece-nos útil inserir uma 
297 

visita efectuada por D. Jorge ao convento de Palmela em 1 de Outubro de 1544. 

Sendo as visitações uma forma de fiscalização do estado do convento, comendas, 

igrejas, capelas, ermidas, alfaias, casas dos comendadores, muros, castelos e tudo o mais, 

merecem por parte da hierarquia uma atenção especial. Ao ser iniciativa de D. Jorge 

reveste de maior importância o acontecimento, ao que se junta a data em que foi realizada. 

1544 foi seguramente um ano difícil. Estamos na véspera de Trento e os tempos impõem 

rigor e fiscalizações periódicas dos bens. 

Os assuntos inspeccionados nesta visita são certamente aqueles que mais infracções 

apresentavam e mais problemas davam às autoridades conventuais. Primeiro o 

cumprimento do voto de obediência e a devida vigilância às saídas dos freires e moços de 

coro, que só o podem fazer com licença do prior, sendo conveniente, fazerem-no dois a 

dois. Recomenda que quando estes se ausentam para a vila ou Setúbal devem ir 

honestamente vestidos, porque se alguém os acusar de usarem vestes impróprias para a sua 
299 

condição, fica ao critério do prior dá-las aos pobres ou a quem entender. 

Seguem-se outros motivos de chamada de atenção por parte dos visitadores, que têm a 

ver com comportamentos e cumprimento dos deveres pios, por parte dos freires: 

• Período de ausência do convento; 

• Como devem ser cantadas as orações; 

• Como devem ser rezadas as missas; 

Apesar deste controlo, há um esforço para compreender que o rigor, quando é 

excessivo, é injusto. Assim, fica determinado que entre o dia de Todos-os-Santos e o 

Entrudo, durante o Inverno, motivado pela agressividade do clima, as Matinas não são 

297IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 134, fis. 34v-41. 

298 PIMENTA, Maria Cristina Gomes, As ordens de Avis e de Santiago na Baiza Idade Média..., p. 135. A 
autora apresenta um gráfico com o ritmo das visitações para a Ordem de Santiago, entre 1492 e 1550. O ano 
de 1544 é o que apresenta mais. 

299 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 134, fis. 35-35v. 

300 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 134, fis. 36-36v. 
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rezadas à meia noite, mas sim, depois da ceia e das Completas, enquanto na outra metade 

do ano, mantém-se o estipulado.301 

Nesta visita são ainda decididos:302 

• Criação do cargo de mestre dos noviços, que será exercido por um dos oficiais da 

casa; 

• A botica vê o seu orçamento reforçado em mais dois mil reais, para que esteja 

sempre provida do necessário; 

• A partir desta visita, quem administra os oito mil reais por ano, para despesas com 

as camas dos freires é o recebedor da fábrica, mais um freire indicado pelo prior, 

que compra os requisitos de idoneidade necessários para o efeito. 

As rações dos defuntos devem, tal como manda a Regra, ser dadas a um pobre nos 

quarenta dias seguintes à ocorrência. Sempre que isso acontecer, o pobre come no lugar do 

freire ou do moço do coro falecido, onde haverá uma cruz para assinalar o acontecido. O 

Regimento estipula que deve permanecer vaga um mês antes de ser ocupada, mas agora 

passa a ser quarenta dias. Mas, se o servidor falecido, não tiver meios de fortuna e servir 

no convento apenas pelo que come, a sua ração será apenas dada durante sete dias.304 As 

restantes recomendações da visita referem-se ao comportamento de freires incorrigíveis, 

jejum durante as consoadas, vestuário e proibição de porte de arma.305 

Os conventos são realidades complexas e a sua gestão nem sempre era fácil. Os 

Regimentos são documentos, que demonstram que estes não eram só locais de oração mas 

de gestão apurada, direccionada para aspectos muito concretos. Cerca de vinte anos antes, 

em 1527, D. Jorge promulga uma Carta de ordenança e regimento do convento de 

Santiago. E um documento completo e organizado pelo que merece a nossa atenção. Trata 

das receitas e das despesas da casa conventual, pagamento de rendas, e despesas correntes 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 134, fl. 36v. 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 134, fis. 37-38. 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 134, fl. 38. 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 134, fl. 38v. 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 134, fis. 38v-41. 
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que não saíam dos bens da mesa mestral, sendo pagas pelas rendas provenientes da vila de 

Palmela, onde o convento se situava. 

Numa atitude de simplificação burocrática são extintos, quando ficarem vagos, os 

cargos de almoxarife e escrivão do almoxarifado. O trabalho de recolha das rendas será 

feito pelo prior e freires, sendo o seu montante global de 171 108 reais, mais 152 000 reais 

provenientes dos dízimos do azeite e lagares que a ordem dispõe na vila. 

As finanças são cada vez mais objecto de rigor. Separam-se os proventos vindos do 

vinho de Palmela e o de Setúbal, para se saber exactamente o que cada um vale. O vinho 

de Palmela é avaliado em trinta mil reais em dinheiro, 17 tonéis e 15 almudes e como as 

terras estão arrendadas e este é feito por quatro anos, durante esse tempo é obrigatório 

registar em livro próprio todo o rendimento do vinho em cada um desses anos, separando 

sempre Palmela de Setúbal, de modo a que se chegue à soma acima indicada, nem que para 

isso seja preciso incorporar nessa receita, o rendimento do vinho de alguma comarca no 

termo de Setúbal.308 A renda anual de pão proveniente da vila de Palmela e seu termo, são 

37 moios, mais 24 alqueires de trigo, mais 12 moios e 20 alqueires de segunda, o que 

supõe ser de qualidade inferior. 

As rendas de que o convento dispunha, tinham uma contabilidade organizada e eram 

despendidas respeitando a hierarquia e o desempenho de cada um: 

306IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fis. 1-lv. As decisões são atestadas por Mendo Afonso, prior-mon 
João Rodrigues, subprior; bacharel André Pereira; os freires conventuais Estevão Sardinha, Pedro Afonso. 
Nuno Rodrigues, Gonçalo de Murthes (sic), António de Faria, João Nunes, Emanuel Esteves, Amador 
Gonçalves, António Cordeiro, António Vaz, António Fernandes, Diogo Esteves, Bartolomeu Alvares e 
Álvaro Lopes. 

Î07 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137. fl. 2v. 

30S IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fl. 3. Cada tonel representa 50 almudes, que no sistema decimal 
equivale a 900 litros. O almude corresponde a 12 canadas e varia entre 14 a 18 litros. 

309 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fis. 3v-4. O moio grande vale entre 56 a 64 alqueires, cuja 
correspondência no sistema decimal oscila entre os 780 e os 1000 Kg. O moio pequeno são 16 alqueires, o 
que representa 240/250Kg. O alqueire situa-se entre os 14 e os 18 Kg. 

310 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fl. 4. 
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Quadro n° 18 - Distribuição das rações no convento de Palmela 

Rações existentes 

Prior 

10 rreires 

4 Moços de coro 

Cozinheiro 
Amassadeíra 
Azemel 

21 rações (pão, vinho, came, pescado, vestuário e calçado) 

3 rações para ele 
1 ração para um servidor 

Uma ração para cada um, incluindo o mestre de gramática. 

2 rações/meia ração cada um 

1 ração para cada um 

Quadro n° 19 - Ajustes na ração dos servidores do convento de Palmela 311 

Físico 

Prior e freires 

Moços de coro 

Servidor do Prior 

Escravo 

Outras despesas 

2 moios de trigo 

10 alqueires de trigo maïs para cada uma das 16 rações. 

15 alqueires de trigo maïs para cada um 

E o segundo servidor. 1 moio de trigo/ano 

50 alqueires de trigo 3TT 

3 moios e 3 alqueires/ano de cevada para os animais que 

pertenciam ao prior. 

311 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fis. 4v-5. 

IAN/TT, Ordem de Santiago, nu 137, fl. 7. Para vestuário e calçado do escravo foram previstos 1500 reais. 
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Quadro n° 20 - Montante despendido com as rações do convento de Palmela 

Bens adquiridos Destinatário Montante 

Came e pescado Servidor do Prior 1830 reais/ano 

Carne e pescado 4 moços de coro 7320 reais/ano, 1830 reais cada um 

Carne e pescado Cozinheiro 

Azemel 

4380 reais/ano 

Não vem mencionado Amassadeira 732 reais/ano 

Carne e pescado 3 rações do Prior 

13 rações dos freires 

2920 reais/ano por cada uma = 8 

reais/dia(aumentadas cada uma, 2 

reais por dia) 

Vestuário Prior 5780 reais ao que foi acrescentado 

2860 reis 

Calçado Prior 1050 reais ao que foi acrescentado 

610 reis 

Tença Prior 12 000 reais 

Vestuário 13 Freires 40 040 reais 

Vestuário 4 Moços do coro 7940 reais 

Calçado 13 freires 600 reais cada um, 6 pares de 

sapatos e 2 pares de buzziguis. Foi 

acrescentado mais 180 reais para 

mais 2 pares. 

Calçado 4 Moços do coro 400 reais cada um, 8 pares de 

sapatos ao que foi acrescentado 320 

reais para terem 12 pares cada um 

Soldada, vestuário, calçado, 

pão e vinho 

Cozinheiro 980 reais/ano 

Vestuário e calçado e uma 

coberta para este dormir 

Azemel 1417 reais/ano 

Vestuário e calçado Amassadeira 967 reais/ano 

Não vem mencionado Barbeiro 1500 reais/ano 

3IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fis. 5v-6v. 
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Quadro n° 21 - Outras despesas previstas no orçamento do convento de Palmela 314 

Produtos e serviços Quantia empregue 

Cera 7 arrobas/11 200 reais313 

Azeite 30 alqueires (15 para a cozinha e 15 para as 

lârnpadas)/140 reais o alqueire 

Lavagem de roupa, legumes, sal, louça, 

hortaliça 

5000 reais"16 

Ferraduras para a azemala, albarda e 

aparelhos 
800 reais'17 

Chaves, cordas de sinos, lâmpadas 3000 reais 

O total da despesa em dinheiro do convento era de 183 340 reais e como a renda de 

Palmela não chega para seu sustento, pois, a essa quantia faltam 13 332 reais, estes serão 

tirados da fábrica do convento, cuja cobrança anual fica a cargo do seu recebedor e 

entregue ao celeireiro.318 

Neste conjunto minucioso de despesa, receitas e montantes despendidos com o 

sustento dos elementos desse universo conventual, considerámos importante apresentar um 

quadro comparativo entre o valor de uma ração inteira, a do freire, e o de meia ração, a do 

moço de coro.319 

IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fis. 6v-7. Os ajustes feitos no orçamento, com quantias mais 
elevadas previstas para as várias alíneas de despesas, faz um total de 22 716 reais. 

315 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fl. 6v. Inicialmente eram seis arrobas, mas atendendo às 
necessidades passaram a ser sete. 
316 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fl. 7. No princípio eram apenas 3000 reais, a que se acrescentou 
mais 2000, para terem uma lavadeira que lave toda a roupa dos freires e do convento. 

317 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fl. 7. Aos 500 reais iniciais foram acrescentados mais 300. 
318 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fl. 7v. 
319 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fl. 8v. 
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Quadro n° 22 - Valor da ração e da meia ração 

Ração inteira (freire) Meia ração ( moço de coro) 

Trigo - 1 moio/ano Trigo - 40 alqueires/ano 

Vinho - 38 almudes/ano Vinho - 19 almudes/ano321 

Carne e pescado - 3286 reais/ano Carne e pescado - 1830 reais/ano 

Vestuário - 3G80 reais/ano Vestuário - 1985 reais/ano 

Calçado - 780 reais/ano Calçado - 720 reais/ano 

A partir desta ocasião institui-se a Ração da Ordem, destinada a hóspedes ou outras 

pessoas a quem o convento dá abrigo. Pode ser atribuída a freires clérigos e cavaleiros que 

se dirigiam ao convento em penitência, ordenada pelo juiz da milícia, ou a pessoas de tão 

pobres, que não se podem manter. Corresponde à ração de um freire em pão, vinho, carne e 

pescado e o seu provimento sairá do dinheiro da fábrica, que o recebedor entrega ao 

celeireiro. O escrivão da celeiraria aponta quais os dias e com quem foi gasta esta ração e 

tudo o que dela sobrar não é convertido na repartição geral, mas empregue para aumentar o 
322 

seu montante. 

O pagamento das despesas continua. Os saiões são comprados de três em três anos 

e pertencem sempre ao convento e mesmo, quando algum freire for transferido para um 

priorado ou falecer, o que ocupar a sua ração, ficará com o saião que ele deixou, cujo 

princípio de utilidade se aplica às camas e sobrepelizes. Quando se fizerem novos, o 

destino a dar aos usados fica ao critério do prior.323 

A fonte apresenta duas partes, uma trata das despesas para sustento do prior, freires 

e oficiais que prestam serviço no convento, outra, constituída pelo Regimento da 

governança da casa faz a gestão do quotidiano dos freires. Pela sua complexidade e 

exactidão pretendia dotar a ordem de um instrumento normativo, que defina as práticas a 

seguir pelos seus membros, ao mesmo tempo que fornece elementos preciosos para a 

320 O que representa 5 quartilhos por dia. 

321 O que representa 2,5 quartilhos por dia. 

322IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fis. 8v-9v. 
323 IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fis. 9v-10. Determina-se que todos os aforamentos feitos a partir 
daí, devem ser com autorização do prior e as sesmarias que não tiverem carta de apresentação não produzem 
qualquer efeito. 
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compreensão desse universo. As deliberações que fazem parte deste texto, prendem-se, 

com os seguintes assuntos: 

• Maneira de rezar; 

• Hábito dos moços de coro; 

• Exame para os que entram de novo; 

• Tempo que a ração fica suspensa à espera do freire; 

• Licença para aprender ciência; 

• Quem tem direito a ração inteira; 

• Como devem ser atribuídas as licenças e o modo de estabelecer precedências; 

• Forma de atribuir novo priorado; 

• Como devem ser as velas utilizadas em cada missa e a lâmpada do dormitório; 

• Atribuições do mestre de gramática; 

• Eleição do apontador; 

• Atribuições do celeireiro; 

• Atribuições de outros oficiais do convento; 

• Proibição da entrada de mulheres no convento; 

• Registo das actividades e despesas do convento; 

• Cargo do relógio; 

• Atribuições do sacristão; 

• Pagamento das rações aos freires e moços de coro; 

• Direito a ração nos dias que passam fora; 

• Pagamento do vestuário; 

• Ração do prior; 

• Orçamento para azeite e legumes; 

• Destino a dar ao relão e farelos; 

• repartição das sobras; 

• O que é obtido devido às faltas dos freires; 

• Aniversários; 

• Moços da vila que estudam no convento e respectivo mantimento. Sobras e tudo 

aquilo a que têm direito quando se vão embora; 

324IAN/TT, Ordem de Santiago, n° 137, fis. 10-2 lv. 
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• Isento de penitência quem tiver provisão do mestre; 

• Orçamento para camas, botica e outras coisas; 

• Privilégios dos oficiais que trabalham no convento; 

• Missas diárias; 

• Forma como este Regimento, deve ser dado a conhecer aos interessados. 

Os Regimentos outorgados por D. Jorge ao convento de Avis (1546) e Santiago (1547), 

reflectem o espírito contra-reformista, a Inquisição e o cerrar fileiras na vigilância da vida 

conventual, mostra que nessas unidades de produção material e espiritual, os conflitos 

estão latentes e podem ser extraídos a partir da normativa. Através do que se pretende 

corrigir, tem-se a percepção dos problemas e o que interessava resolver. 

Entre outros, é necessário definir os deveres pios dos vários intervenientes, a sua 

participação em procissões, a forma como eram ministrados os sacramentos, rezadas as 

missas, a cargo do prior e subprior, comportamentos dos freires conventuais, atribuição de 

benesses e capelas. 
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Quadro n° 23 - Conjunto de missas rezadas anualmente pelo prior e subprior 

dos conventos de Avis e Palmela 

Ordem de Avis -1546 Ordem de Santiago -1547 

Pior325 Subprior326 Prior327 Subprior328 

Dia de Natal Três oitavas de guarda 
do Natal 

Dia de Natal Três oitavas de guarda 
do Natal 

Nossa Senhora da 
Purificação 

Missa do Galo e da Alba 
no dia de Natal 

Dia de Nossa Senhora da 
Purificação 

Missa do Galo e da Alba 
no dia de Natal 

Dia de S. Bento Dia de Reis Magos Dia de Santiago Dia de Reis Magos 

Quinta-feira de ceia Ascenção de Nosso 
Senhor 

Dia da sua trasladação 
em Dezembro 

Dia da Ascenção de 
Nossa Senhora e festas 
de Nossa Senhora. 

Dia de Páscoa Festas de Nossa 
Senhora(Março e 
Setembro) 

Dia de Nossa Senhora de 
Agosto 

Festa do Espírito Santo 

Festa da Cruz em Maio A da Concepção de 
Maria e a da 
Comemoração antes do 
Natal 

Quinta-feira de Ceia Dias dos Apóstolos 

Primeiro Domingo de 
cada mês 

Dia de Páscoa Dois dias da Páscoa. 

Nossa Senhora de 
Agosto 

Sexta-feira e Sábado da 
Semana Maior 

Festa do Espírito Santo e 
suas oitavas de guarda 

Missa anual do 
aniversário solene 

Dias dos apóstolos Missas do dia da 
comunhão dos freires 

Três dias de guarda das 
oitavas da Páscoa 

Missa de corpo presente 
por qualquer freire 
defunto 

Sexta e Sábado da 
Semana Maior 

Por ausência do prior 

Dia de S. Bernardo, S. 
Malaquias, S. Roberto e 
S. Edmundo. 

Corpo de Cristo 

As cinco missas de 
aniversários solenes 

Visitação a Nossa 
Senhora 

Missa de corpo presente 
por qualquer freire 
defunto 

Se a procissão não vier 
ao convento dirá missa 
cantada, caso contrário 
esta será rezada 

Faltas do prior 

Corpo de Cristo 

Regimento de Avis, 1546, p. 269. 

326 Regimento de Avis, 1546, pp. 269-270. 

327 Regimento de Santiago, 1547, p. 289. 

328 Regimento de Santiago, 1547, pp. 289-290. 
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Nossa Senhora 
Visitação 

da 

Quando a procissão da 
vila não vier ao convento 
deve dizer missa 
cantada, porque se a 
procissão dirá a rezada. 

Para além de espaço de oração o convento era um centro económico e pólo de 

relações sociais apoiados em forte hierarquia, que no limite pretende defender os valores 
329 

monásticos. 
Comecemos pela sociedade. O convento possuía um conjunto de funcionários e de 

cargos, vitais para o seu funcionamento, com fortes ligações ao meio social onde estavam 
inseridos. Para além do prior e do subprior, cuja dignidade e funções, são enaltecidas, 
havia outros, também importantes, cujas funções, apresentámos no quadro seguinte: 

Quadro n° 24 - Conjunto de cargos conventuais e respectivas funções 

Cargo Função 

Sacristão Responsável pela distribuição das benesses, 

das missas e da esmola. 

Celeireiro e seu escrivão Zela pelo processo de eleição do mestre em 

capítulo. É o responsável pela gestão das 

receitas e despesas.332 

Apontador Encarregue de dar aos vários oficiais do 

convento o que têm direito segundo o 
333 

regimento. 
Mestre de gramática Tem por obrigação 1er duas horas ao 

alvorecer do dia e outro tanto à tarde. 

329 Regimento de Avis, 1546, p. 270; Regimento de Santiago, 1547, pp. 290-291. Aqui podem encontrar-se as 
missas que os freires dos respectivos conventos são obrigados a dizer, para além de todos os restantes deveres 
pios. 
330 Regimento de Avis, 1546, pp. 272-273; Regimento de Santiago, 1547, pp. 291-292. 

331 Regimento de Avis, 1546, p. 271; Regimento de Santiago, 1547, p. 291. 
332 Regimento de Avis, 1546, p. 272; Regimento de Santiago, 1547, p. 291. 
333 Regimento de Avis, 1546, p. 279. 
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Depois da Véspera deve aí permanecer para 

os freires irem às suas lições. Todos os anos 

tem um mês de férias, que pode ser em 

Julho, Agosto ou Setembro. Só os freires da 

casa tinham direito a esta pausa anual.334 

Tangedor de órgão Deve tocar órgão nos tempos estipulados e 

ensinar canto chão aos outros freires, duas 

horas por dia, a partir das doze. Certas 

manhãs ou tardes ensina a os freires mais 

habilidosos a tanger viola, mas só depois de 

saberem canto.335 

Físico Responsável pela saúde do prior e todos os 

que ihe são próximos, freires e moços de 

coro e restantes servidores do convento que 

vivam na vila. Está autorizado a fazer duas 

visitas por dia aos doentes mais 

necessitados.336 

Hospedeiro Responsável pelos hóspedes e pela 

manutenção das hospedarias.337 

Boticário Responsável pela botica deve providenciar 

para que nada falte. Trabalha directamente 

com o físico.338 

Pregador 

—— , 

Tinha a seu cargo a pregação na Quaresma 

e o ordenado de seis mil reais era pago pelo 

recebedor das meias anadas.339 

Regimento de Avis, 1546, p. 276; Regimento de Santiago, 1547, p. 294. 

Regimento de Avis, 1546, p. 276; Regimento de Santiago, 1547, p. 294. 

Regimento de Avis, 1546, p. 276; Regimento de Santiago, 1547, p. 294. 

Regimento de Avis, 1546, p. 279. 

Regimento de Santiago, 1547, pp. 295 e 298. 

Regimento de Avis, 1546, p. 287. 
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Outras actividades, talvez menores, mas importantes eram ocupadas por pessoas 

recrutadas na vila, o cozinheiro, o azemel, barbeiro, lavadeira e amassadeira, cujos 

pagamentos são da responsabilidade do celeireiro.340 O escravo tinha aqui um estatuto 

especial. Com direito a cinquenta alqueires de trigo, a restante despesa em carne, peixe, 

vestuário e calçado, era suportada pelos freires que usavam os seus serviços. 

A organização interna tinha contornos bem delimitados. Se se atribuir a um freire 

um priorado, este para ter direito à sua ração tem prazo de um mês para lá se apresentar, a 

partir da data que lhe é passada a carta de apresentação, senão esta, é automaticamente 

dada como vaga.342 A meia ração é atribuída tendo como condições de prioridade, saber 1er 

bem, cantar, gramática e disposição para aprender. O noviço faz a sua provação entre os 17 

e os 18 anos e depois de feita a profissão, durante o primeiro ano fica sob observação das 
343 

autoridades conventuais para verificarem se tem qualidades para se manter no convento. 

Na tradição do Regimento elaborado em 1527, o acolhimento aos hóspedes e o respeito por 

gestos de misericórdia continua a ser uma prática que não é abandonada, como prova a 

manutenção da Ração da Ordem, ração inteira igual às dos freires, sem vestuário e 

calçado.344 

A valorização do património e o rigor contabilístico são sistemáticos. Os livros 

passaram a ser indispensáveis. Livros onde se escrevem as decisões tomadas em capítulo e 

se declaram todos os alvarás e provisões importantes para a vida económica e social da 

ordem.343 

Tudo era controlado. Anualmente, entre o S. João e o dia 8 de Julho o mais tardar, o 

prior, subprior e dois freires eleitos, juntamente com o escrivão da celeiraria e o apontador, 

prestam contas ao celeireiro no respectivo livro de receita e despesa, sobre tudo o que diz 

respeito às rações dos freires, o que recebem para a fábrica do convento e a Ração da 

Ordem346 

10 Regimento de Avis, 1546, p. 277. 

11 Regimento de Avis, 1546, p. 283. 

2 Regimento de Avis, 1546, p. 274. 

13 Regimento de Avis, 1546, p. 273; Regimento de Santiago, 1547, p. 292. 

14 Regimento de Avis, 1546, pp. 277 e 282; Regimento de Santiago, 1547, p. 297. 

5 Regimento de Avis, 1546, p. 273; Regimento de Santiago, 1547, p. 292. 

16 Regimento de Avis, 1546, p. 279. 
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Ambos os Regimentos referem um conjunto de despesas menores, reveladoras de 

rigor financeiro. A ordem de Santiago atribui um total de 8 000 reais para reparação de 

camas, compra de toalhas para o refeitório e sacristia e sobrepelizes, enquanto que a botica 

passa a dispor de 4 000. Em Avis para despesas com chaves, portas, cordas de sinos, 

lâmpadas, toalhas de refeitório e sacristia, problemas com a canalizações e outras 

necessidades, o orçamento previsto são 8 000 reais.347 

Estes diplomas, em nosso entendimento, constituem formas de aditamentos à 

Regra, embora se apresentem como textos independentes, por força da complexidade que 

estas instituições adquiriram. Acreditamos que o monaquismo primitivo, cujo 

aparecimento ocorreu num tempo remoto, ao defender valores como o trabalho, a oração, a 

obediência, estava longe de prever a forma como iam evoluir estas instituições, herdeiras 

dos seus fundamentos ideológicos. Desta forma, a gestão teve de ser articulada com as 

exigências do tempo, o crescimento económico e o interesse que os monarcas sempre 

dedicaram a estas instituições. O corpo legislativo destas milícias tornou-se mais 

abrangente e complexo, por força da vontade dos vários mestres e das circunstâncias 

históricas que atravessaram. 

347 Regimento de Avis, 1546, p. 286; Regimento de Santiago, 1547, p. 298. 
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4 - Constituição da jurisdição eclesiástica da vila de Tomar e dos lugares 

que pleno iure pertencem à Ordem de Cristo - 1554 

4.1 - Os sacramentos 

Celebradas na vila de Tomar na igreja de Nossa Senhora do Olival a 22 de Junho de 

1554, em pleno ambiente de reforma católica, pretendem fazer a simbiose entre o modelo 

antigo e as novas adaptações, a que não são alheias as inúmeras constituições diocesanas 

promulgadas nessa época. 

Cristóvão Teixeira, Doutor dos Sagrados Cânones e Desembargador dos Agravos 

da Casa da Suplicação, tinha a seu cargo a administração da jurisdição eclesiástica da vila, 

pelo que faz saber, no Prólogo da fonte, a razão da existência desta divisão administrativa 

e destas Constituições, por "depoys que per falecimento de Dom Diogo Pinheyro Bispo do 

Funchal, o saneio Padre Paulo III aa instancia dei Rey nosso Senhor, desunio, e 

desmembrou a jurisdição eclesiástica que pertencia aa vigayria da villa de Tomar, do 

Bispado do Funchal, ao qual em vida do dito Bispo, fora unida, as Constituições do dito 

Bispado do Funchal (que ditranda a dita uniam, se gardavam nesta jurisdiçam como 

proprias, feyta a desmembraçam) ficaram parecendo alheas, e que nam obrigavam os 

súbditos desta jurisdiçam, como Constituyções de Bispado, a que jaa nam heram 
, IÃO 

subgeytos. 
Passemos à sua análise. O primeiro dos sacramentos é o baptismo. Principal rito 

iniciático do Cristianismo, aquele pelo qual o crente se insere espiritualmente nos méritos 

da salvação de Cristo. Em face disso, as igrejas cristãs em geral e o catolicismo romano em 

particular, desenvolvem grande preocupação para que os fiéis sejam baptizados. Entre os 

católicos, desde a antiguidade existe todo um conjunto de ritos, primeiro para os adultos, 

348 PAIVA, José Pedro, "Constituições Diocesanas", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, 
direcção de Carlos Moreira Azevedo, C-I, Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 9-15. 

349 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 10 (não numerado); IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 3a pt , 
fis. 109-112v; Ref. ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., vol. II, p. 33. A pedido do rei D. Manuel I o papa Leão 
X, pela bula Pro excellent! de 12 de Junho de 1514 cria o bispado do Funchal, que lhe deu jurisdição 
eclesiástica sobre todas as ilhas e territórios de aléra-mar. O documento pontifício explica que a ilha tinha 
oito povoações e o Funchal cerca de cinco mil almas; A propósito dos fundamentos da prelazia mdlius 
diocesis de Tomar, veja-se DINIS, A. J. Dias, "A prelazia "Nullius Diocesis" de Tomar e o Ultramar 
Português até 1460", in Anais da Academia Portuguesa de História, vol. XX, 1971, pp. 236-270; IDEM, "A 
Prelazia "Nullius Diocesis" de Tomar e o Ultramar Português na segunda metade do século XV", in Boletim 
Cultural da Guiné Portuguesa, ano 27, Bissau, 1972, pp. 5-93. 
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porque o baptismo exige conversão e autodeterminação, depois, à medida que o 

Cristianismo se institucionaliza e generaliza, para as crianças. No século XVI, a igreja 

católica, através do concílio de Trento, rodeou a celebração deste sacramento, de muitos 

cuidados e exigências. Definiu o seu carácter sagrado e sacramental, de inserção do neófito 

na vida de Cristo, regulou as normas de validade para a sua administração, pelo qual este 

adquire todos os direitos e deveres dos cristãos, que para além da purificação pessoal tem 

um alcance externo e o insere na estrutura social da Igreja visível e institucional. A 

obrigatoriedade de registar os baptismos para fazer a contagem e destrinça entre cristãos, 

católicos e protestantes, foi adoptada e legislada no concílio de Trento na sua 24a sessão De 

Reformatione Matrimonii, a 11 de Novembro de 1563.350 

As Constituições referentes a este título, o do sacramento do baptismo, num total de 

dez, pretendem definir com precisão como se deve proceder nas várias etapas da sua 

administração. Logo após o nascimento, a primeira obrigação era baptizar a criatura até 

aos oito dias de vida, prazo que só em caso de força maior podia ser prolongado e 

participado ao cura, ' por apenas estes e os vigários poderem realizá-los. No caso de 

algum freguês querer outro sacerdote para baptizar a criança, pedirá licença, que pode ser 

atribuída ou não. Em caso de resposta negativa, ela pode ser concedida por elementos da 

ordem, que têm a seu cargo a jurisdição da vila.352 

Os clérigos estavam impedidos de baptizar fora da igreja a que o freguês pertence. 

No caso da criança ter alguma enfermidade e correr risco de vida, o baptismo pode ser 

realizado em casa por necessidade extrema. Se a criança já for suficientemente grande, 

mas apresentar doença grave, nascer com defeito físico, ou até, alguma indisposição 

momentânea do sacerdote, para o realizar e não haver outro disponível, este sacramento, 

pode ser realizado por pessoa leiga, cuja fórmula é a utilizada pela igreja, dizendo "£w te 

baptizo em nome do padre, e do filho, e do spiritu soneto, " lançando água benta ao mesmo 

tempo que diz estas palavras.353 Contudo, quando a criança estiver fora de perigo deve ser 

levado à igreja para que o cura ou vigário lhe administrem o óleo e o crisma, com a 

FERREIRA, Maria Isabel Rodrigues e DIAS, Geraldo J. A. Coelho, "Baptismo de protestantes e 
proselitismo católico no Porto Setecentista", in Humanística e Teologia, t. 6, fase. 2, 1985, pp. 200-201. 

351 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 1. 

" Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 1. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. lv. 
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formalidade e solenidade exigidas.354 Se for enjeitado, ou houver dúvidas, se merece ou 

não, o baptismo, a pessoa que o fizer, deve dizer as seguintes palavras: "Sejaa esbaptizado, 

não te rebaptizo, e se não es baptizado, Eu te baptizo em nome do padre, e do filho, e do 

Spiritu soneto. " No caso, da criança nascer defeituosa, recebe a água benta do baptismo, 

numa parte do corpo sem defeito. 

Os padrinhos eram elementos fundamentais neste ritual. Eram permitidos três no 

máximo, um dos quais, tinha que ser varão, não podendo ser religioso ou religiosa, a 

menos que para isso tenha licença especial, ser cego, surdo e mudo ou de idade inferior a 

catorze anos, mulheres com idade inferior a doze, serem os pais da criança a baptizar, 

excomungado ou alguém que não seja crismado. Quando algum infiel quiser ser baptizado 

deve ser instruído nos assuntos da fé católica. 

O baptismo estabelece laços espirituais e de parentesco entre o baptizado e os 

padrinhos que era necessário registar, que a Igreja numa atitude reformadora vai consagrar: 

"Ordenamos e mandamos, que os vigayros ou curas das igrejas de nossa jurisdição, cada 

hum tenha um livro encadernado, numerado e assinado no principio de cada folha, pollo 

Ouvidor da dita jurisdição, em que fará titulo de cada anno, e debayxo do tal titulo, 

escrevera per Item, apartado o nome de cada Baptizado, e de seu pay e may, e dos 

padrinhos, e onde sam moradores, e das calidades de suas pessoas, ou officios que 

teverem e o nome do Sacerdote que o baptizar, e quando se nam poder saber quem he o 

Pay e May, declararse ha quem o mandou baptizar, e se he lídimo ou bastardo, e o dia e 

mes em que se baptizou. " Neste registo indica-se as crianças, que por serem enjeitadas 

foram baptizadas com mais de oito dias de vida e as baptizadas em casa, por estarem em 
357 

perigo. 
A última das constituições relativa a este sacramento explica que os vigários, curas 

e capelães devem 1er as que interessam ao povo, uma vez por mês para manter os fregueses 
358 

informados e não se cometerem erros. 

354 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. lv. 

355 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 2. 

j56 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 2v-3. 

35/ Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 3v. 

358 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 3v; Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 32-32v. Algumas 
destas constituições têm escrito à margem povo, as quais eram dadas a conhecer à população. Devem ser 
lidas aos Domingos, pelos vigários, capelães e curas, excepto durante a Quaresma e da Páscoa até ao 
Domingo da Trindade. A sua leitura é feita no primeiro Domingo depois de publicadas, pela ordem que se 
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Dada a importância que o castigo pecuniário assume a partir desta época, 

apresentamos um conjunto de multas por incumprimento das determinações referentes ao 

procedimento a ter com o sacramento do Baptismo: 

Quadro n° 25 - Multas por incumprimento dos preceitos exigidos para o Baptismo 

baptismo 
ÇOO t - A o i e 3 5 9 

Proibição de baptizar fora da 
igreja 

Preso na torre um mês e 1000 
• 360 

reais Para quem apresentar mais 
padrinhos 

200 reais1161 

Quem apresentar padrinhos 
desconhecidos do sacerdote 

600 reaisJM 

Quem não tiver condições para 
ser padrinho 

600 reais"63 

Quem não se instruir nas coisas 
da fé para ser padrinho 

600 reais364 

Nesta caminhada cristã de iniciação na fé, depois do baptismo, segue-se a 

confirmação e a eucaristia, que fundamentam a comunhão do crente com a eclesia. A 

eucaristia representa a capacidade do cristão usufruir de um elemento essencial que o 

aproxima de Cristo, vedado a todos os que eram atingidos pelas penas canónicas da 

excomunhão e do interdito. 

encontram no texto e quando acabam de ser lidas, volta-se novamente à primeira. Os vigários, capelães e 
curas, em cada Domingo depois da Completa, devem 1er para os clérigos no coro uma ou duas Constituições, 
de modo a lerem-se todas duas vezes no ano. No caso do Título do sacramento do baptismo as Constituições 
das quais devia ser dado conhecimento eram as seguintes: Constituyçam primeyra. Em que tempo seram 
obrigados, a levar a baptizar as crianças aa igreja -fl. I; Constituyçam. VII. dos que nam seram recebidos 
por padrinhos -fl. IIv; Constituyçam IXque aja hum livro, em que se escrevam os baptizados, com os nomes 
do pay e may, e padrinhos -jls.III-IIIv; Constituyçam X do que se haa de declarar, hua vez cada Mes ao 
povo, acerca do que lhe convém saber -fl. lllv. 

359 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 1. 

360 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. lv. 

361 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 2v. 

362 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 2v. 

63 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 2v. 

364 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 2v-3. 

412 



O sacramento da confirmação tem duas Constituições. A sua administração só deve 

ser feita a partir dos cinco anos de idade. Se alguém não tiver sido crismado e correr 

perigo de vida, qualquer bispo fica autorizado a dar o respectivo sacramento. Tal como 

acontece no baptismo, elegem-se aqueles que podem ser padrinhos dos crismandos. 

Clérigos das ordens sacras, ficando de fora os leigos por falta de parentesco espiritual, 

clérigo com defeito físico, cego, surdo ou mudo, pessoa excomungada ou de idade inferior, 

à que vai ser crismada. No livro de registo dos baptismo devem os vigários, curas ou 

capelães fazer um título à parte para todos os que recebem o crisma, indicando o nome dos 

pais e do padrinho. 

A confissão pelo qual o crente se penitencia e se liberta do pecado original, é o 

terceiro sacramento a ser regulamentado. A partir dos sete anos qualquer criança e todos os 

súbditos desta jurisdição, devem fazê-lo pelo menos uma vez por ano. Quem não cumprir 

esta determinação até aos 14 anos, incorre em excomunhão, cuja absolvição só pode ser 

dada pelo ouvidor da ordem.3 6 

Ao ser fiscalizada, a fé passou a ter com uma contabilidade rigorosa, "Mandamos 

que em cada hum anno, da Septuagesima por diante atee a quinquagesima, escrevão em 

hum livro que pêra isso teram todos seus freygueses, que teverem obrigação de se 

confessar, por seus nomes e sobrenomes, e rua: e lugar onde viverem, e assi como se 

forem confessando, poram na margem do Item de cada hum per sua letra, confessado, e 

passada a Dominica in A Ibis, proveram o dito livro, e os que acharem por confessar, farão 

hum Rol délies, pêra per elle os declararem por excomungados, na forma do parraffo 

precedente. "36 

Vigários e curas ficam obrigados de informar o ouvidor da ordem de todos os 

confessados até ao quarto Domingo depois da Páscoa. Para tão importante sacramento era 

preciso pessoa à altura das suas responsabilidades. Os curas, entre a Septuagesima e a 

Quinquagesima, apresentam os sacerdotes que lhes pareçam necessários e considerem 

idóneos para realizar essa tarefa. Todo o crente deve confessar-se quatro vezes por ano. 

365 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 4-4v. Ambas as Constituições que compõem este título devem 
ser dadas a conhecer ao povo. Constituyçam primeyra, da idade de que ham de levar as crianças a crismar 
fis. IIII-IIIIv; Constituyçam II, que os clérigos dordëes sacras somente, sejam Padrinhos, e quaes délies o 
nam podem ser, e que os crismados se escrevam. 

365 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 4v-5. Constituyçam primeyra como todo Cristam he obrigado a 
se confessar huma vez no anno: ao menos, deve ser dada a conhecer ao povo. 

367 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 5v. 
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Natal, Páscoa, Espírito Santo e Senhora da Assunção de Agosto, datas de referência para a 

Igreja. Como podia haver quem se escusasse da confissão por ter faculdade apostólica 

para o fazer, tal não era permitido, pelo que curas e vigários têm autorização para proceder 

contra essas pessoas, a menos que estas mostrem a autorização, que precisa de ser 

autenticada com a assinatura do confessor e de um responsável da ordem.369 Todos os 

sacerdotes, para manterem a pureza das suas consciências, tinham de se confessar pelo 

menos uma vez por mês, embora o ideal fosse uma vez por semana, princípio que não se 

aplica aos freires de Cristo por estarem sujeitos ao prior do convento de Tomar.370 

Ao condenar as heresias da reforma protestante, as orientações tridentinas 

colocaram em destaque pontos fundamentais da doutrina. A Palavra, a Liturgia e os 

Sacramentos. A excomunhão maior era aplicada a todos os que agredissem clérigos, 

mesmo os das ordens menores. Se alguém a quem foi aplicada essa sentença apostólica, ou 

outra de qualquer natureza, estiver em risco de vida a excomunhão é perdoada. Por pouco 

tempo. Se o enfermo não falecer deve procurar quem o absolva, pois qualquer absolvição 

feita naquelas circunstâncias só tem valor se a pessoa morrer.371 Este processo de perdão e 

de penitência está sujeito a uma fórmula, uma norma que pretende uniformizar o discurso 

dos confessores, que muitas vezes, usam palavras e sentidos diversos, para a mesma fé.372 

A prática das obras de misericórdia, a visita aos enfermos, servia para controlo da 

vida espiritual dos paroquianos. Todos os Domingos, vigários e curas eram obrigados a 

divulgar os que adoeceram, para serem visitados e lhes ser administrada a confissão. Os 

médicos da jurisdição de Tomar estavam envolvidos nesse processo. Deviam pressionar as 

famílias e os doentes, principalmente os que estavam em perigo de vida, para se 

confessarem "porque como muytas vezes as infirmidades do corpo, naçam dos peccados, 

que som infirmidades dalma"373 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 5v-6. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 6-6v. Esta Constituyçam III. Dos que enlegem Confessor per 
faculdade Apostólica, que pêra isso tem, e nam a mostrarem, tinha que ser dada a conhecer ao povo. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 6v. 

371 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 7-7v, esta Constituyçam V dos casos de que os Curas nam 
podem absolver, salvo em artigo de morte devia ser dada a conhecer ao povo. 

372 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis 7v-8. 

373 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 8-8v. 
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A Eucaristia como forma, do cristão usufruir do elemento essencial para a sua vida 

espiritual, o Titulo da Eucharistia é composto por cinco Constituições. A primeira, refere 

as igrejas onde este sacramento é administrado. São elas: igreja de S. João da vila de 

Tomar, ermida de S. Luís, que fica dentro da vila, igrejas de Olalhas, Arreigada e Santiago 

de Santarém. A Eucaristia deve permanecer nos sacrários, dentro de um cofre, que terá seis 

hóstias, duas grandes e quatro pequenas, substituídas em cada oito dias. Frente ao sacrário 

há uma lâmpada acesa, que será paga por quem a isso for obrigado, senão o porteiro do 

auditório da ordem paga 50 reais, sempre que isso não acontecer. Todo o cristão deve 

recebê-la obrigatoriamente pela Páscoa, facto que é registado num livro onde constam 

todos os confessados. Preceito que se não for cumprido no devido tempo, a pessoa em 

causa, encore em excomunhão maior. 

O transporte dos símbolos da eucaristia era algo que não podia ser feito de ânimo 

leve. Dada a delicadeza da situação, ao cura competia verificar, "que nam he conveniente, 

levar lhe o soneto sacramento, ou o tempo em que o enfermo o requerer, for de vento, 

chuyva, ou ouver outro qualquer impedimento, per que pareça ao dito cura, que se lhe não 

possa levar o Santo Sacramento, com a reverencia e acatamento devido. " Como a saúde 

espiritual do cristão é fundamental, em tais casos, qualquer sacerdote pode levantar altar 

em casa do doente. A limpeza e asseio, nestes casos, são uma exigência e em face disso, 

não resistimos a transcrever um excerto revelador dessa realidade: "aos que teverem cargo 

do dito enfermo, que tenham a casa limpa, e onestamente concertada, e huma mesa posta, 

sobre a qual se concertaraa hum altar com as toalhas, e o mays guisamento ... e se nas 

casas em que morar o enfermo, ouver alguma mays decente, que a em que estiver, nella se 

diraa a missa, e não a avendo, se diraa na casa mays propinqua dalgum vezinho, que pêra 

isso se concertaraa, e da hise levaraa o Sancto Sacramento ao dito enfermo, e a casa do 

dito enfermo, em ambos os casos se concertaraa o mays decentemente que poder ser.' 

O cura ou sacerdote encarregue desse transporte tinha de o fazer de forma 

respeitosa e com reverência pelo acto que praticava. Não era fácil, nem muito cómodo. 

374 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 8v-9. 

375 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 9v. 

376 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 10. 

377 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 10. A Constituiçam III como todo fiel Christão, he obrigado de 
comungar huma vez no Anno, no tempo da Coresma; Constituiçam IIII a que distancia da igreja, se deve, e 
pode levar aos Enfermos o Sancto Sacramento; Constituiçam V, como se levaraa o Sancto Sacramento aos 
Enfermos, deve ser dado seu conhecimento ao povo. 
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Devia vestir sobrepeliz, estola e capa, enquanto que a custódia seria coberta com um véu, 

palio e uma cruz. Levava uma quantidade significativa de cera, uma lanterna, a campainha 

e uma caldeira de água benta. Tudo isto, sozinho, a rezar, ou acompanhado por outro 

clérigo. O processo era mais simplificado nos lugares que não tinham sacrário nas igrejas e 

nesses casos, apenas se levava uma hóstia pequena e nada mais.378 

O último dos sacramentos, a extrema unção torna-se premente quando a vida de 

alguém corre perigo, mas não pode ser feita de forma indiscriminada. A idade mínima para 

a receber são catorze anos, para homem e doze para mulher, devendo ser confessados e 

comungados e os familiares solicitá-la sempre que o estado do doente o justifique.379 

Anualmente na quinta-feira de Cinzas o ouvidor da ordem, envia um clérigo de 

ordens sacras à igreja de Marvila em Santarém, para trazer os santos óleos e reparti-los 

pelas igrejas que estão sob a jurisdição da milícia. Estes devem ser depositados na ermida 

de S. Sebastião da Várzea Grande, onde se reúnem os clérigos de Santarém e os 

transportam em procissão até à igreja de S. João. 

O vigário de Santa Maria do Olival leva para lá os santos óleos, para nos próximos 

três dias todos os curas os irem buscar, passando os do ano anterior, para a pia baptismal. 

Quando entram, com eles, nas igrejas, repicam os sinos, mas como se trata de material 

simbólico e precioso, os curas devem mantê-lo afastado dos fregueses, com o resguardo 

necessário para essas ocasiões.380 São guardados em armário limpo e fechado, com uma 

chave que só eles possuem e para evitar crendices e o seu mau uso, era proibida a sua 

utilização para fins curativos. Quem estes procedimentos não respeitar paga dois mil 

reais.381 

Inserido no conjunto dos sacramentos está o Título dos que se ham dordenar, 

composto por duas Constituições. Uma trata do modo de ordenação dos elementos das 

ordens menores, outra, sobre o exame das ordens sacras.382 A primeira, cujo conhecimento 

deve ser dado ao povo, pretendia prevenir as falsas vocações, por se constatar que muitos 

378 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. lOv. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 11. Este sacramento tem apenas uma Constituição; 
Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 11-1 Iv. Aleita para o facto de todos os vigários, curas e capelães 
terem um livro sacramental, um manual de curas, para estes estarem sempre informados sobre os 
procedimentos do seu ofício. 

380 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. llv-12. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 12. 

382 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 12-13. 
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dos que tomavam ordens menores, apenas pretendiam libertar-se do peso de certos delitos 

de que eram acusados e obter através dessa condição, uma melhoria de vida. Ficou 

estabelecido que todos os que as pretendiam, só o podiam fazer em caso de possuírem as 

qualidades necessárias ao seu bom desempenho.383 Para ser ordenado em ordens sacras ou 

de Epistola, a idade mínima eram dezoito anos, ser filho legítimo ou legitimado, saber 

latim pelo menos para compreender o que reza e canta na igreja, saiba cantar canto cham, 

manusear o breviário e ter um património de raiz de pelo menos trinta mil reais, de que fará 

prova, condições que seleccionavam os interessados. Da mesma maneira que para receber 

ordens de Evangelho, para além das qualidades requeridas para as anteriores, deve ter vinte 

anos, saber os sacramentos e ter idoneidade. Para ser ordenado para ordens de Missa deve 

saber as respectivas cerimónias, certos casos de consciência, cânones penitenciais e casos 

reservados.384 

Sendo o matrimónio indissolúvel e monogâmico, a Igreja passou a exigir 

determinados requisitos para a sua validação e acabar com muitos casamentos 

clandestinos. É neste espírito de normas e regras pautado pelo objectivo de definir 

comportamentos e tabelar as punições, que ficou estabelecido que todo o fiel cristão que 

quiser receber esse sacramento tem de dar os seguintes passos: 

• Os interessados comunicam ao cura o desejo de querer casar, cujo anúncio 

será feito na missa da Terça durante três Domingos seguidos, indicando os 

nomes, sobrenomes e até alcunhas, para todos aqueles que saibam de algum 

impedimento para esse acto, o apresentem não de forma desonesta ou 

maliciosa, mas com fundamentos válidos. 

• O anúncio faz-se nas freguesias de ambos os nubentes. No caso de não 

haver impedimento, escolhem uma das freguesia para a sua celebração. 

Apresentam ao cura uma certidão passada pelo cura da outra igreja, para 

certificar a validade do processo. 

Constituições da vila de Tornar, 1554, fl. 12v. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, ils. 12v-13. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 13v. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 13v. 
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• Os que não seguirem estes procedimentos, pagam mil reais cada um, 

quinhentos para cada uma das testemunhas, mas no caso desta ser sacerdote, 

a multa será de mil reais e um mês de prisão na torre.387 

• Todos aqueles que não pertencendo à jurisdição da vila de Tomar e 

quiserem casar em alguma das suas igrejas, só podem fazê-lo com 

autorização da ordem, que fará as diligências necessárias.388 

4.2 - A organização da espiritualidade 

Uma das grandes preocupações eclesiásticas durante o século XVI, foi o controlo 

do tempo, mesmo o da espiritualidade. Procura-se atingir um aperfeiçoamento 

contabilístico, matemático, com os relógios a marcarem novos ritmos e a terem um uso 

cada vez maior. A sacralização do tempo e do seu domínio por parte da Igreja, explicitando 

que durante os dias sagrados, não se realizavam tarefas produtivas e actividades 

económicas relevantes, de modo a não prejudicar o tempo dedicado a Deus. Daí ser 

fundamental para o cumprimento dos preceitos exigidos pela Igreja Romana, calendarizar 

as obrigações, para o cristão saber exactamente quando as tem de cumprir. Este conjunto 

de dias permite compreender a importância da Igreja na organização deste tempo, grande 

parte dele dedicado a Cristo, à Virgem e aos Apóstolos, donde emana toda a fé, a par das 

grandes datas do Cristianismo, Natal, Ressurreição, Pentecostes e Ascensão. O Natal e a 

Páscoa são festas antecedidas por duas grandes épocas de penitência e abstinência, o 

Advento e a Quaresma. Deste calendário ressalta o ciclo de festividades do mês de 

Dezembro, com o da Concepção de Nossa Senhora, terminando já depois do Natal. A 

Quaresma culmina na Semana Santa e no Domingo de Páscoa, tempo em que se procura 

interiorizar o sofrimento de Cristo e a morte na Cruz, símbolo de redenção. No último 

trimestre do ano, o dia de Todos-os-Santos lembra os mortos e a esperança na vida eterna, 

apontando para uma vida de santidade. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 13v-14. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 14. A Constituiçam primiera que os que se ouverem de casar, se 
recebão aa porta da igreja, e os bannos que hão de preceder antes de se receberem, a única do Titulo do 
matrimonio, deve ser dada a conhecer ao povo. 
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Pela importância de que esta matéria se reveste, apresentamos em quadro o 

calendário anual dos dias de jejum e de guarda, que a Igreja organizou de modo a 

disciplinar os tempos de sacrifício e de alegria dos crentes. 

Quadro n° 26 - Dias de jejum e de guarda na jurisdição eclesiástica da vila de 

Tomar389 

Janeiro Circuncisão de Nosso Senhor 
Epifania-Dia de Reis 

Fevereiro Purificação de Nossa Senhora-Festa das 
Candeias (o jejum é na véspera) 
S. Matias, Apóstolo 

Março Anunciação de Nossa Senhora 

Abril 

Maio S. Filipe e Santiago, Apóstolos 
Santa Cruz 

Junho S. João Baptista (se o dia de Corpo de 
Cristo for na véspera, o jejum é na quarta-
feira anterior) 
S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos 

Julho Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel 
Santiago Maior 

Agosto Nossa Senhora das Neves 
S. Lourenço, mártir 
Assunção de Nossa Senhora 
S. Bartolomeu, Apóstolo 

Setembro Nascimento de Nossa Senhora 
S. Mateus, Apóstolo 
S. Miguel 

Outubro Santa Eiria 
S. Simão e Judas, Apóstolos 

Novembro Todos os Santos 
Santo André, Apóstolo 

Dezembro Concepção de Nossa Senhora 
Comemoração de Nossa Senhora 
S. Tomé, Apóstolo 
Natal (se for à sexta-feira, no sábado pode-
se comer carne) 
Santo Estevão 
S. João Evangelista 
Dia dos Inocentes (são os três dias das 
oitavas do Natal) 

389 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 14-15v. Esta Constituiçam primeyra dos dias que se ham de 
jejuar e gardar, deve ser dada a conhecer ao povo. 
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Outros dias Páscoa 
/r\* * • \ Pentecostes 
(Dias moveis) Trindade 

Todos os Domingos do ano 
Três dias das oitavas da Páscoa 
Dois dias das oitavas do Pentecostes 
Quinta-feira de Ceia, da prisão de Cristo 
Sexta-feira de Endoenças, até ao fim do 
ofício da manhã 
-rvscensao 
Corpo de Cristo (só se guardará na 
freguesia da Igreja da Madalena) 
Dias de Santos (se os atrás referidos forem 
à segunda-feira, o jejum será ao Sábado) 
Quaresma (excepto aos Domingos) 
Quatro têmporas do ano 
Segunda e terça-feira das ladainhas (as que 
são antes da Ascensão não são de jejum, 
contudo, não se come carne) 

As actividades económicas não escapavam a estes regulamentos. Contudo, por 

necessidades óbvias de funcionamento da vida colectiva, nos dias de festa é permitido aos 

comerciantes certas liberdades:390 

• Depois da missa podem vender todas as espécies de alimentos; 

• Estalajadeiros e taberneiros podem fornecer as refeições aos caminhantes, 

mantendo as portas meias abertas; 

• Os boticários sem quaisquer restrições, vendem as mezinhas de suas 
boticas; 

• Os ferradores podem ferrar os animais que pertencem aos caminhantes; 

• Havendo necessidade para tal e com licença do cura, os fregueses podem 

moer o grão no moinho e usar o forno. A multa prevista para quem 

desobedecer a estas determinações, cem reais. 

A vida espiritual dos fregueses era vigiada, pelo que ir à missa ao Domingo, dia de 

descanso e de encontro de todos os fregueses e festas de guarda, é obrigatório e quem não 

respeitar este preceito, paga dez reais para a fábrica da igreja. Aos curas competia controlar 

todo este processo, elaborando o rol dos que não compareciam para os fazer pagar. Os que 

390 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 16. 
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se recusam a fazê-lo, serão por justiça obrigados a isso e apenas ficam de fora os que 

frequentam a missa no convento em Tomar ou no mosteiro de Santa Eiria, pelos privilégios 

inerentes a cada um deles. 

Os direitos de jurisdição espiritual da ordem sobre os que a representavam não 

eram deixados ao acaso. Deste modo, não era permitido a ninguém permanecer nas suas 

igrejas sem licença superior da milícia ou do seu ouvidor, o que implica um pagamento de 

quinhentos reais.392 Da mesma maneira, nenhum clérigo ou frade de qualquer das outras 

ordens, pode celebrar missa nas igrejas que pertencem à jurisdição de Tomar, por mais de 

dois dias, sem licença especial para isso. Se alguém lhes der indevidamente autorização 

para o efeito, seja vigário, capelão, cura ou tesoureiro paga trezentos reais de multa. 

Os vigários, reitores e curas mais voltados para a vida secular e o contacto com as 

populações vêm a sua vida dirigida. Para os que têm igrejas ou benefícios é obrigatório 

nelas fazer residência, da mesma forma que vigários e capelães confirmados devem residir 

nos benefícios que lhe são atribuídos. O prazo para cumprir esta determinação são vinte 

dias, a partir da altura da nomeação, senão, paga dois mil reais. 

Através de pedido fundamentado e depois deste ser aceite pelas entidades 

competentes, qualquer vigário, reitor ou cura pode suspender o seu cargo durante um mês. 

A substituição é feita por outro sacerdote e nunca por um frade, monge ou cónego regrante, 

a menos que possua documentos apostólicos, que o autorizam. Como o sistema de multas 

era rigoroso, nestes casos a infracção valia quinhentos reais.393 O mesmo se passa com os 

curas que não respeitam o prazo de apresentação da respectiva carta que deverá ser 

entregue um mês antes do dia de S. João e cujo incumprimento, implica um pagamento de 
-, • 396 

mil reais. 

391 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 16-16v. 

392 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 16v. 

393 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 16v. 

394 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 17. 

395 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 17-17v. Esta Constituyçam II que os vigayros, Redores e 
Curas, possam encomendar o cargo de cura a outro sacerdote, por tempo de hum mes, deve ser dada a 
conhecer ao povo. 

396 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 17v. 
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A substituição destes elementos é feita entre o S. João e a Páscoa seguinte, de modo 

a dar ao cura, tempo para orientar a sua vida. Se deseja demitir-se deve fazê-lo dentro do 

mesmo prazo, senão fica obrigado a exercer o cargo, durante mais um ano.397 

Fortemente impregnado do ambiente religioso da contra-reforma, este texto 

normativo, determina com exactidão as obrigações de vigários, curas e reitores. Estes 

últimos, devem rezar a missa da Terça nos dias de sua obrigação e se tiverem algum 

impedimento sao substituídos, por um ueneficiauo por si recomenuauo, mas se não for 

possível, um clérigo a fará. Quem celebrar esta missa fica com a esmola. Pormenor que 

certamente contribuía para que os reitores não se escusem de cumprir com as suas 

obrigações." 

Depois da enumeração dos direitos e deveres de priores, curas, capelães e 

beneficiados, segue-se a forma como deve ser feito o ofício, a estacam, que pelo facto de 

muitos deles, o fazerem de modos diversos, confunde o crente e retira conteúdo a essa 

prática. Depois do sinal da cruz inicial, reza-se um Pai Nosso e uma Avé Maria por toda a 

Igreja Romana, pela família real, por todos aqueles que dilataram a fé católica, para no se 

pedir perdão dos pecados. Como a pastoral deve ser pedagógica, dão-se informações aos 

fregueses. Recorda-se os dias da semana seguinte que devem guardar e jejuar, se há ou 

não, dia santo, festa a respeitar, anniversayros por alma de todos que legaram à ordem 

algum bem, ou trintayro por algum defunto e missas que se mandam celebrar por sua 

devoção.399 

Deste ritual utilizado na estacam, fazem parte os mandamentos de Deus, preceitos 

da Igreja Romana, os sacramentos, pecados mortais, obras de misericórdia, espirituais e 

corporais, orações do Pai Nosso, Avé Maria e Credo, e por último, a confissão geral de 
■x * • 400 

penitencia. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 18. 

39 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 18. 

99 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 18v-19. Um trintairo era tomado pelas exéquias que se faziam 
ao trigésimo dia após o falecimento de álguem. Conjunto de trinta missas ditas sucessivamente e sem 
interrupção por alma de alguém. Era o trintairo aberto. 

400 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 19-21v. 
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A última Constituição trata de aspectos que estão directamente ligados à 

profissionalização da actividade sacerdotal. As férias a que tinham direito reitores e curas 

devem ocorrer entre o Domingo da Quinquagésima até à Dominica in Albis. 

O sistema de distribuição de benefícios, muito condicionado por privilégios 

pontifícios, foi alvo de certos vícios que se acentuaram com o tempo. Não admira que a 

necessidade de incutir disciplina e seguir a dinâmica da reforma tridentina vá impor aos 

beneficiados, que não querem residir no seu benefício, a necessidade de darem à ordem 

conhecimento do facto, cuja licença e tempo de duração, fica ao critério do seu 

responsável. Em caso de concessão, este poderá voltar antes de terminada a respectiva 

licença, mas enquanto isso, o seu lugar é ocupado por um ecónomo, ao qual será passada 

carta de economia. Se a pessoa recomendada pelo beneficiado não for competente, outra 

será nomeada pela ordem.'" 

Tanto o ecónomo como o beneficiado têm direito a um rendimento. Em face disso, 

apresentamos esse orçamento para algumas das igrejas da instituição: 

Quadro n° 27 - Rendimentos do ecónomo e do beneficiado em certas igrejas 

pertencentes à Ordem de Cristo 

Igreja de Nossa Senhora do Olival Beneficiado - 4000 reais/ano 

Ecónomo - 5000 reais/ano (com todas as 

benesses e aniversários que pertencem ao 

benefício) 

Igreja de S. João Ecónomo - 10 000 reais/ano (do total do 

benefício, por aí não haver aniversários) 

Igreja de Nossa Senhora das Areias Ecónomo - 7500 reais/ano ( mais os 

benesses) 

Igreja de Santiago de Santarém Ecónomo - Tudo o que tiver o benefício. 

401 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 21v. Tempo compreendido entre o Domingo que precede o 
primeiro da Quaresma e se prolonga até à Páscoa. 

402 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 22. 

403 Constituições da vila de Tomar, 1554, ils. 22-22v. 
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As orientações continuam. Beneficiados e ecónomos não podem ter capela fora da 

sua igreja, nem servir de cura, ainda que, certamente para evitar o abuso e misturar 

funções, os prevaricadores são multados em seiscentos reais. Para usufruir de estatuto, 

período de férias de quarenta dias, deve ser dado conhecimento desse desejo ao apontador 

e tinha apenas, algumas, poucas, limitações. Nunca podiam ser usufruídas de uma só vez 

para não os afastar das suas obrigações durante muito tempo, ou em épocas do ano 
funHamptltaiQ Hf!!"!! a Torpio n n a r p c m o o façfoo nrinftnaio "^ 

Quando alguém no seu testamento não menciona onde quer que se realizem as missas e 

os trintairos por sua alma, estas são realizadas na Igreja onde está enterrado e onde foi 

freguês, depois de realizado um Responso sobre a sua sepultura. No caso de estar sepultado 

noutra igreja, que pertença a outra jurisdição, metade dessas missas, são para a igreja onde 

se encontra enterrado e a outra metade, para a de origem, onde era freguês. Quando esses 

ofícios são perpétuos, mas não é declarado o sacerdote que os deve rezar, estes ficam a 

cargo do vigário, beneficiado ou cura da igreja onde ordenou que fossem ditos. 

Assiste-se ao abandono da penitência, baseada na oração e no sacrifício do corpo, com 

a introdução do elemento pecuniário, com forma de pagamento do trabalho pastoral 

prestado e a generalização da multa. Por cada missa rezada, o sacerdote tem direito a trinta 

reais do total da esmola, para seu mantimento.405 

O domínio da Igreja sobre os corpos, as almas e os bens dos defuntos, desde cedo lhe 

deu poder sobre vivos e mortos. No Titulo dos defunctos a morte é regulamentada. Desta 

forma, a vigários e reitores competia:406 

• Não permitir que se instituísse capela ou sepultura perpétua dentro da igreja 

sem licença do prelado; 

• Nas igrejas da jurisdição da ordem, à Segunda-feira, desde que não sejam dias 

santos e de guarda, os clérigos devem fazer procissão até às sepulturas, com 

cruz e água benta. O clérigo responsável pela cerimónia dessa semana, usa a 

capa e o tesoureiro faz três sinais da cruz, senão pagam cem reais de multa; 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 22v-23. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 23-23v. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 23v-24v. 
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• Se o dia santo coincidir com a Segunda-feira, a procissão faz-se no primeiro dia 

livre para o efeito. Em algumas igrejas de reduzida dimensão, com apenas um 

vigário, a procissão faz-se ao Domingo, antes de começar o Asperges; 

• Não se fazem funerais aos Domingos, festas de Nosso Senhor e de Nossa 

Senhora e a desobediência a esta norma custa seiscentos reais. A única 

excepção, prende-se com o facto da terra ser tão pequena, que não haja quem 

reze pelo defunto. Nessas circunstâncias o funeral pode sair ao Domingo, 

aproveitando a obrigatoriedade do sacrifício da missa; 

• Ritual do Trintairo que o sacerdote deve cumprir. 

O interdito significa a prescrição desse lugar enquanto espaço sagrado e abençoado por 

Deus. Quando este for geral, apostólico ou ordinário, a celebração das missas é feita com 

as portas fechadas e a igreja deserta, em voz baixa, sem sinos e campainhas, excepção feita 

para os clérigos das ordens menores, os solteiros, ou que possuam bula para em tempo de 

interdito poderem ouvir missas e outros ofícios, sem restrições. Se o tempo do interdito 

coincidir com as festividades do Natal, Páscoa, Espírito Santo, Corpo de Cristo e todo o 

seu oitavairo, até às segundas Vésperas do dia da oitava, bem como no dia da Assunção de 

Nossa Senhora, pode-se celebrar missa e os ofícios como se não houvesse interdito. Este é 

respeitado apenas nas Completas das segundas Vésperas destas festas, bem como, nas 

Completas das segundas Vésperas do dia da oitava do Corpo de Cristo, porque em todo o 

seu oitavairo, este não se guarda. Na véspera do dia de Páscoa, também não se guarda 

interdito, a partir da cerimónia da confissão, durante a missa. As Vésperas dessa festa 
j - • 408 
dizem-se na missa. 

A interdição do lugar tinha reflexos na administração dos sacramentos. A comunhão, 

símbolo amplo de vida espiritual, só podia ser dada a enfermos ou mulheres que corram 

perigo de vida, por parto difícil. Os matrimónios faziam-se, mas de forma simplificada, 

enquanto a extrema unção, não se concede a ninguém, para que a culpa só seja expiada no 

407 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 24v. Os ofícios dos trintairos, exigiam do sacerdote encarregue 
de os praticar, dedicação, disciplina e recolhimento. A fonte em análise, expõe sem margem para dúvidas a 
forma de os rezar. O sacerdote dorme em casa e pelas Matinas, vai à igreja, reza as orações e o que lhe 
compete do trintairo, ao que se segue a missa da Terça. Depois dos fregueses recolherem às suas casas, janta 
e quando forem as Vésperas volta à igreja para as rezar, para ao fim da tarde, ao sol posto, voltar a casa. De 
todas as vezes que fizer esse trajecto deve vestir uma sobrepeliz e enquanto durar o trintairo só deve sair de 
casa para a igreja, obrigação que pode ser quebrada no caso de ser cura e precisar de sair para administrar 
sacramentos e outras obrigações pias. A multa por incumprimento destas determinações são seiscentos reais. 

408 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 25. 
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dia do Juízo Final, o julgamento supremo do Criador sobre os Homens. Aqueles que não 

são sancionados são o baptismo, confirmação, confissão e crisma. A quem nasce deve ser 

dada a oportunidade, de pertencer à eclesia, da igreja de Cristo, para se libertar-se do 

pecado original.409 

Associado a estes procedimentos punitivos, está proibida a sepultura em lugar 

sagrado a todo o leigo, excepto se tiver ordens menores, for solteiro e não ter contribuído 

através de palavras ou acções, para o interdito, apesar da cerimónia se realizar sem 

qualquer solenidade. Para reforçar o carácter maldito de quem era culpado desta, fica 

estabelecido que toda a pessoa que tenha contribuído para ela, não terá sepultura sagrada, 

mesmo que para isso tenha bula de autorização.410 

Um dos graves problemas que a Igreja Romana enfrenta nesta época são os ataques 

disparados, pelos seus adversários aos seus membros, pelo estilo de vida que estes 

praticam. A simonia e costumes dissolutos eram os principais pecados. Reflectindo este 

problema, a Jurisdição do Convento de Tomar, dedica algum espaço à honestidade dos 

clérigos. Determina que nenhum mantenha em casa molher sospeyta, pois, paga da 

primeira vez que for apanhado a praticar tais actos, multa de dois mil reais, que serão de 

quatro mil ao segundo desvio, á terceira é preso e espera novas punições. Apesar de tudo, 

o crime não é tão grave e a multa é mais leve se a manceba for mantida fora de casa. Da 

primeira vez paga mil reais, pela segunda, dois mil, e à terceira o destino continua a ser a 
• ~ 411 

pnsao. 
Aos clérigos, cujo comportamento devia ser exemplar, estava proibida, dentro de 

casa, a prática da tavolagem, caso contrário, são presos e pagam dois mil reais. Apesar dos 

castigos, a prática mostra que o corpo e a alma humana são fracos, pelo que são permitidas 

excepções. Os jogos de sorte e azar, para distracção dos clérigos, são tolerados desde que 

as apostas não ultrapassem os quarenta reais por dia, uma vez por semana e não sendo 

jogos proibidos pelas ordenações do reino, pois, para esses casos, a multa é de mil reais.412 

Outras práticas mundanas eram postas em causa. O uso de arma é proibido e quem as tiver, 

deve entregá-las ao meirinho, senão paga quinhentos reais. Se o clérigo precisar de fazer 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 25. 

0 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 25v. 

1 Constituições da vila de Tomar, 1554, ils. 25v-26. 

" Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 26. 
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uma viagem pode levar uma espada para sua defesa, mas precisa da autorização do ouvidor 

da ordem. 

Devem manter um aspecto sóbrio e limpo. Pagam cinquenta reais se barba e a 

coroa, não forem feitas de quinze em quinze dias e o corte de cabelo não fosse pelo meio 

da orelha.414 Quanto ao hábito, este deve ter lobas cerradas e dois colchetes na abertura da 

cabeça, de comprimento que chegue ao peito do pé de forma a não ter cauda. Por baixo das 

lobas podem trazer aljubeta, uma espécie de gibão. Sobre ele podem trazer lobas abertas do 

mesmo tamanho das lobas cerradas e barretes redondos pretos. O calçado será de couro 

preto. As camisas não podem ter adornos, as roupas e os sombreiros, não podem ser 

brancos, vermelhos, amarelos, verdes, azuis e encarnados. Recuperando costumes antigos, 

não devem vestir seda, uso de pespontos, ornamentos e vestuário com abertura. 

Os elementos das igrejas que pertencem à jurisdição da ordem podem trazer capelos 

sobre os ombros. Os vigários e beneficiados da igreja de Nossa Senhora do Olival, de S. 

João, Santiago em Santarém, Nossa Senhora das Areias na vila de Pias e os freires da 

ordem de Cristo, podem trazer os capelos sobre os ombros, com colchetes na frente, mas 

não podem trazer adornos de ouro, prata ou chapéus pequenos, apenas sombreiros pretos 

com uma fita. Quem não respeitar estes princípios fica sem as roupas e outros objectos à 

primeira infracção, à segunda, perde novamente os bens e paga duzentos reais e por último, 

quatrocentos e perde novamente tudo, com possibilidade de ser preso. 

Sendo a igreja um espaço sagrado, interditado à violência, servia muitas vezes de 

refúgio a fugidos da justiça, que podiam aí permanecer durante cinco dias, mas passado 

esse tempo precisam de licença superior, para lá continuar. 

413 Constituições da vila de Tomar, 1554. fis. 26-26v. 

414 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 26v. 

415 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 27. 

416 Constituições da vila de Tomar, 1554. fis. 26v-27. 

417 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 27-27v. Este Titulo da Immunidade das Igrejas, deve ser dado a 
conhecer ao povo. 

All 



4.3 - Património 

Uma importante resolução saída das sessões da reunião tridentina, foi a necessidade 

de contar a Cristandade, registando o número de baptismos e casamentos, aos quais, mais 

tarde, se acrescentam os óbitos. Nesta linha de controlo e rigor, tornou-se imperioso que 

estas instituições, façam inventários tão rigorosos quanto possível dos bens que possuíam. 

Face às referências conciliares, vigários, beneficiados e capelães tinham a 

obrigação de fazer um tombo dos bens da sua igreja que devia ser "hum livro encadernado 

de folhas iguaes, que sera numerado e assinado no principio de cada folha pollo nosso 

Ouvidor, e no fim do dito livro, sefaraa hum assento assinado pelo dito Ouvidor, "418 do 

qual devia constar o número de beneficiados que a igreja tem, a declaração de apresentação 

e provisão do tesoureiro, as obrigações de cada um para com o seu oficio ou beneficio. Em 

seguida, a proveniência do orçamento para o seu benefício ou igreja e o vínculo territorial, 

com a carta de demarcação, onde estão mencionados os limites da freguesia, incluindo o 

traslado de todas as doações, testamentos e tudo o que à dita igreja pertencer. Quando a 

igreja adquirir alguma nova propriedade ou a obtiver por escambo, faz o respectivo registo 

da forma mais explícita possível apontando qual a propriedade, como se fez o escambo, 

quanto se deu por ele e qual o motivo que lhe deu origem.419 No fim do livro serão 

registados todos os objectos em prata, ornamentos e utensílios que servem para o serviço 

diário da igreja cujo inventário deve estar a cargo do responsável.420 Como o tempo tem 

grande poder de erosão sobre tudo, este tombo deve ser reformado de dez em dez anos, 

registando todas as alterações que ocorreram de nomes de pessoas, bens e tudo o mais.421 

Haverá um segundo livro, numerado e assinado da mesma maneira, do qual farão 

parte todos os aforamentos, emprazamentos e escambos de bens e propriedades da igreja. 

Para aforar bens da ordem o procedimento é o seguinte: ao passar da primeira para a 

segunda pessoa em que a propriedade se encontra aforada, esta é obrigada a fazer prova 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 27v. 

419 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 27v-28. 

420 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 28. 

421 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 28. 
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disso, apresentando o título de segunda pessoa, do qual se faz o registo no respectivo livro. 

Desse registo deve constar:422 

• assinatura da pessoa em questão; 

• quantia de aforamento no início do registo, onde se declara se a propriedade está 

em segunda pessoa; 

• a causa porque tal pessoa sucedeu; 

• no aforamento para a segunda pessoa é escrito o valor da transação; 

• registo do traslado e o número das folhas onde se encontra. 

As verbas ficam registadas, uma na margem da escritura da primeira pessoa, outra, a da 

segunda pessoa e por baixo a terceira, referindo em cada uma o respectivo motivo. No 

último registo, o da terceira pessoa, mencionam-se as folhas onde se encontram as 

escrituras das outras duas. Quando o prazo expirar e for novamente devolvido à igreja 

declara-se o valor da quantia na margem do registo, relativo à pessoa em questão. Se à 

igreja for proveitoso emprazar de novo, faz o traslado no respectivo livro, obedecendo a 

estas regras: verba na margem da respectiva escritura, a última pessoa que deteve o prazo, 

como foi emprazado de novo e as folhas onde se encontra o seu traslado. Na escritura do 

novo emprazamento deve constar o respectivo valor e as folhas onde se encontra a 

escritura da última pessoa que o deteve.423 

Se algum prazo ficar vago e a igreja entender não o tornar a aforar, regista-se a 

quantia que valia quando foi tomada essa decisão. Se entretanto a hierarquia mudar de 

ideias e este ser novamente aforado, o novo documento de escritura terá na margem 

mencionada a quantia do valor que tinha quando vagou e as folhas onde se encontra, para 

melhor controle do estado das propriedades. Estes livros são feitos em duplicado, sendo 

um para o cartório da ordem, outro para o cartório da igreja.424 

O vigário e beneficiados de cada igreja devem eleger anualmente entre si, a partir 

do dia de S. João Baptista, dois beneficiados para visitadores, que inspeccionam o estado 

422 Constituições da vila de Tomar, 1554. fl. 28v. 

423 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 28v-29. 

424 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 29. 
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dos bens. Quando a igreja for de pequena dimensão e não os houver, esse trabalho é feito 

pelo vigário ou capelão.425 

Estas determinações eram procedimentos internos. Contudo, havia que dar 

conhecimento aos fregueses de preceitos que lhes diziam respeito. Comecemos pelos 

emprazamentos dos bens da igreja.426 Nenhum vigário, capelão ou beneficiado deve 

emprazar, aforar, escambar ou alienar quaisquer bens sem dar conhecimento superior, e 

todos os que forem autorizados têm que ser confirmados no prazo de seis meses. 

Certamente para evitar subornos não era aceite qualquer pagamento inicial, pois, no caso 

de se descobrir, o contrato perdia validade e quem aceitou o dinheiro paga o dobro do que 

recebeu. Quanto ao pagamento das conhecenças respeita-se o compromisso assumido 

pelo Infante D. Henrique com o povo da jurisdição da vila de Tomar e seu termo, que 

integra a vila de Pias e seu termo, que na época em que este foi governador, esta vila fazia 

parte do termo da vila de Tomar. Da mesma forma, que em relação aos dízimos, pagos 

pelo gado, se fará segundo o acordo e compromisso, que D. Diogo Pinheiro, bispo do 

Funchal, celebrou com os criadores.428 

Todo o clérigo que possuir algum benefício pode fazer testamento dos bens tidos e 

adquiridos, frutos que estiverem por colher ou já se encontram nas adegas e celeiros. Se o 

beneficiado falecer no segundo semestre do ano, entre S. João Baptista e o dia de Natal, 

tem direito a metade dos frutos que o benefício rendeu, sendo a outra metade para o seu 

sucessor. Se falecer depois do dia de Natal já tem direito a todos os frutos do rendimento 

desse ano. Os herdeiros ou testamenteiros da metade ou da totalidade desses bens, pagam 

as despesas e os encargos, como compete a cada um e até esse pagamento ser efectuado, os 

frutos ficam como fiança. Se o beneficiado não deixar orientações expressas quanto ao 

destino a dar aos seus bens, tudo pertence ao seu sucessor, depois deste pagar as exéquias, 

os serviços do defunto e as dívidas, se as houver.429 

Quando o beneficiado possuía benefício simples podia dispor de tudo o que 

adquiriu, mas não o fazendo, tudo fica para seus herdeiros, que no caso de não os ter, quem 

425 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 29v. 

Este Titulo dos Emprazamentos dos beens das igrejas, deve ser dado de conhecimento ao povo. 

427 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 29v-30. 

428 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 30. Este Ti tido dos dízimos e primícias, deve ser dado a 
conhecer ao povo. 

429 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 30v. 
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tem direito ao rendimento desse ano é o espiritual da vila de Tomar. Todo o clérigo que 

tiver bens patrimoniais adquiridos por sua conta, quer tenha ou não benefício, se falecer 

sem deles dispor e não tiver herdeiros, estes também são entregues ao espiritual da vila de 

Tomar, que como herdeiro tem obrigação de pagar as exéquias, o serviço do defunto e as 

dívidas.431 

Após a explicitação destas normas para a execução dos testamentos dos clérigos, 

seguem-se outras destinadas ao resto da população. Estes devem ser resolvidos com toda a 

brevidade possível. Aqueles que não forem executados no prazo de um ano e um mês, 

contado a partir do dia da morte de quem fez o testamento, deve o ouvidor fazê-lo cumprir, 

senão os testamenteiros ficam privados do legado ou prémio, deixado pelo defunto. O 

ouvidor entrega os bens a uma pessoa abonada, por si nomeada e que fará a sua execução. 

Essa pessoa estipula o próprio salário, que por ficar ao seu critério, podia correr-se o risco 

deste ser exagerado. O que sobra é para o espiritual da vila de Tomar e se não houver nada 

declarado, as despesas são pagas à custa dos bens da pessoa que fez o testamento. Os 

herdeiros podem recorrer e apresentar as razões para o incumprimento do prazo, cuja 

decisão, favorável ou não, será superior. Sendo a lei irrevogável e não podendo ser posta 

em causa, quando algum testamento conferir mais tempo que o previsto aos seus 

testamenteiros para ser resolvido, um ano e um mês, essa cláusula não tem qualquer 

validade, por daí resultar um abuso perante o que está previamente determinado. 

A fonte em análise termina, referindo quatro normas orientadoras para todos os que 

vivem nas terras que a ordem de Cristo possui na jurisdição de Tomar. Estas imposições 

parecem desfasadas, mas inserem-se no espírito geral do tempo e do texto. A primeira, 

dirige-se aos excomungados. Todo aquele que ao ser alvo dessa, pena maior e não procurar 

a sua absolvição no prazo de dez dias, paga por cada dia que passa, vinte reais. E se no 

prazo de um ano não tiver procurado solução para o problema será considerada pessoa 

suspeita na fé que professa, se for eclesiástico e dentro de nove dias não resolver o assunto, 

Constituições da vila de Tomar, 1554. fl. 30v. 

431 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 30v-31; M. H., vol. Ill, doc. 60, pp. 112-115. Ficam fora desta 
constituição os freires de Cristo, por terem sobre este assuntos outros privilégios. Veja-se a este propósito a 
Constituição feita no capítulo geral do convento de Tomar com o Infante D. Henrique a 19 de Maio de 1426 
e que deu a possibilidade aos freires de fazerem testamento. 

432 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 31-31v. Este Titulo da Execução dos testamentos, deve ser 
dado a conhecer ao povo. 
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é preso e castigado. O segundo exemplo, diz respeito aos peditórios, pelo que se 

determina que nenhum vigário, capelão ou cura nas suas igrejas consinta bulas de 

indulgência sem confirmação da ordem. Sem autorização especial para o efeito, nenhum 

deve pedir esmolas, com ou sem arqueias, para qualquer santo, igreja ou mosteiro desta ou 

de outra jurisdição. Exceptuam-se os peditórios para a Confraria do Santo Sacramento, dos 

Cativos, da Misericórdia e no dia do orago do santo da respectiva igreja. O desrespeito por 

estas imposições, implica um pagamento de quinhentos reais.434 

Para ninguém se refugiar no desconhecimento dos assuntos, certamente para não 

obedecer, o terceiro ponto prevê a maneira como estas Constituições serão dadas a 

conhecer à população. Em todos os Domingos, excepto os da Quaresma até à Páscoa e da 

Páscoa até à Trindade, lê-se uma Constituição das que interessam aos fregueses. A 

primeira é lida no primeiro Domingo, depois de serem publicadas e quando forem lidas 

todas as que interessam, volta-se à primeira pela mesma ordem. As destinadas aos clérigos 

são recitadas em cada Domingo depois da Completa e lidas no coro, uma ou duas, de 

forma que em cada ano se consigam 1er todas, duas vezes.435 Por último, determina-se que 

o resultado do pagamento das penas, será para a chancelaria da ordem, caso não seja 

recebido por aqueles a quem elas se destinam. Aquelas que são executadas pelo meirinho, 

este tem direito à metade desse pagamento.436 

Estas Constituições constituem uma fonte histórica de elevado valor, que permitem 

verificar indicadores valiosos sobre a relação entre a ordem de Cristo, detentora da 

jurisdição sobre a vila de Tomar e todos os outros lugares e os habitantes da região. A 

época em que foram produzidas reflecte a forma como foram recebidas as decisões centrais 

da Igreja, aspectos da justiça a aplicar, realização de visitas pastorais, doutrina e prática 

sacramental, vícios do clero e exigências disciplinares dos novos tempos, cuidados a ter 

com as suas igrejas, normas litúrgicas reformadas, património, cobrança de rendas e 

execução de testamentos. 

Em nosso entender, para além do já exposto resultam algumas conclusões importantes. 

Na sua estrutura interna trata-se de um texto complexo e coerente, destinado a resolver não 

Constituições da vila de Tornar, 1554, fis. 3 lv-32. O Titulo dos Excomungados declarados, deve ser dado 
a conhecer ao povo. 

434 Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 32. O Titulo dos petitorios é para ser dado a conhecer ao povo. 

435 Constituições da vila de Tomar, 1554, fis. 32-32v. 

Constituições da vila de Tomar, 1554, fl. 32v. 
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problemas pontuais, mas ser um código normativo abrangente, uma constituição 

diocesana, com a codificação sistemática de regras e sanções a aplicar. 

Valoriza a importância dos fiéis, a sua formação doutrinal, cumprimento dos 

sacramentos, condutas morais e pecados a evitar, desenvolvimento da máquina burocrática 

das igrejas, livros de registo paroquial e tombos de propriedades, registo de 

emprazamentos, aforamentos e escambos, ao que está associada a importância indiscutível 

da Fé e da Igreja, únicos meios para a. salvação. 

5 - A reforma de D. Sebastião para as ordens militares (1572) 

Apesar de quase esquecida desde a morte de D. Manuel I (1521), a ideia de guerra 

santa não desapareceu, nem tão pouco, esmoreceu. As viagens oceânicas e o fabuloso 

conhecimento de novos tipos humanos, elementos de fauna e flora, permitiram que esta 

ideia, circunscrita durante a Idade Média à Europa e Próximo Oriente, fosse alargada a 

outras distantes paragens. As ordens militares, principalmente a de Cristo, como a ordem 

da expansão e o poder económico que em função dessa realidade adquiriu, faz com que a 

atribuição de comendas, seja a partir de Quinhentos um apetecido meio de promoção e 

enriquecimento social e pessoal, apesar de muitas delas serem abandonadas à sua sorte, 

num certo ambiente de desmazelo e anarquia. 

Na segunda metade do século XVI, perante ameaça turca, a ideologia de cruzada vai 

encontrar terreno propício. O desembarque de uma esquadra nas Baleares em 1558, o cerco 

de Malta em 1565, a conquista otomana do Chipre em 1570 e a batalha de Lepanto em 

1571, confirmam a preocupação dos estados europeus com o que se passava nas suas 

fronteiras leste e mediterrânica. É nesta difícil geopolítica europeia, que durante o seu 

curto reinado, D. Sebastião pensa uma reforma para as ordens militares e outorga um 

documento, com esse objectivo. Trata-se do Regimento & statutos sobre a reformação das 

três ordens militares, com data de 1572, 

Surge quase no último quartel do século e reflecte a consciência de certos abusos que 

afectava estas instituições, que punham em causa os objectivos superiores para que foram 

criadas. 

Cf. THOMAZ, Luís Filipe, "Cruzada", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção Carlos 
Moreira Azevedo, C-I, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 37-38. 
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Para o monarca, o propósito que orientou os fundadores, nunca devia ter sido 

abandonado. E considera "as ditas três ordens, assi a de Christos, que socedeo a dos 

templários, como as de Sanctiago & Avis, que sam mais antiguas, foram fundadas & 

instituydas pelos Surtimos Pontífices, segundo consta das bulias de suas fundações: pêra 

os cavaleyros delias pelejarem continuamente pola Fee & defensam do Reyno contra 

mouros & infiéis" A longa paz e a inércia face à actividade guerreira fez com que os 

cavaleiros se acomodassem no conforto das suas comendas, sem interesse pela peleja. 

Muitos dos diplomas vindos de Roma incentivam a esse combate, mas a decisão régia 

pretende impor critérios de idoneidade na sua atribuição. Política iniciada anteriormente, 

como prova a bula de Paulo III, autorizando D. João III a dispor de onze comendas da 

ordem de Cristo, para recompensar todos aqueles que se distingam no campo de batalha.439 

Nesta linha de actuação, Júlio III envia a D. João III, dois breves, ambos com data de 7 de 

Outubro de 1551. Um deles, Cum alias felicis, impõe que igrejas com baixos rendimentos, 

não devem ser providas em comendas, por nessas circunstâncias, ser preferível ao rei 

aplicar esses rendimentos, no esforço de guerra.440 O outro, Exponi nobis, declara que 

todos os que recusam servir em África são obrigados a sustentar na sua comenda, peões e 

cavaleiros em número proporcional aos rendimentos dela. Nestes casos, só o monarca tem 

poder para libertar o comendador deste encargo.441 

Como grande parte da grandeza económica destas instituições, é proveniente de 

privilégios apostólicos adquiridos ao longo dos séculos, construídos num tempo em que a 

defesa da fé cristã, se manifestava, principalmente, através de campanhas militares. 

Princípio válido, mas que o tempo desactualizou, pois muitos comendadores ao possuírem 

comendas de alto rendimento, deixaram de se interessar pelas actividades guerreiras. Pio V 

através do breve Circunspecta romani, de 5 de Junho de 1568, recomenda que as 

comendas da ordem de Cristo criadas por D. Manuel I, se concedam como reconhecimento 

régio, por serviços prestados em actividades militares. Os detentores dessas comendas, 

devem manter-se à disposição do monarca para futuros serviços. O desinteresse era 

Regimento das três Ordens Militares, 1572, fl. 1. 

39 Ref. ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., vol. II, p. 216; Corpo Diplomático..., t. IV, pp. 361-362. É abula 
Ex parte serenitatis tuae de 2 de Dezembro de 1540. 

440 Ref. ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., vol. II, p. 215; Corpo Diplomático..., t. VII, pp. 67-68. 

441 Ref. ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., vol. II, p. 215; Corpo Diplomático..., t. VII, pp. 70-71. 
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acentuado e caso paradigmático era o da ordem de Cristo, onde só os proprietários de 

comendas novas servem, por estas serem de muito menor rendimento que as velhas. 

D. Sebastião pretende reduzir os abusos, rentabilizar a concessão de comendas e 

benefícios e aplicar essa mão-de-obra na defesa de lugares que Portugal conquistou, 

descobriu e cristianizou. A autorização pontifícia para esta reforma é dada por Pio V, pela 

bula, Ad Regiae Majestatis, de 18 de Agosto de 1570, a qual aboliu e revogou todos e 

quaisquer privilégios, dispensas e isenções concedidos às ordens, podendo o rei retirar, 

acrescentar ou modificar tudo aquilo que considerar importante. 

O texto outorgado por D. Sebastião começa por definir que só pode ter hábito regular, 

quem prestar serviço, durante três anos seguidos, em terras de Africa ou na índia. A idade 

mínima para atribuição e posse de comenda são dezoito anos, estando excluídos deste 

privilégio, mouros, judeus, filhos ou netos de oficiais mecânicos, o que supõe limpeza de 
i- • * i 444 

sangue e elitismo social. 

Em seguida, é explicitado o complexo processo da sua atribuição. Comecemos 

pelas de menor importância, aquelas que rendem 100 000 reais forros, dos encargos velhos 

e da porção do reitor, ou seja completamente realizados. Quando se encontram vagas, são 

atribuídas àqueles que tendo mais de dezoito anos, façam prova de ter servido em África, 

com o maior número de homens de cavalo, processo que não precisa de cartas régias. 

A tendência é sempre para privilegiar a guerra, justa e santa. A proximidade do turco, 

tornava-o ameaçador e Pio IV tal como os seus antecessores, compreendendo o esforço 

financeiro que era preciso para sustentar esse combate, vai através da bula Charissimus in 

Christo, de 19 de Setembro de 1561, conceder a D. Sebastião a possibilidade de aplicar, 

por um período de cinco anos, os 50 000 cruzados anuais, a que este tinha direito, sobre os 

442 Cf. ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., vol. II, p. 215; Corpo Diplomático..., t. X,pp. 311-313; ALMEIDA, 
Fortunato de. ob. cit., vol. II, p. 216; Corpo Diplomático..., t. X, pp. 381-382. Breve de Pio V Cogit nos de 8 
de Julho de 1570, ordena aos cavaleiros das ordens militares de prestarem serviço em Ceuta, Tânger e 
Mazagão, sempre que para isso forem solicitados; IAN/TT, Bulas, m. 28, n° 10; Corpo Diplomático..., t. X, 
pp. 326-327, o breve Quamvis Majestas de 27 de Junho de 1568, recomenda a mesma orientação para as 
ordens de Avis e Santiago, 

443 Cf. ALMEIDA. Fortunato de, ob. cit., p. 220; Corpo Diplomático..., t. XI, pp. 630-631; ALMEIDA, 
Fortunato de. ob. cit., vol. II, p. 217. Este privilégio foi dado pelo breve Apostolicae sedisprovidentiel de 16 
de Janeiro de 1571. Certamente respondendo ao ambiente de moralização dos custumes da Igreja e dos 
institutos religiosos. Júlio III revogou a capacidade dos professos das ordens militares de legarem os seus 
bens, cujo privilégio só será restituído por Clemente VIII, através do breve Honestis catholicorum de 14 de 
Outubro de 1600. 

444 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fis. 4-4v. 

445 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fis. 4v-5. 

435 



mosteiros e igrejas de Portugal, no sentido de preparar uma armada que combata os infiéis 

e faça guerra no norte de África.446 

Nesse entendimento, o rei estabelece que existindo pessoas de nobre geração, mas cuja 

precariedade de recursos não lhes permite sustentar o número suficiente de homens de 

cavalo para terem direito a comenda, determina que aquelas propriedades, cujo rendimento 

se situar entre 100 e 200 000 reais, não são providas por número de homens de cavalo, 

como acontece com as que valem 100 000, mas passam a ser concedidas em função da 

antiguidade de serviço prestado, de modo, a dar preferência aos que serviram mais tempo. 

Nestes casos, era indispensável carta régia e pelo menos um homem de cavalo, para além 

do próprio. O factor de desempate, em casos de igual tempo de serviço é o número de 

homens de cavalo com que se serve.447 

As comendas que ultrapassem os 200 000 reais só são atribuídas segundo o número de 

homens de cavalo e carta régia. Os que pretendam ser providos em comendas de menor 

quantia, quando alguma se encontrar vagar, podem ser seleccionados, por número de 

homens de cavalo ou antiguidade, de acordo com a diferença de rendimentos da comenda. 

Da mesma forma, que todos aqueles que sirvam em comendas de valor entre os 100 000 e 

200 000 reais e tiverem carta régia, podem também ser providos de outra menor, em caso 

de haver alguma vaga. Para evitar o aproveitamento da situação, fica bem claro, que para a 

contagem do tempo de serviço necessária para a concessão de qualquer comenda, a 

qualquer pessoa, para qualquer das três ordens, só interessam os homens armados, que o 

comendador sustenta à sua custa e não a expensas da fazenda do rei.448 

As imposições não se ficam por aqui. Para ser provido de comenda entre 100 000 e 200 

000 reais, é preciso carta régia e ter prestado serviço em África durante cinco anos. Para se 

ser provido nas de maior rendimento, de valor igual ou superior a 800 000 reais, são 

precisos seis anos de tempo de serviço. Fica ainda estabelecido, independentemente do 

valor da comenda, para todos os que prestam serviço sem carta régia, esse é o tempo 

exigido, para evitar fraudes nessa contagem. Sempre na linha de defesa dos propósitos que 

envolviam a política do norte de África, são privilegiados em igualdade de circunstâncias, 

todos os que findo esse tempo, continuam a residir nesses lugares, tendo por objectivo 

serem providos em comendas de maior valor. O Regimento impõe expressamente a todos 

446 Corpo Diplomático..., t. IX, pp. 340-342. 

Regimento das três Ordens Militares, 1572, fl. 5. 

448 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fl. 5v. 
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os que pretendam o hábito de qualquer das ordens, a obrigatoriedade de servir na cidade de 

Tânger, importante ponto estratégico de Marrocos, muito perto da Península Ibérica, ponto 

de vigilância da pirataria e do corso entre o Mediterrâneo e o Atlântico. 

E acrescenta. Só podem ser providos de comenda ou mudar para outra de valor 

superior, pessoas que ao tempo em que elas se encontram vagas, residam em Africa, 

ficando de fora os que acabaram o tempo de serviço e voltaram para o reino e os ausentes 

temporários, mesmo com licença dos visitadores, pois, o tempo de ausência não entra na 

contagem do tempo de serviço. 

Para os que pretendam melhorar a sua situação, mudando para uma comenda de maior 

rendimento, apresentamos um quadro explicativo dessa realidade: 

Quadro n° 28 - Condições exigidas para obter e mudar de comenda, segundo o 

Regimento de 1572 

Comenda cujo valor é 

< 100 000 reais 

Pode melhorar para outra de 

valor até 100 000 reais. 

Podem mudar para outra até 

200 000 reais. 

Nas superiores a este valor. 

Conta os homens de cavalo 

que teve depois que 

começou a servir. 

Por tempo de serviço. 

Por número de homens de 

cavalo. 

Comenda entre 100 000 e 

menos de 200 000 reais 

Pode melhorar para outra de 

valor até 200 000 reais. 

Pode mudar para uma que 

passe de 200 000 reais. 

Se tiver mais tempo de 

serviço. 

Apenas por número de 

homens de cavalo. 

Comenda superior a Pode mudar para outra de Número de homens de 

449 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fis. 5v-6. É possível que D. Sebastião estivesse convencido 
que os Turcos podiam estabelecer bases de pirataria em Marrocos pondo em perigo a costa algarvia. 

450 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fis. 6-6v. 

451 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fis. 6v-7. 
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200 000 reais valor superior. cavalo (todos os que teve 

desde que começou a 

servir). 

Para moralizar a atribuição e a posse das comendas, o rei estabelece que ninguém 

podia ter mais que uma, mas em caso de mudança para outra de maior valor, o comendador 

é obrigado a deixar a primeira, senão fica sem aquela para onde pretende mudar, ou seja, a 

de maior valor.452 

A objectivos políticos de D. Sebastião são expressos pelo rigor exigido no 

cumprimento do tempo de permanência em África, para fixar pessoas e constituir milícias, 

numa zona de importância estratégica comprovada. O documento antecipando dúvidas, que 

possam existir relativamente à contagem do tempo de serviço, para atribuição de hábito e 

comenda, estabelece que são precisos quatro anos, para as seguintes situações:453 

• Todos os que tendo servido por carta régia em território marroquino, dois ou mais 
anos; 

• Outros, que não tendo essa carta, não completaram ainda dois anos, mas continuam 

ao serviço e foram considerados beneméritos; 

Os que já regressaram ao reino e serviram três anos inteiros, de forma comprovada, têm 

direito a ser providos de comenda e de hábito. Desta determinação estão fora todos 

aqueles, que foram nomeados interinamente pelo monarca, para essas comendas, por se 

encontrarem vagas, bem como, nem para as que ficam vagas por renúncia dos respectivos 

comendadores.454 

A confirmar a ideia que o Algarve era um ponto geo-estratégico importante na 

política de D. Sebastião, é o facto deste equiparar para efeitos de concessão de comenda, o 

tempo prestado por todos os que sirvam nas galés na costa algarvia. Nestes casos, cada 

dois soldados que tenha ao seu dispor, valem por um homem de cavalo.455 

452 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fis. 7-7v. 

453 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fl. 7v. 

Regimento das três Ordens militares, 1572, fis. 7v-8. 
455 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fis. 8-8v; Rei ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., vol. II, p. 
216; Réf. JORDÃO, Levy Maria, ob. cit., t. I, pp. 246-247. Esta situação foi legitimada alguns anos mais 
tarde por Gregório XIII a 11 de Junho de 1577 através do breve Exponi nobis, ao determinar que o tempo 
exercido nas galés, por ser tão perigoso e custar tantas vidas como a guerra de África, deve ser a ele 
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O reconhecimento da valentia na guerra é indispensável. O ideal do soldado 

corajoso tinha tradução material na atribuição destes benefícios, cujo critério ficava ao 

cuidado do rei. A criação da " quinta comenda que daqui em diante for vagando de todas 

as ditas ordens de qualquer valor & rendimento que seja, ficara livre das sobreditas 

condições & reservada pêra eu despor delia livremente "45 , tinha esse objectivo. Eram 

comendas antigas de cada uma das três ordens militares, que o rei atribuída a quem 

entendia, mesmo não tendo servido na guerra. 

Como se fazia prova do serviço prestado? Quando acabado esse tempo, o 

interessado pede as respectivas certidões justificativas assinadas pelos visitadores, onde 

consta o tempo de serviço e o número de homens de cavalo com que serviu, para efeito de 

atribuição de comenda ou mudança para outra de maior valor. Os que não terminaram o 

tempo estipulado e entretanto, alguma vagar devem solicitar aos visitadores que enviem ao 

rei a certidão onde mencionam os anos de serviço prestado, número de homens de cavalo e 

outras informações que julguem importantes para o rei apreciar o processo, com "todo o 

exame & diligencia necessária pêra que não aja nisso enleyo nem engano algum ". A 

decisão do rei é enviada aos visitadores para ser dada conhecimento ao interessado, 

evitando que estes venham à corte, poupando trabalho e despesa. 

Retoma a ideia da criação de um seminário em Africa para restabelecer a disciplina 

e o espírito militar, cuja licença é dada pelo pontífice. Para o sustento deste lugar estão 

reservados anualmente 12 000 cruzados de ouro, retirados em partes iguais das mesas 

mestrais e das comendas cujo rendimento ultrapasse os 500 cruzados, as quais devem ser 

indicadas pelo rei, sem prejuízo de todos aqueles que de momento as possuem. Propõe 

sustentar em África de tantos fidalgos quantos for possível e até se arranjar este orçamento, 

as despesas são à custa da fazenda real. O elitismo social exigido para ingressar nestas 

milícias já não assenta apenas na linhagem, nobreza de sangue, geração, bons costumes, 

mas na destreza das armas e da guerra. Em igualdade de circunstâncias são preferidos os 

equiparado; Ref. ABRANCHES, Joaquim dos Santos, Fontes do Direito Ecclesiastico Portuguez. I-Summa 
do Bullario Portuguez, Coimbra, Tipografia do Seminário, 1895, p. 401; Ref. ALMEIDA, Fortunato de, ob. 
cit., vol. II, p. 216. No tempo de Filipe I (1580-1598), Clemente VIII a 12 de Novembro de 1592, pelo breve 
Exposition nobis, declara que as pensões das ordens militares superiores a um certo montante só devem ser 
atribuídas a militares e as de menor valor a não militares, sem prejuízo das determinações de Pio V. 

456 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fl. 8v. 

437 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fl. 8v. 

458 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fis. 9-9v. 
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filhos e quaisquer outros descendentes de todos aqueles que tombaram a lutar contra os 

infiéis. A semelhança do convento-sede, os cavalaleiros que aí ingressem, vão praticar 

alguns hábitos regulares, refeições em comum, em lugar idóneo, quer dizer cristão, o ritual 

da benção da mesa e respeito absoluto pelo silêncio. A eles, serão lidas algumas coisas 

santas, mas o destaque vai para os romances de cavalaria, exaltado o valor dos seus 

exemplos, acompanhados de crónicas e histórias épicas de reis e homens corajosos que na 

Africa e na índia morreram de forma gloriosa. 459 

Este seminário terá um visitador nomeado anualmente pelo rei, que fará um 

relatório pormenorizado da vida e costumes conventuais, ao mesmo tempo, que tem 

poderes para castigar e emendar o que for preciso.460 Para fazer os cavaleiros cumprir as 

suas obrigações e verificar se merecem o hábito que usam, este escolhe entre os 

comendadores da sua confiança, um ou mais juizes e outros oficiais, que entender serem 

precisos."w>1 

Como nada podia ser deixado ao acaso, são enunciados os largos poderes de juizes 
e visitadores: 462 

• Conhecer o tempo de serviço de cada um; 

• Antiguidade; 

• Número de homens de cavalo, com que cada um serve; 

• Cargos; 

• Avaliar a vantagem e qualidade de cada um dos cavaleiros; 

• Atribuição de comendas vagas; 

• Elaborar certidões e dar informações; 

• Fazer respeitar estatutos e determinações apostólicas; 

459 Regimento das três Ordens Militares, 1572, ils. 9v-10v; IAN/TT, Ordem de Cristo, cód. 235, 3a pt , fis. 
38-38v; Ordem de Cristo, n° 9, fis. 30-30v e fis. 102v-104; BN, Fundo Geral, cód. 737. fis. 69v-7Õ. Esta 
ideia de criação de conventos já é antiga e remonta a D. Afonso V e às letras de Pio II Et si cuncti, de 23 de 
Abril de 1462, que determinam a criação de três conventos a cargo das respectivas ordens militares, medida 
que seria revogada por Paulo II, pela bula Ratione congruit. Na mesma linha de actuação, D. Manuel I em 
1503, instituiu 30 tenças com nome de comendas, em vários lugares de África c com uma renda anual de dez 
mil reais a serem pagos pela mesa mestral no sentido de valorizar os serviços prestados pelos cavaleiros de 
Cristo na guerra contra o infiel de acordo com o mérito demonstrado. 

460 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fl. lOv. 

461 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fis. 10v-ll. 

462 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fis. 11-llv. 
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• Visita anual a todos os comendadores e cavaleiros que estiverem em Africa, 

fornecendo informações sobre a sua vida e costumes; 

• Castigar os culpados e aplicar multas sobre os seus bens; 

• Sempre que o rei o permitir, podem fazer uso destes poderes sem qualquer 

apelação. 

Determina ainda que em Africa residam dez freires, seis do hábito de Cristo, dois de 

Santiago e dois de Avis, para administrarem os sacramentos aos cavaleiros. A diferença 

considerável entre o número de freires de Cristo em relação às restantes ordens é 

reveladora da importância desta milícia e a sua forte implantação nos territórios 

conquistados e descobertos. 

D. Sebastião alerta comendadores, cavaleiros e quaisquer outros professos para o 

cumprimento destas determinações, caso contrário, vêem-se privados das suas comendas. 

Por concessão apostólica, ao rei é permitida a faculdade de emendar e retirar tudo aquilo 

que considere sem proveito para qualquer uma das três ordens.464 Para rentabilizar recursos 

e vocações, permite receber comenda de outra milícia, sem ser aquela a que se pertence, 

desde que se possua maior número de homens de cavalo ou mais tempo de serviço. Em 

igualdade de circunstâncias, cavaleiros com mesmo número de homens de cavalo e 

antiguidade, são preferidos os da ordem a que a comenda pertence. 

À semelhança de todos aqueles que lutaram por causas justas e nobres, com risco 

da sua própria vida, Pio V concede a D. Sebastião a possibilidade de acrescentar ao hábito 

de certos cavaleiros, que se distinguiram no esforço de guerra, uma seta, idêntica às 

representadas no martírio de S. Sebastião. 

Para que tudo se conserve e não se perca no esquecimento são dadas indicações 

para guardar este Regimento. O chanceler das ordens deve publicá-lo na chancelaria de 

cada uma delas e enviar os seus traslados, com selo e sinal, a cada um dos capitães das 

mesmas, nos lugares de Africa para estes o registarem no livro de contos. Os corregedores 

463 Regimento das três Ordens Militares, 1572, íl. l lv. No caso dos cavaleiros de Cristo o rei alerta os seus 
comendadores para procederem conforme a Regra, para o que ordena nova impressão da Regra da ordem de 
Cristo. 

454 Regimento das três Ordens Militares, 1572, íl. 12v. 

465 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fl. 13. 

466 Regimento das três Ordens Militares, 1572, fl. 12v. 
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e ouvidores das comarcas, devem fazer o mesmo, nos livros de registo das comarcas e 
ouvidorias, bem como no arquivo da Mesa da Consciência e Ordens. A versão original 
deste documento, do qual faz parte a bula de Pio V, fica depositado no cartório do 
convento de Tomar e no caso das ordens de Santiago e Avis, segue o traslado da bula e do 
Regimento, que serão depositados nos cartórios dos seus conventos.467 

Este desejo de reforma para as ordens militares, não será concretizado, entre outras 
razões, pela morte em combate de D. Sebastião, no dia 4 de Agosto de 1578 nos campos de 
Alcácer Quibir, levando consigo recursos e homens, deixando a monarquia portuguesa 
num estado de agonia. Acentuando tendências anteriores, no século XVII a atribuição de 
comendas e de hábito será cada vez mais uma forma de prestígio e promoção social. 

6 - Conclusão 

O capítulo que aqui termina tem por objecto o estudo e análise, através de textos 
normativos, considerados por nós, relevantes. Pertencem a uma fase já avançada e 
consolidada da existência destas milícias, muito influenciados pelo ambiente conciliar e da 
contra-reforma, característico da segunda metade de Quinhentos, que traçou novas 
fórmulas e caminhos para a espiritualidade europeia. 

. O núcleo pertencente à ordem de Santiago é o mais extenso. Dele fazem parte, a 
Regra de 1540 e os Estatutos de D. Jorge, que definem aspectos práticos e orientados para 
o quotidiano dos freires, os quais primam pela organização, rigor e nível de informação 
apresentado. Os Regimentos dos conventos de Avis e de Palmela, respectivamente de 1546 
e 1547, fornecem preciosas informações de carácter económico/administrativo, sobre a sua 
complicada e minuciosa gestão. Através deles podemos saber o seu funcionamento, que 
corpo de funcionário o tornava possível, avaliar as despesas e receitas. 

No que respeita à milícia de Cristo, as Constituições da vila de Tomar de 1554, 
constitui uma fonte histórica de grande valor, por nos fornecer informações sobre os 
problemas centrais para a Igreja Romana, as novas directrizes para pastoral, a prática dos 
sacramentos, os defeitos do clero e a idoneidade exigida, o cuidado que é preciso dispensar 
à igreja, como lugar de culto, a segurança e limpeza necessárias dos instrumentos de culto, 
a liturgia, o património e a cobrança de rendas. 

Regimento das três Ordens Militares, 1572, fis. 13v-14. Uma vez mais, um pormenor reflecte a 
superioridade da milícia de Cristo, como sendo a Ordem da Coroa. Enquanto que o cartório de Tomar fica 
com os originais, Santiago e Avis ficam com as cópias. 
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Como remate, analisamos um texto dirigido às três ordens, promulgado por D. 

Sebastião, que constitui a sua proposta de reforma para estas instituições, tentando 

disciplinar a atribuição de comendas, privilegiando o mérito e a bravura militar. 
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Capítulo VII 

A Regra: influências ideológicas e discurso legitimador 

O capítulo que encerra o nosso trabalho, resolvemos dividi-lo em duas partes. A 

primeira, tem por objecto as raízes ideológicas destas milícias e os particularismos da 

situação política, social e cultural que lhes deu origem, mostrando que estas organizações 

não surgiram por acaso, mas cujas ramificações culturais remontam à Alta Idade Média, 

procurando os seus antecedentes históricos e bases doutrinais que presidiram à sua criação, 

bem como, da singularidade e carácter missionário da expansão portuguesa. 

A segunda, constitui um contributo para a análise das Regulae como código, com 

linguagem própria e especificidades formais, que fazem delas uma fonte de direito que 

deriva para textos posteriores. 

1 - Enquadramento sociocultural do monaquismo 

Muito antes da fundação de Portugal existiam no nosso território alguns mosteiros 

que evidenciam uma tradição monástica peninsular, com raízes na fragmentação do mundo 

romano em numerosos reinos cristãos e no desenvolvimento das estruturas eclesiásticas, 

como forma de garantir alguma segurança às populações. No contexto de dificuldades e 

penúria económica, o mosteiro de Dume fundado por S. Martinho, durante a permanência 

sueva, remonta ao século VI, sendo aí, o começo da divulgação, na Península da 

espiritualidade transmitida pelos Padres do Deserto, herdeiros da tradição patrística no 

apelo que fazem à pureza original do Cristianismo, princípios onde o ideário monástico vai 

buscar as suas origens e o desejo de perfeição interior que o anima. 

Os referentes cristãos do mundo ocidental, remontam à fase final do império 

romano, à pregação e escritos de S. Paulo e ao nível político, o édito de Constantino em 

313, que pretendeu integrar no império uma fé, da qual não era possível ignorar o seu 

valor. É exactamente aí que se vai buscar a estreita ligação e a difícil separação, entre o 

poder político e o poder religioso. Os imperadores romanos como pontifex maximus 

468 MATTOSO, José, "Monaquismo" in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos 
Moreira Azevedo, J-P, lisboa, Círculo de Leitores, 2001, p. 255. 
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conciliavam estas duas vertentes, assumidas como algo natural que contribuía para o bom 

funcionamento da ordem natural da sociedade.469 

No leste do Mediterrâneo e mesmo em Roma, o Cristianismo foi visto como algo 

de libertador por camadas populares que denunciavam as injustiças do império, numa linha 

de defesa dos seus direitos sociais, enquanto noutros locais se desenvolvem formas de 

eremitismo, que propõem o isolamento do indivíduo e consideram inútil o esforço humano, 

perante o desconcerto do mundo. São essas ideias de injustiça, de isolamento, de ascese, 

que ao evoluírem, conduzem ao combate e ao sacrifício. É essa fuga, essa retirada do 

mundo, que torna os anacoretas do deserto, percursores do monaquismo. Este ideal de vida 

com base no isolamento e na pobreza, levou séculos mais tarde, à sua ramificação para 

formas de vida cenobítica, que no Ocidente tiveram o seu apogeu com a divulgação da 

Regra de São Bento.470 

Neste ambiente espiritual desorganizado e permeável a heterodoxias, desenvolve-se 

o priscilianismo, corrente religiosa que se desenvolveu na Lusitânia, ainda esta era 

província romana, em finais do século IV, que propunha uma vivência ascética profunda. 

Este complicado mundo político e cultural, contribuiu para o desenvolvimento destas 

espiritualidades marginais e justificam a convocação do I e II concílios de Braga, 

respectivamente em 561 e 572, nos quais esteve presente S. Martinho de Dume. Nestas 

reuniões organizou-se o combate às heresias, a conversão dos suevos e a organização 

eclesiástica da Península.471 Este deve ter nascido entre 510 e 520 e era oriundo da região 

da Panónia. A sua obra dirigida à educação dos rústicos e dos rudes, constituiu uma 

chamada de atenção para as superstições praticadas por muitas comunidades peninsulares. 

Combate o piscilianismo, heresia praticada na Península, com muitos seguidores, 

sobretudo nas populações rurais, pelas suas propostas de vida baseadas no rigor ascético. 

Práticas, tradições e cultos marginais que esperava combater quando fundou o mosteiro de 

Dume, no sentido de converter o povo suevo.472 

Cf. THOMAZ, Luís Filipe F. R., ob. cit., pp. 86-87. 

Cf. BEIRANTE, Ângela, "Eremitismo", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção cie 
Carlos Moreia Azevedo, C-I, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 149-150. 

Cf. MATTOSO, José, "Espiritualidade na Época Medieval", in Dicionário de História Religiosa de 
Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, C-I, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 181-182; Act 2, 
42-47, A ideia de pureza monástica tem a fundamentação bíblica no despojamento material a que se 
entregaram os Apóstolos, cujo exemplo foi seguido pelos primeiros cristãos. 

Cf. LIVERMORE. Harold, "São Martinho de Dume, precursor de missionários portugueses", in Actas do 
Congresso Internacional de História Missionação e Encontro de Culturas, Braga, Universidade Católica 
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S. Frutuoso (? - 665/667), bispo de Braga, um visigodo de origem nobre que viveu 

durante o século VII, redige no seu mosteiro de Compluto, em Espanha a Regula 

Monástica Communis. Texto duro, sem artifícios de linguagem, que condena o uso de bens 

entre os monges visigodos, todas as formas de corrupção e procura manter-se fiel às 
. . . 473 

verdadeiras tradições de pobreza que caracterizavam a Igreja primitiva. 

Séculos mais tarde, S. Rosendo (907-977), fundador do mosteiro de Celanova na 

região de Orense, é outro reformador monástico, que admite a riqueza dos mosteiros, como 

glória suprema de Cristo, introduz neles os ofícios e procura organizar o monaquismo de 

acordo com o princípio beneditino, Reza e Trabalha, mensagem difícil de assimilar, nesta 

Portuguesa, vol. I, 1993, pp. 223-224; Cf. MATTOSO, José, "Raízes da missionação portuguesa", in Actas 
do Congresso Internacional de História Missionação e Encontro de Culturas, Braga, Universidade Católica 
Portuguesa, vol. I, 1993, pp. 72-74. 

■H3 DIAS, Paula Cristina Barata, Regula Monástica Communis ou Exhortatio ad Monachos? (Séc. VII, 
Explicit)' Problemática. Tradução. Comentário, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Edições 
Colibri, 2001, pp. 91-139. A autora apresenta a tradução portuguesa e respectivo comentário desta Regra 
monástica. Trata-se de um texto dividido em vinte capítulos, que termina com o Pacto, uma forma de 
declaração solene, uma profissão de fé que a comunidade assume. Pela pertinência dos assuntos tratados e 
pontos de contacto com textos normativos muito posteriores, julgamos útil enunciar os seus capítulos: 

Capítulo I, Que ninguém pretenda fundar mosteiros de seu livre alvedrio, sem antes consultar a 
assembleia comum e sem que o Bispo o aprove segundo os cânones e a Regra; 
Capítulo II, Que os sacerdotes não tomem a iniciativa de construir mosteiros pelas povoações sem o 
conhecomento do bispo que vive segundo a Regra, ou sem o conselho dos Santos Padres; 
Capítulo III, Quem deve ser eleito para abade do mosteiro; 
Capítulo IV, Que monges se receberão no mosteiro; 
Capítulo V, De como devem os monges obedecer ao seu abade; 
Capítulo VI, De como devem habitar no mosteiro os homens acompanhados das esposas e dos 
filhos, sem que haja perigo; 
Capítulo VII, De como devem ser tratados os doentes no mosteiro; 
Capítulo VIII, Como devem ser governados os idosos no Mosteiro; 
Capítulo IX, De como devem viver aqueles que têm a seu cargo os rebanhos do mosteiro; 
Capítulo X, O que devem observar os abades; 
Capítulo XI, O que devem observar os priores no mosteiro; 
Capítulo XII, O que devem observar os deões; 
Capítulo XIII, Em que dias devem os irmãos juntar-se em reunião; 
Capítulo XIV, De como devem os abades ser solícitos para com os excomungados; 
Capítulo XV, De como devem vigiar-se os mosteiros de homens e mulheres; 
Capítulo XVI, Que irmãos devem habitar com as irmãs num só convento; 
Capítulo XVII, Qual deve ser o costume de saudar no mosteiro de homens e de irmãs; 
Capítulo XVIII, Que não sejam recebidos no mosteiro aqueles que não se despojaram radicalmente 
de toda a riqueza; 
Capítulo XIX, O que devem obsewar no mosteiro aqueles que cometeram pecados mais graves no 
século; 
Capítulo XX, O que deve ser observado acerca dos monges que, por causa dos pecados, 
abandonam o próprio mosteiro; 
Por último, o Pacto em Nome do Senhor. Através deste Pacto, os professos submetem-se a Deus e 
ao abade, este apresentado como o representante dos interesses da comunidade e manifestam a 
intenção de habitar o mosteiro de acordo com os ensinamentos de Cristo e as orientações do 
superior, o abade. 
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parte mais ocidental da Europa, zona exposta a constantes investidas mouras. Regra 

monástica que só começa a ser verdadeiramente difundida no espaço ibérico, a partir do 

século X, respondendo às necessidades de defesa próprias de um mundo debilitado. A 

observância de uma Regra constituía um valor jurídico, espiritual e simbólico inestimável. 

A viragem decisiva surge no concílio de Coiança de 1055, que impõe a adopção pelos 

mosteiros, da Regra de Santo Isidoro ou a de S. Bento.474 Este processo de assimilação da 

mensagem beneditina e da liturgia romana, foi lento e ofereceu grande resistência, na 

medida em que o ambiente espiritual estava dominado por correntes heterodoxas, o 

priscilianismo e o arianismo. Gregório VII apoiado pela ordem de Cluny, reis e bispos 

peninsulares vai implantar esses novas linhas da espiritualidade, a que a Península Ibérica, 

no século XI se mostrava rebelde.475 

A chegada dos muçulmanos à Península Ibérica em 711 e o antagonismo religioso 

que os separam dos cristãos, fez deles alvos ideologicamente fáceis de combater. Ao 

princípio apenas por razões políticas e de conquista, mais tarde, conciliando esse facto com 

o objectivo religioso, influenciam a base filosófica que a orienta. Esta começou por ser um 

processo político e territorial e só depois, foi inserido no contexto cruzadístico, de combate 

ao Islão, que interessava a pontífices e monarcas.476 

Ao enraizar-se a ideia de expulsão do mouro infiel e o seu enquadramento na 

mentalidade religiosa da época, o papa como dirigente dos reinos cristãos, aproveita muito 

bem estes momentos de exaltação para se impor politicamente sobre os príncipes. 

Ambiente propício ao aparecimento de organizações monásticas, formas mais definidas de 

liderar a fé, e dar novo dinamismo económico aos lugares onde se instalam. A fundação do 

mosteiro de Cluny no começo do século X (909/910), por Guilherme III, duque de 

Aquitânia, um dos maiores senhorios de França, sociedade profundamente hierarquizada e 

feudal, iniciou um novo tipo de orgânica monástica, sob protecção papal, livre da 

interferência das autoridades episcopais e de senhorios leigos. Durante quase duzentos 

anos, até ao aparecimento de Cister, Cluny gozou de privilégios e estende a Europa a sua 

Cf. COCHERIL, D. Maur, Etudes sur le monachisme en Espagne et au Portugal, Lisboa, Livraria 
Bertrand, 1966, pp. 40-50. Segundo este autor o período visigótico teve outros importantes legisladores. Uma 
Regra é atribuída a S. Leandro (século VI), outra, a Santo Isidoro de Sevilha (século VII) e outra a São 
Frutuoso (século VII); Cf. MATTOSO, José, "Beneditinos", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, 
direcção de Carlos Azevedo Moreira, A-C, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 202. 

7:> SILVA, Maria Joana Corte-Real Lencart e, O Costumeiro de Pombeiro. Uma comunidade beneditina no 
século XIII, Porto, ed. policopiada, 1995, pp. 35-36. 

476 Cf. THOMAZ, Luís Filipe F. R., ob. cit., p. 105. 
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administração poderosa. Afonso VI de Leão e Castela favoreceu a fixação dos monges 

cluniacenses e a eles se deve a definitiva introdução da Regin de S. Bento, destronando as 

Regi-as de Santo Isidoro e de S. Frutuoso, herdeiras da Hispânia visigótica. Apesar das 

resistências do monaquismo local, o poder dos cluniacenses impôs-se, como força 

organizada, no campo económico e espiritual, em territórios que precisavam de ser 

protegidos, para não se colocarem constantemente à mercê das investidas mouras. Cluny 

ao dominar o mundo monástico/religioso medieval, ganha tal poder e importância, cuja 

riqueza começa a ser posta em causa, pelas novas motivações monásticas, centradas na 
Ali 

figura singular de Bernardo de Claraval. 

De certo modo, nesse espaço de dois séculos, que medeiam entre o aparecimento 

de Cluny e Cister, a sociedade europeia mudara, com o despertar das cidades, do comércio, 

aliados à nova pastoral preconizada pelas ordens mendicantes. O século XII traz o 

crescimento do mundo urbano, o aumento do prestígio do poder real e da burguesia e uma 

nova mentalidade a que essas ordens deram importante impulso. O crescimento da 

actividade mercantil e o aumento da produção agrícola, trazem a melhoria das condições 

gerais de vida o que é acompanhado por uma revolução cultural, com referências às 

escolas catedrais e monacais, universidades, trovadores, jograis, canções de gesta e 

romances de cavalaria. As ordens mendicantes estão no centro desta viragem. A 

franciscana, fundada por Francisco de Assis (1181/1182-1226) e aprovada por Inocêncio 

III em 1209, tinha a sua vida pautada pela disciplina regular, próspera nos centros urbanos 

onde mantinha fortes contactos com a população envolvente. O mesmo se passa com a 

ordem dominicana fundada por S. Domingos de Gusmão (1170-1221), igualmente 

aprovada por Inocêncio III em 1215. Era constituída por comunidades de sacerdotes que 

viviam num estado de pobreza mendicante, privilegiavam o estudo, a pastoral itenerante, 

pondo em causa a grandeza, o poder, a riqueza e a vida contemplativa da vivência monacal 

tradicional. 

A filosofia escolástica aproveita este mundo em mudança. O seu auge centra-se na 

obra de S. Tomas de Aquino (1225-1274), dominicano, que ao assimilar a ideia aristotélica 

do homem animal social, desliga a noção de pecado original do poder político, concedendo 

477 DIAS, Geraldo Coelho, "Cluniacenses", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção de 
Carlos Moreira Azevedo, A-C, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 381-382. S. Bernardo ao colocar 
reservas perante o poder e importância de Cluny, reformou o conceito de monge, que por definição significa 
todo aquele que vive fora do contacto do século. Passa a ser o cenobita que vive em comunidade orientada 
por princípios rígidos, cujos membros têm o dever de trabalhar para cumprir a imposição do Criador, 
explicitada no Génesis. De certo modo, questiona o ereinitismo, cujos membros se retiram para viver na mais 
completa solidão, alheados do mundo, não contribuindo para o seu progresso. 
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aos mais aptos a capacidade de melhorarem as suas vidas e trabalharem para o bem 

comum. Rejeita a doutrina da providência divina, defendida por Santo Agostinho e defende 

que a única fonte do conhecimento humano é a realidade sensível. Esta noção primitiva de 

contrato social, ao gosto da burguesia foi desenvolvida por João Duns Scoto (1266-1308), 

um franciscano escocês, que acrescenta ao tomismo, o conhecimento de natureza intuitiva. 

O seu pensamento filosófico e o intenso trabalho de tradução dos clássicos gregos e 

latinos, i*esenvoiviuOs nos mosteiros e avauias da u,uropa, o gosto peias ciências árabe e 

judaica e o recuso à filosofia natural e metafísica de Aristóteles, contribuíram para a 

renovação do pensamento cristão.478 

A ordem de Cister fundada na região da Borgonha, por Robert de Molesmes, como 

reacção ao poder alcançado por Cluny, propondo a adopção de valores monásticos, mais 

próximos dos propostos pela Regra beneditina. O rosto deste novo monaquismo, teve o 

contributo decisivo de Bernardo de Claraval. Trata-se uma nova forma de viver os 

princípios propostos por São Bento, o que leva ao aparecimento de novas vocações, com a 

entrada nesses mosteiros, de novos elementos, provenientes de vários grupos sociais. 

Desde a fundação da abadia de Claraval, em 1115, estava previsto um sistema de 

entreajuda entre os mosteiros evitando que uns prosperassem, enquanto outros entram num 

processo de decadência.. Dentro de cada mosteiro a autoridade máxima era exercida pelo 

abade, que se encarregava de dirigir espiritual e materialmente professos e noviços. A 

abade era coadjuvado nas suas numerosas funções, pelo prior, tesoureiro, vestiário, 

celeireiro-mor, mestre de gramática, mestre das granjas para supervisionar os trabalhos 

agrícolas e mestre dos conversos, que faziam do mosteiro uma unidade de produção e um 

centro de decisões.479 

A Bíblia ao descrever a história do homem rumo à sua salvação e sendo o livro 

sagrado por excelência, obviamente serviu de motivação a Bernardo de Claraval (1090-

1153), o nobre Bernardo de Fontaines que se tornou no primeiro abade dos cirtercienses, 

fundador de numerosos mosteiros. Vai ser o impulsionador do espírito e da obra de Cister, 

que viu multiplicar substancialmente o número de casas monásticas, durante a sua vida. 

Pretende fazer o contraponto com Cluny, de estrutura mais pesada e centralizadora, que 

dificilmente conseguia respeitar a autonomia dos mosteiros. Nasceu em Cister a 21 de 

478 GARCÍA-QUISMONDO, Miguel Ángel Garcia, "La inquietud espiritual", in Historia Universal de la 
EdadMedia, coord. Vicente Ángel Alvarez Palenzuela, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 626-628. 

479 BARBOSA, Pedro Gomes, "Cistercienses", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção de 
Carlos Moreira Azevedo, A-C, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 346-347. 
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Março de 1098, dia do grande patriarca S. Bento, num sítio isolado, perto da cidade de 

Dijon. S. Bernardo marca de forma única a diferença entre cistercienses e cluniacenses. A 

riqueza, ao espírito feudal e à influência religiosa de Cluny, impôs um paradigma de vida 

baseado na austeridade, na pobreza, no exemplo de Cristo e no encontro com Deus. 

Herdeiras desta linha de organização estão as ordens militares. Associadas às 

necessidades territoriais dos estados peninsulares, na sua política de defesa e combate às 

hostes muçulmanos, estão dependentes de uma Regra e de uma ordem, que tem sobre elas 

poder de visita e correição. Estão intimamente ligadas ao movimento guerreiro e 

cruzadístico, impulsionado pela bula de Urbano II em 1095, que conduziu a Europa a um 

processo de abertura e expansão que reanimou o comércio e a pôs em contacto com os 

ricos portos e o activo comércio do leste do Mediterrâneo. A ideologia da guerra santa dá 

um novo sentido aos conflitos armados, ao tentar justificá-los com a tese proselitista de 

combate aos inimigos de Cristo. O conjunto dos estados cristãos, a Cristandade, pela mão 

do pontífice sente obrigação de combater em nome de Deus. No extremo ocidental da 

Europa, a reconquista peninsular, apesar de se desenvolver dentro desse contexto, teve 

sempre razões mais práticas, tentando conciliar a ideia de expansionismo territorial e de fé 

subjacente, com forte ligação entre o político e o religioso. O ideal de cavaleiro cristão 

disposto a enfrentar os perigos da guerra e estar pronto a morrer no campo de batalha, é na 

sua génese a imagem ascética que mais se aproxima de Cristo sofredor e redentor dos 
481 

pecados do mundo, a osmose entre o ideal guerreiro e a tradição monástica. 

É possível que tenha sido esse acervo ideológico que presidiu à criação da ordem 

do Templo, fundada em Jerusalém entre os anos 1118/1119, por um grupo de cavaleiros 

que tomavam a seu cargo a defesa e protecção dos peregrinos que ocorriam à cidade santa, 

onde juraram os votos de pobreza, castidade e obediência. Os estatutos desta nova 

organização foram defendidos por S. Bernardo perante o papa Honório II em 1128. As 

restantes, criadas posteriormente, aparecem motivadas pelo mesmo espírito de combate e 
~ 482 

oração. 

480 DIAS. Geraldo José Amadeu Coelho, ob. cit., pp. 238-243. 

4SI XHOMAZ. Luís Filipe F. R.? ob. cit., pp. 104-105. Nunca é demais lembrar que Calatrava ao filiar-se na 
abadia de Morimond, adoptou a Regra de S. Bento, do mesmo modo, que fizeram as ordens de Avis, Cristo, 
Alcântara e Montesa e é em função dessa obediência,que o abade de Alcobaça tinha direito de visita e 
correição sobre as ordens poruguesas. 
482 Cf. GUIJARRO RAMOS, Luís Garcia, ob. cit., pp. 74-75. 
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A formação do território português, está intimamente ligada ao processo de 

aparecimento e consolidação destas milícias, pela ajuda prestada pelos seus cavaleiros, aos 

nossos primeiros reis. A dinastia de Borgonha procura no combate ao infiéis, consolidar o 

património político que ia conquistando. Este processo não está distante da política do rei 

fundador em relação aos monges brancos. A carta de doação de 1153 de D. Afonso 

Henriques e de sua mulher, D. Mafalda, de uma extensa área entre Leiria e Óbidos, 

apontava para a criação de um mosteiro, na região de Alcobaça, ao mesmo tempo, que 

estabelecia a obrigatoriedade dos monges viverem no couto que lhes tinha sido doado, sob 

pena de o perder, caso o abandonassem.483 

Tal como a vivência religiosa de Cluny, foi posta em causa por Cister, ao pretender 

aproximar as obrigações do quotidiano dos monges, das orientações beneditinas, também 

ela, a partir do século XIII, vê a sua acção questionada, assistindo à fuga de muitos dos 

seus elementos, acusada de estar demasiado ligada ao século e aos assuntos do mundo. As 

ordens mendicantes ou menores, vão ocupar este vazio, são instituições de vanguarda ao 

proporem o retorno a uma vivência espiritual mais pura e receptiva aos problemas das 

populações. O crescimento urbano arrasta consigo novos pobres e exige um novo conceito 

de pastoral, mais prática e menos contemplativa.484 

2 - Portugal: do monaquismo primitivo à missionação 

Os mosteiros ao projectarem uma forma de organização complexa que precisava do 

aval do papa para se manterem, necessitam de uma orientação escrita que regule a vida dos 

seus membros. Os conventos são pequenas cidades de Deus que se projectam em torno de 

um ideal de vida, que concilie a oração, a vocação assistencial e cultural. Através do 

espírito disciplinador e prático das Regras, constata-se que estes documentos possuem uma 

homogeneidade formal, motivada por factores de ordem prática, por ser indispensável 

regulamentar a sua vida económica, relações hierárquicas entre os seus membros, 

obrigações e direitos de cada um, fornecendo à comunidade espessura institucional. S. 

Bento (480-547), Bento de Núrsia, fundador e primeiro abade do mosteiro de Monte 

PENTEADO, Pedro, "Alcobaça", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos 
Moreira Azevedo, A-C, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p.32. 

BARBOSA, Pedro Gomes, "Cistercienses", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção de 
Carlos Moreira Azevedo, A-C, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 347-349. 
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Cassino, com a sua Regra deu ao monaquismo ocidental forma organizada ao construir um 

modelo de vida que conjuga o trabalho e a oração. Ora et labora passou a ser o lema do 

cristão em luta por um mundo melhor. O trabalho valorizado e até santificado apresenta-se 

como exemplo das virtudes monásticas, quer seja a produção agrícola, o socorro de pobres, 

a velhos, enfermos e peregrinos. A Regra beneditina é um modelo completo de deveres 

espirituais e materiais, que se colocam à vida claustral, baseado na contenção material e na 

obediência, impondo um equilíbrio na actividade diária do monge, oração, trabalho e 
485 

repouso. 
O desenvolvimento monástico e o movimento geral europeu em tomo da cruzada, 

fomentaram um ambiente político-religioso, baseado na defesa intransigente dos valores 

cristãos, para o que muito contribui o apoio pontifício. Como exemplo, desta atitude 

podemos referir, a confirmação da conquista de Alcácer do Sal, pela bula Intellecta ex 

vestris litteris de Honório III de 12 de Janeiro de 1218. Pela bula Gaudemiis et exultamus, 

de 30 de Abril de 1341, Bento XII concede a D. Afonso IV, depois dos êxitos conseguidos 

no Salado, benção para combater os mouros em Granada, graça já anteriormente concedida 

por João XXII ao rei D. Dinis, através do diploma Apostolice sedis de 23 de Maio de 1320, 

incentivando ao combate ao intenso corso, que atacava as embarcações quando estas 

passavam no estreito de Gibraltar. 

É neste ambiente de proteccionismo religioso dado pelo Papado e a sucessiva 

renovação de bulas para revalidar a cruzada, que a nova dinastia vai aproveitar. Os 

descobrimentos e conquistas, que irão marcar a sua acção política, procura atribuir à 

cruzada um significado mais universal, mais abrangente, sem nunca esquecer o prestígio 

político e económico que lhe estava associado. A jornada de Ceuta em 1415 e o desejo de 

conquistar Marrocos, levam D. João I, a pedir ao papa apoio para manter essa praça de 

valor estratégico considerável.487 Martinho V acede a este pedido, através de diversos 

diplomas. A bula Rex Region confirma as pretensões da coroa portuguesa, reconhecendo o 

poder sobre a cidade de Ceuta e outras conquistas africanas, que viessem a alcançar. A par 

485 Regra de S. Bento, Mosteiro de Singeverga, Ora et Labora, 1992. Texto normativo composto por 73 
capítulos; Cf. COCHERTL, D. Maur, ob. cit., p. 73. 

486 Cf. THOMAZ, Luís Filipe F. R., ob. cit., p. 107. 

487 M. K, vol. II, doc. 142, pp. 278-282. 
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disso, todos os que nelas participam concede indulgência plenária, tal como, acontecia com 
os que se dirigiam à Terra Santa.488 

A documento Sane charissimus, confirma os princípios expostos na anterior e 
reconhece a D. João I a legitimidade da posse sobre as terras conquistadas, as quais passam 
a fazer parte integrante dos seus territórios.489 Uma outra, Romanus Pontifex, incumbe os 
arcebispos de Braga e de Lisboa de procurarem saber da possibilidade de elevação de 

um íoríe anado I . P l l t a 3 C l f l ^ H p P / t í l C i l a m p c / l l l i t q a o ó /-"a + o r í i - i l ™^ T7 nnfíAr* r* 4-*-r.4-n ~ ~ - « - « . - ~ ; r t l 

deste espírito cruzadístico, Martinho V autoriza D. João I a comerciar com os muçulmanos, 
pela bula Super gregem domimcum, de 3 de Julho de 1418, proibindo-o, no entanto, de 
negociar certas mercadorias consideradas interditas e de importância bélica, como 
ferragens, madeiras, cordas, navios e armaduras.491 Documento que será renovado para D. 
Duarte, em 1437492 e D. Afonso V em 1442493 e 1456.494 

Apesar do interesse que o norte de África suscitava, as conquistas só serão 
retomadas em 1437. Neste intervalo de duas décadas, o interesse de Portugal será orientado 
para a exploração atlântica, que permitirá evangelizar os reinos africanos, o nos levará ao 
Oriente e ao Brasil. Destino épico a que não ficaram indiferentes autores como Zurara,495 

188 M H., vol. II, doc. 143, pp. 282-286; Descobrimentos Portugueses, vol. I doc. 239, pp. 251-252. Na bula 
Ab eo qui humani datada de 26 de Março de 1419, Martinho V expõe de forma rigorosa que todos aqueles 
que estiverem em Ceuta têm direito à plena remissão dos pecados, caso se arrependam sinceramente dos 
mesmos. Os actos cometidos contra terceiros devem ser remediados ou pelo penitente, ou pelos seus 
herdeiros caso este já tenha falecido, para além de impor um jejum às sextas-feiras, a todos aqueles a quem 
for concedida a plena remissão dos pecados. 

489 Descobrimentos Portugueses, vol. I, docs. 237 e 238, pp. 246-248 e pp. 248-250. 

Descobrimentos Portugueses, vol. I, doc. 236, pp.244-245. 

491 M. K, vol. II, doc. 146, pp. 299-300. 

92 Descobrimentos Portugueses, vol. I, doc. 296, pp. 378-380. Trata da bula de Eugénio IV, Preclaris tue 
devotionis de 25 de Maio desse ano. 

493 Descobrimentos Portugueses, vol. I, doc. 325, p. 411. Trata-se da bula de Eugénio IV, Exigunt nobilitatis 
de 5 de Janeiro. 

494 Descobrimentod Portugueses, vol. I, doc. 419, pp. 533-535. Trata-se da bula de Calisto III, Dum in nostre 
mentis de 26 de Fevereiro. 

3 ZURARA, Gomes Eanes de, Crónica da Tomada de Ceuta, Lisboa, Publicações Europa-América, 1992, 
p. 41. Apesar de toda a obra estar impregnada do espírito proselitista, logo no capítulo II aparece a 
justificação ideológica da ida a Ceuta: "grande amor da Fé, grandeza de coração, maravilhosa ordenança, e 
proveitosa vitória, a qual foi maravilhoso preço de seu grande trabalho. " 
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João de Barros496 e Luís de Camões,497 que o consideram um desígnio nacional. Portugal 
498 

pretende realizar a Respublica Christiana além-mar, junto dos gentios e dos impuros. 
As grandes navegações do século XV, fornecem à Europa condições para propagar 

a fé e reinventar a cruzada, quando esta na sua fórmula medieval estava praticamente 

acabada. Os descobrimentos vão permitir colonizar e ao mesmo tempo, evangelizar 

espaços até aí desconhecidos ou inacessíveis. Apesar de Marrocos ser uma reserva da luta 

contra o infiel e das vitórias militares alcançadas durante o reinado do Africano, só com D. 

João II, se inicia a evangelização dos reinos africanos. Em 1446, os portugueses chegam à 

zona do golfo da Guiné e as populações são instruídas no sentido de professarem o 

Cristianismo e dois anos depois, o Infante D. Henrique proíbe o corso e as investidas mais 

violentas a sul do Bojador, para o contacto com essas populações ser apenas comercial e 

não prejudicar as suas intenções de cristianizar esses povos. 

Apesar da primeira tentativa séria para evangelizar essa zona, só aconteceu quando 

se edificou o forte de S. Jorge da Mina, permitindo a evangelização do reino do Benim e 

do Congo,500 que constituem a primeira grande experiência missionária portuguesa da 

época moderna. 

A visibilidade desta acção missionária teve reflexos além-mar, na organização do 

espaço eclesiástico, dando origem à criação de inúmeras dioceses espalhadas pelo império 

ultramarino português. 

496 BARROS, João de, Ásia, Primeira década, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988, p. 123. 

497 CAMÕES, Luís de, ob. cit., IV, 67, 75, explica o sonho profético do rei D. Manuel. 

498 BUESCU, Maria Leonor Carvalhão, ob. cit., vol. II, p. 178. A propósito da justificação da guerra santa, 
Gil Vicente na Tragicomédia da Exortação da Guerra, através fala de Aníbal, o ousado general cartaginês, 
exalta os feitos de D. Manuel I: 

Guerra, guerra, todo estado! 
Guerra, guerra, mui cruel! 
Que o grão Rei Dom Manuel 
Contra mouros está irado. 
Tem prometido e jurado 
Dentro no seu coração 
Que poucos Ih 'escaparão. 

499 ZURARA, Gomes Eanes de, Crónica de Guiné, Introdução, novas anotações e glossário de José de 
Bragança, Barcelos, Livraria Civilização-Editora, 1973. pp. 405-406. 

500 BARROS, João de, ob. cit., pp. 102-107. 

501 ALMEIDA, Fortunato de, ob. cit., vol. II, pp. 18-46; JORGE, Ana Maria C. M., "Episcopológio", in 
Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, C-I, Lisboa, Círculo de 
Leitores, 2000, pp. 131-146. 

455 



A sua criação está fortemente ligada aos direitos de padroado, concedido aos reis 

portugueses pela Santa Sé, revelador do interesse e apreço que esta alimentava pela 

Conjunto de dioceses de além-mar que mostram a vertente evangelizadora da expansão portuguesa 

Diocese Bula e ano de edificação Bispo 
Diocese de Ceuta Ceuta pertencia à primitiva diocese de 

Marrocos. Com a decadência das praças 
do norte de Africa no século XVI, foi 
perdendo importância. 

Frei Aimaro d'Aurillac (1421-1443). 
Entre 1413 e 1421 exerceu o cargo 
de bispo de Marrocos 

Diocese de Tânger A área deste bispado foi alargada pela 
bula Super cunctas de Pio V de 
9/Junho/1570, à qual anexou a diocese 
de Ceuta. Tal como Ceuta e Safim 
pertenceu à primitiva diocese de 
Marrocos. 

Frei Nuno Alvares de Aguiar (1468-
1491), sagrado bispo de Tânger 
antes da cidade ser ocupada pelos 
portugueses, o que ocorreu em 1471. 

Diocese de Safim In apostolicae dignitatis fastígio, 
Alexandre VI, 
18/Junho/1499 

João Martins (14737-1477?) 

Diocese do Funchal Pro excellent! 
LeãoX 
12/Junho/1514 

Diogo Pinheiro (1514-1526) 

Diocese dos Açores Aequum reputamus, 
Paulo III, 
3/Novembro/I534 

Agostinho Ribeiro (1535-1540) 

Diocese de Cabo Verde Pro excellent! 
Clemente VII 
31/Janeiro/1533 

Brás Neto (1533-1538) 

Diocese de S. Tomé Aequum reputamus 
Paulo III 
3/Novembro/1534 

Diogo Ortiz de Vilhegas (1534-
1540) 

Diocese de Goa Aequum reputamus 
Paulo m 
3/Novembro/1534 

Francisco de Melo (1532) 

Diocese da Baía Super specula, 
Júlio III, 
25/Fevereiro/ 1551 

Pedro Fernandes Sardinha (1551-
1556) 

Diocese do Congo Super specula 
Clemente VIII 
20/Maio/1596 

Frei Miguel Rangel (1596-1602) 

Diocese de Malaca Pro excellent! 
Paulo IV 
4/Fevereiro/1557 

Frei Jorge de Santa Luzia (1558-
1576) 

Diocese de Cochim Pro excellent! 
Paulo IV 
4/Fevereiro/1558 

Frei Jorge Temudo (1558-1567) 

Diocese de Macau Super specula 
Gregório XIII 
10/Fevereiro/1575 

Diogo Nunes Figueira (1576) 

Diocese de Funai (Japão) Cédula consistorial 
Sisto V 
19/Fevereiro/1588 

Sebastião de Morais (1588) 
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expansão lusitana e sua vertente proselitista. Ao pontífice cabia delimitar os objectivos, 

privilégios e as condições da cruzada.3 

Processo desenvolvido pela ordem de Cristo e mais tarde, pelo rei, como seu 

perpétuo administrador, que se tornou por inerência o responsável pela evangelização dos 

territórios ultramarinos. Consistia num conjunto de privilégios que a Santa Sé concedia 

para quem edificava igrejas, nas novas terras. Mais tarde, já no século XVII, estes direitos 

foram abalados, com a criação da Sagrada Congregação de Propaganda Fide, por Gregório 

XV a 22 de Junho de 1622, que pretendia a conversão dos hereges, a preservação e 

salvaguarda das hostes cristãs face aos avanços reformistas, mas colidiu fortemente com os 

direitos de padroado concedidos à Coroa portuguesa, por pontífices anteriores, pondo em 

causa muitos dos direitos já adquiridos. 

Neste sentido, convém recordar, a bula Romanas Pontifex, de Nicolau V de 8 de 

Janeiro de 1455, concedendo ao rei o direito de enviar missionários, fundar igrejas e 

mosteiros nos espaços ultramarinos.504 E ano seguinte, a 13 de Março, Calisto III pelo 

documento Inter coetera que nobis, permite ao Infante D. Henrique deter a jurisdição 

espiritual nesses lugares. 

D. Manuel I aproveitando as boas relações que o país gozava com a Santa Sé, 

ajudado pelas riquezas provenientes da índia e o rico comércio das especiarias, alimentou 

como revela a literatura da época, a ideia de cruzada imperial e messiânica. Até os 

condicionalismos da sua chegada ao trono, por morte prematura do legítimo herdeiro, é 

encarada como algo de profético. Na Europa o tempo é de reforma religiosa. Os principais 

argumentos dos opositores à Igreja instituída, são os ataques à autoridade moral do Papado 

pela riqueza acumulada, abandono do valores fundamentais da Igreja primitiva e o 

relaxamento das ordens religiosas, cuja observância dos preceitos inscritos na Regra 

estavam esquecidos. D. João III ajustou o esforço proselitista aos interesses políticos, que 

se prendem com a implantação portuguesa no ultramar, que passava pela criação nessas 

502 Descobrimentos Portugueses, suplemento ao vol. I, docs. 115 e 116, pp. 144-146 e pp. 146-149. 
respectivamente. Referimos a bula Romanus Pontifex de 14 de Julho de 1444, pela qual Eugénio IV 
desmembra, desanexa e separa das dioceses de Tui e Badajoz, unindo-as para sempre à diocese de Ceuta, 
sendo os bens que estas possuíam em Portugal, utilizados para sustento do seu bispo, cónegos e beneficiados. 

503 PAIVA, José Pedro, "Pastoral e evangelização", in História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos 
Moreira Azevedo, vol. 2 - Humanismos e Reformas, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 293. 

504 GONÇALVES, Nuno da Silva, " Padroado", in Dicionário de História Religiosa de Portugal, direcção de 
Carlos Moreira Azevedo, J-P, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, p. 364. 

505 M. H, vol. XII, doc. 137, pp. 286-287. 
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paragens de novas dioceses. Durante o seu reinado são criados, entre outros, os bispados 

dos Açores, Cabo Verde, S. Tomé e elevada a Sé Metropolitana a diocese do Funchal.506 

Desenvolve-se a ideia de missão alargada, universal, só foi possível com a devassa 

dos oceanos e o conhecimento de novas realidades humanas e geográficas. Em prol desta 

obrigação vai desempenhar papel fundamental a Companhia de Jesus, criada em Roma 

com autorização pontifícia de 27 de Setembro de 1540, cujo estabelecimento em Portugal 

se deve ao empenho régio.507 Um dos seus membros mais ilustres, Francisco Xavier, partiu 

para o Oriente em 1541, desembarcando em Goa em Maio de 1542, passando por Malaca, 

Molucas e finalmente o Japão em 1549, onde produz intensa actividade apostólica e 

pastoral, dando início à evangelização asiática em larga escala. 

Para o Brasil, na armada que transportou o primeiro governador-geral, Tomé de 

Sousa, viajou outro importante jesuíta, Padre Manuel da Nóbrega, Provincial de Portugal, 

que em Terras de Vera Cruz lhe foi confiada a tarefa de fundar a missão portuguesa, com 

papel relevante na evangelização dos índios. É durante os primeiros dez anos da sua 

permanência em território brasileiro, entre 1549-1559, que escreve o Diálogo sobre a 

Conversão do Gentio, importante reflexão sobre o modo de viver e actuar do índio, numa 

altura em que a sua acção missionária já estava amadurecida. 

A obra reflecte a opinião de um homem que conheceu os ameríndios de perto, 

admitindo que o contacto com estes seres humanos é muitas vezes difícil e a evangelização 

um processo lento e complicado, sendo variadas vezes confrontado com práticas culturais 

chocantes para um cristão, a antropofagia e fortemente condenadas, a poligamia. Os índios 

encontravam-se num estado acentuado de menoridade social, a quem a catequese não 

bastava, mas o procedimento a ter, passava por organizar administrativa e politicamente 

essas populações, para evitar as constantes guerras tribais, permitir a aquisição de hábitos 

de trabalho, o ensino da religião e princípios de vida cristã, bem como, protege-los dos 

abusos praticados por certos colonos. Nunca o abandona a esperança e o realismo na forma 

como encara a sua actividade, ao considerar que o proselistismo não dá frutos imediatos, é 

preciso esperar que o tempo e as gerações se encarreguem de mudar, pelo que aposta nos 

filhos dos nativos, que para ele serão já uma geração mais cristianizada. Na segunda 

metade de Quinhentos, quando a base geográfica do império, estava consolidada, os 

506 Cf. ALMEIDA Fortunato de, ob. cit., vol. H, p. 34. 

>07 GONÇALVES, Nuno da Silva, "Jesuítas (Companhia de Jesus)", in Dicionário de História Religiosa de 
Portugal, direcção de Carlos Moreira Azevedo, J-P, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, p. 21. 
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missionários tornaram-se um valioso vector de povoamento e defesa da presença 
508 

portuguesa nesses territórios, impulsionados pelo desejo de dilatar a Fé e o Império. 

3 - A Regra: análise formal e material 

As Regras, na sua fase de maturidade, adoptaram um formato jurídico-normativo 

com intenções pragmáticas, utilizando salvo algumas excepções, uma estrutura de 

pequenos capítulos, dirigidos a cada uma das vivências dos freires, procurando disciplinar 

o seu quotidiano. Elas procuram disciplinar as horas de oração, de trabalho, leitura, 

distribuição de tarefas conventuais, procedimentos a ter na admissão de novos elementos e 

um conjunto de imposições coercivas para os faltosos. Em função desta natureza têm um 

estilo literário seco, directo e objectivo para facilmente ser compreendido e respeitado por 
toda a comunidade. 

Os primeiros textos desta natureza reflectem esse espírito sintético que se enquadra 

no rigor disciplinar e no ambiente sociocultural em que surgiram, profundamente marcado 

pela cruzada. Têm como referência a lei evangélica, fundacional. São por isso documentos 

didácticos e legitimadores de uma ordem divina e de perfeição ascética, onde a obediência, 

ao abade, ao mestre e a Deus, é um valor inabalável. São textos que na sua fórmula mais 

profunda e original assemelham-se à lei do Evangelho, ao mesmo tempo que apontam o 

exemplo de Cristo como meta existencial e a vida em comunidade uma caminhada rumo à 

perfeição, consagrada pelos votos fundamentais, obediência, castidade e pobreza. 

A permeabilidade das Regras às condições socioculturais e às exigências 

específicas de cada comunidade, tem particular exemplo, nas ordens militares que 

adoptaram os textos ao perfil guerreiro que as caracteriza, mas com o decorrer dos tempos, 

os votos, as penitências e os castigos corporais, abrandaram ou desapareceram. Apesar das 

novas realidades, seguramente acreditamos que o corpus normativo que através dos 

508 A este propósito veja-se NÓBREGA, P. Manuel da, Cartas do Brasil e mais Escritos, com Introdução e 
Notas Históricas e Críticas de Serafim Leite S. I., Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis, 1955. Expõe 
estes problemas nas regiões onde praticou a sua acção missionária. Teve sempre uma preocupação 
pedagógica e fundou no Brasil um conjunto de colégios, seminários e escolas primárias. Para além disso, 
interessou-se pelas linguas indígenas e em conjunto com outros padres da Companhia de Jesus elaborou 
gramáticas e dicionários para melhor as compreender. 
509 Lc 22, 42; Mr 14, 36; Mt 26, 42. Referem o exemplo superior da obediência de Jesus Cristo ao Pai 
divulgado pelos Evangelhos. Depois da Última Ceia, Cristo angustiado, sabe que há um traidor entre os 
Apóstolos, mas entrega-se ao seu destino. 
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séculos regulou a vida destas comunidades, nunca abandonou a vocação monástica, forma 
primeira, do seu código de vida. 

Na análise que pretendemos fazer, utilizámos maioritariamente as Regras 
Quinhentistas das ordens militares de Avis, Santiago e Cristo por corresponderem à fase de 
maioridade dessas organizações. No caso de Santiago, iremos também, abordar a Regra de 
1540, por constituir um exemplo de texto muito elaborado, promulgado numa fase crítica 
da vida da Igreja. 

3. 1 - Linguagem de código teológico e jurídico 

Logo nos primeiros anos de vida destas instituições, deu-se pela necessidade de um 
ordenamento jurídico que regule a actividade dos seus membros. Tal como qualquer 
organização, estas milícias precisam de um regulamento que previna e aplique, se for caso 
disso, a pena ao infractor. Como qualquer código está sujeito a alterações, para ajustar a lei 
ao tempo e à evolução da comunidade a que se destina, sem abandonar as referências 
inspiradoras dos primeiros textos. 

Para além dos referentes fundacionais, outros são implicitamente utilizados. A 
Bíblia, é o Livro e mesmo quando não é citada de forma directa, os princípios estão lá 
enunciados, a luta entre o bem e o mal, o justo e o cruel, o amor e ódio, a traição e a 
amizade. O homem é um prisioneiro do pecado original, do qual não se liberta, senão 
através do baptismo, sendo a aproximação com Deus apenas possível através da fé, das 
obras piedosas e da oração. É utilizada como forma recorrente para a fundamentar as 
exigências a que deve obedecer o comportamento dos freires. 
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No sentido de sistematizar a nossa ideia e pela importância das referências bíblicas, 

insertas nas fontes normativas que serviram de base ao nosso estudo, apresentamos os 

livros do Antigo e do Novo Testamento, que aí aparecem citados. Após uma breve 

apresentação dos mesmos e sempre que a fonte o permita, referimos o capítulo, o versículo 

e o respectivo conteúdo." 

Antigo Testamento 

Génesis 

É o primeiro dos livros do Pentateuco. Aquele que relata as origens do Homem. A 

criatura concebida por Deus mas corrompida pela ambição, é expulsa o Paraíso e instala o 

pecado no mundo. Adão e Eva, obra do Criador, ao rejeitarem o Paraíso, são condenados a 

sofrer e a trabalhar e resumem, em si, os defeitos e a fragilidade humanas. A outra parte 

dos Génesis ensina, como Deus estabeleceu com Abraão os alicerces da Aliança, com o 

povo eleito, do qual ele seria o Pai. 

Livros Históricos 
I Livro dos ReisM2 

Os dois livros que o compõem tratam da história do povo de Israel desde a morte de 

David até à destruição de Jerusalém, cativeiro e deportação para a Babilónia, por 

510 Pela quantidade de referências desta natureza, foi por nós considerado mais funcional, fazer a sua 
apresentação em nota de rodapé. 

51 ' Bula de Alexandre III, 1175, p. 202. É referido o Dilúvio, que pôs à prova a capacidade de Noé de crer em 
Deus e na mensagem promissora que Este lhe transmite no fim da catástrofe: Crescei e multiplicai-vos e 
enchei a terra. " Gen. 9. 1; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 6. É o capítulo 28, que refere o 
sonho da Escada de Jacob; Regra de Avis, (Regra de S. Bento). 1631. fl. 23v. É o capítulo 33. que trata o 
encontro entre Jacob e Esaú. 

512 Regra de Santiago, 1509, p. 209. Trata-se do capítulo 13, quando um profeta amaldiçoa um altar; Regra 
da Ordem de Santiago, 1540, fl. 3v. O capítulo 15, fala de Abião, um dos maus reis, que governou Judá; 
Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 7v e fl. 20. Neste último caso não refere de qual dos livros se trata; 
Reçra de Avis, 1631, fl. 51v. É o capítulo 15, apresenta alguns exemplos de maus reis que governaram Judá 
e Israel; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 3v. O capítulo 4, trata da prosperidade do reino de 
Israel, durante o governo de Salomão, os oficiais que o serviram e a sabedoria de inspiração divina, por ele 
demonstrada. 
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Nabucodonosor. O primeiro destes livros, tem por objecto, o reinado de Salomão, a sua 
sabedoria e a prosperidade do seu reino. 

Livro de Tobias513 

Apesar de ser um dos livros históricos, está profundamente impregnado de 
sentimento rciigioso, ilustrado pelas vivências de uma família israelita durante o exílio na 
Babilónia. Constitui uma importante reflexão sobre o dever filial, aceitação das 
dificuldades, a misericórdia, a esmola, a santidade do casamento e o amor a Deus. 

Livros Sapienciais 

Livro de Eclesiastes314 

Constitui uma série de meditações sobre a instabilidade da vida humana, por esta 
ser no seu todo um dom de Deus. Perante a fragilidade da vida, sempre presente, o Homem 
mais tarde ou mais cedo, tem de prestar contas ao seu Criador. 

Livro do Eclesiástico515 

E um livro de sabedoria e o seu nome deve-se ao facto, de ser muito utilizado na 
Igreja, para instrução dos fiéis. Baseia-se nos mandamentos de Deus contidos na lei 
moisaica, que devem influenciar todas as manifestações da vida do crente. 

M3 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 22. O capítulo 2, refere a cegueira de Tobit, pai de Tobias; 
Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 25. Trata-se do capítulo 4 e refere os conselhos que Tobiaŝ  
recebe de seu pai. 

14 Regra de Santiago, 1509, p. 209 e p. 249. Neste último caso, pelo carácter sentenciai da afirmação e pela 
abreviatura de referência, tudo leva a crer que seja o Eclesiastes; Regra de Santiago, 1540, fl. 3v. Trata-se do 
capítulo 4, que refere os tormentos a que está sujeita a vida humana. 

M3 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 4. Trata-se do capítulo 32; Regra de Avis, (Regra de S. 
Bento), 1631, fl. 6. Trata-se do capítulo 18; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fis. 6v e 7. Trata-se 
respectivamente dos capítulos 18 e 20 -21; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 12v. Trata-se do 
capítulo 34; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 13v. Trata-se do capítulo 18; Regra de Avis, (Regra 
de S. Bento), 1631, fl. 15v. Trata-se do capítulo 9. 
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Livro dos Provérbios3 

São pequenas sentenças de caracter proverbial, segundo a tradição algumas são 

atribuídas a Salomão e na sua maioria, pretendem transmitir ensinamentos morais. 

Livro da Sabedoria 

É um livro de louvor à sabedoria divina. A primeira demonstra como o Homem 

deve orientar a sua vida, de modo a ser recompensado na vida eterna, enquanto a segunda 

discorre sobre a sabedoria e prática de vida do rei Salomão. 

Salmos315 

Amplamente utilizados pela Igreja, constituem um importante livro de oração, por 

exprimirem os dramas da alma do cristão sempre preocupado com o seu destino eterno. 

São formulários de oração que o ensinam a dirigir-se a Deus. Estes têm na sua base uma 

linguagem oral, para melhor estabelecer a ligação entre o Criador e o Homem. Durante a 

Idade Média e a época moderna, por ser mensagem de gratidão e amor, o saltério era um 

dos conjuntos de orações mais utilizado.319 

516 Regra de Santiago, 1509, p. 249. Trata-se do provérbio 10, um dos atribuídos ao rei Salomão; Regra de 
Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 3v. São os provérbios 13 e 15; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, 
fl. 5v. É o provérbio 18; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fis. 6v-7, respectivamente os provérbios 
14 e 10. 

517 Regra de Santiago, 1509, p. 250. Trata-se de uma sentença retirada deste livro. 

518 Devido à divergência que existe na numeração dos salmos, entre o texto hebraico e a versão latina, pela 
divisão no hebraico do salmo 9. O número entre parêntesis é o número do salmo no texto em hebraico. O 
primeiro é aquele que aparece nas fontes por nós consultadas. 

519 ROSA, Maria de Lurdes, "A santidade no Portugal medieval: narrativas e trajectos de vida" in Lusitânia 
Sacra, Universidade Católica Portuguesa, Centro de Estudos de História Religiosa, 2a série, t. XIII-XIV. 
2001-2002, pp. 374-375. Os sete salmos penitenciais obrigatoriamente rezados pelos freires, são o 6, 31, 37, 
50, 101, 129 e 142. No primeiro deles o salmista implora a misericórdia divina, pede para ser libertado da 
morte e exprime a miséria da sua condição; o segundo expõe as vantagens da confissão dos pecados, pela 
qual se obtém o perdão de Deus; o salmo 37, revela que depois da confissão das faltas vem a aceitação do 
sofrimento como consequência do pecado, pelos quais se implora o perdão de Deus; o quarto dos salmos 
penitenciais, o Misère mei Deus, faz a apologia da confissão sem qualquer restrição, o pedido de remissão e o 
agradecimento a Deus pelo perdão concedido; no quinto, o salmista tem a noção da perenidade da sua vida, 
como algo que se extingue facilmente, pelo que, constitui uma reflexão sobre os dramas da condição humana; 
o sexto salmo revela esperança no perdão divino, pois só este, tira o Homem do seu abismo, do pecado 
original; o último dos salmos penitenciais é o apelo ao desejo de contacto com Deus, fonte de todo o perdão. 
O Homem é um pecador por natureza e só com o Seu socorro para obter a Graça e cumprir a Sua vontade. 
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Salmo 1-0 primeiro dos salmos desenvolve as ideias fundamentais expostas ao 

longo do saltério. A eterna luta entre o justo e o pecador, o bem e o mal.520 

Salmo 7 - Estabelece a comparação entre a majestade divina e a insignificância do 

Homem, a quem Deus, apesar de tudo, reservou algum poder e glória.521 

Salmo 13 (14) - O salmista admite a corrupção, considera que os ímpios devem ser 

castigados, mas pede a Deus misericórdia para eles.522 

Salmo 14 (15) - Constitui um pequeno código de moral em que é prometida a 

felicidade a todos aqueles, cuja viva é pura, honesta e caridosa.323 

Salmo 16 (17) - Apelo a Deus em favor de todos os justos que são perseguidos.524 

Salmo 17 (18) - Trata-se de um salmo vitorioso, do qual faz parte uma prece de 

acção de graças pela liberdade de David, que ficou livre de Saúl. Esta liberdade é descrita 

no salmo de forma prodigiosa, sob a forma de teofania, terminando com um louvor a esse 

rei vitorioso." ' 

Salmo 21 (22) - À semelhança de outros, tem carácter meditativo e profético. 

Anuncia a vinda de um Messias e a remissão universal dos pecados.526 

Salmo 24 (25) - Oração para obter de Deus o perdão de faltas antigas, onde o 

pecador jura fidelidade para com os seus mandamentos.527 

Salmo 31 (32) - E o segundo dos salmos penitenciais. Enaltece as virtudes da 

confissão, que é sempre benéfica, pois, com ela se alcança o perdão de Deus.528 

20 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. lv. 

521 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 6. 

22 Bula de Alexandre III, 1175, p. 207; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. lv. Trata-se de um salmo, 
mas pela dificuldade de leitura paleográfica, não se percebe de qual se trata; Regra de Avis, Regra de s' 
Bento, 1631, fl. 6v. (Duas citações). 

523 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. lv. 

524 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 6v. 

25 Regra de Avis, 1631, fl. 30v; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 5; Cf. ALVES, M. Isidro, 
"Método exegético de Frei Bartolomeu dos Mártires no comentário dos Salmos", in Bracara Augusta vol 
XLII, Braga, 1990, p. 54. 

16 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, 1631, fl. 7; Cf. ALVES, M. Isidro, "Método exegético de Frei 
Bartolomeu dos Mártires no comentário dos Salmos", ín Bracara Augusta, vol. XLII, Braga, 1990, p. 58. 

521Bula de Alexandre III, 1175, p. 206. 

528 Regra de Avis, (Regrade S. Bento), 1631, fl. 7. 
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Salino 33 (34) - É um salmo de acção de graças, meditativo e de sabedoria. 

Exprime confiança em Deus e na sua infinita bondade.3 

Salmo 36 (37) - É um salmo de sabedoria, que determina a felicidade e a 

protecção de Deus para o justo, enquanto o cruel e o injusto serão castigados. 

Salmo 37 (38) - É um dos salmos penitenciais. O salmista, consciente das suas 

faltas, aceita a punição, pedindo a Deus que lhe perdoe.3 

Salmo 38 (39) - O salmista medita sobre a brevidade da vida, mas espera o perdão 

de Deus para os seus pecados. 

Salmo 39 (40) - É um cântico de acção de graças pelo Justo e Salvador, o Messias, 

que virá para salvar o mundo, pelo que, se apela a Deus para enquanto isso, não acontece, 

proteger a humanidade. 

Salmo 43 (44) - Oração pela libertação de Israel, que se encontra oprimida pelos 
534 

pagãos. 

Salmo 44 (45) - Pertence ao conjunto de salmos reais ou messiânicos e refere a 

celebração que os profetas fazem da união de Deus com o povo eleito. O Messias é 

representado, neste salmo como Herói Absoluto e Rei Eterno, enquanto a Igreja representa 

a Verdade renovada para uma humanidade regenerada.3 

Salmo 46 (47) - É um salmo messiânico que celebra o reino universal de Deus, 

senhor de todos os povos."" 

Salmo 47 (48) - Exprime a gratidão e reconhecimento pela libertação de 

Jerusalém.537 

529 Regra de Santiago, 1509, p. 244; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. lv. E citado duas vezes: 
Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 4. 

530 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 2; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 7. 

531 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 6v; Cf. ALVES, M. Isidro, "Método exegético de Frei 
Bartolomeu dos Mártires no comentário aos Salmos", in Bracara Augusta, vol. XLII, Braga. 1990. p. 56. 

532 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, 5v. 

533 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 3. 

S3-1 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 6v. 

535 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. lv; Cf. ALVES, M. Isidro, "Método exegético de Frei 
Bartolomeu dos Mártires no comentário aos Salmos", in Bracara Augusta, vol. XLII, Braga, 1990, p. 58. 

536 Regra de Avis, (Regrade S. Bento), 1631, fl. lOv. 

537 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 19. 
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Salmo 49 (50) - Fala de uma religiosidade sincera que procura o respeito entre os 

homens e deve orientar a vida do justo.538 

Salmo 65 (66) - Reconhecimento a Deus pelo socorro prestado ao seu povo.539 

Salmo 69 (70) - Hino ao justo e à justiça, personificada pelo Messias.540 

Salmo 72 (73) - O salmista tem a noção que só aos justos está reservada a glória, 

enquanto, aos impuros está reservado o castigo eterno.541 

Salmo 75 (76) - E uma narração sobre a força libertadora de Deus e da Sua 
protecção, depois de uma calamidade natural.542 

Salmo 93 (94) - Condena os maus juizes e só Deus faz triunfar a justiça.543 

Salmo 105 (106) - Salmo de carácter histórico, onde se narram as heresias de 
Israel, perante o seu Deus.544 

Salmo 110 (111)~ Descreve a acção maravilhosa de Deus, ao ajudar o seu povo a 

sair do Egipto, rumo à Terra Prometida.545 

Salmo 111 (112) - Louva a felicidade do justo sobre a infelicidade dos maus, por 
aquele obedecer a Deus.546 

Salmo 112 (113) ~ E um salmo de aleluia e de louvor ao Senhor.547 

Salmo 113 (114) - É um hino de carácter triunfal que relata a saída do Egipto em 

direcção à Terra Prometida.548 

Salmo 118 (119) - Faz alusão às precárias condições em que se encontrava Israel e 
o povo de Deus, ao sair do cativeiro.349 

538 

5.V; 

5 1(1 

Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 3v; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 6v. 

Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 6v. 

Regra de Santiago, 1509, p. 248. 

541 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 7. 

>i2 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 6. 

543 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 6. 

544 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 7. 

545 Regra de Santiago, 1509, p. 244. 

546 Regra de Santiago, 1509, p. 244. 

547 Regra de Santiago, 1509, p. 244. 

548 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 2. 
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Salmo 130 (131)- Resignação do Homem perante a omnipotência de Deus. 

Salmo 137(138) - O salmista agradece a Deus um benefício concedido."1 

Salmo 138 (139) - Tem um carácter essencialmente filosófico onde se discorre 

sobre a essência de Deus. O salmista medita sobre o Seu poder infinito, os segredos da 
eco 

criação, a Sua omnipresença e o destino do Homem. 

Salmo 139 (140) - Apelo a Deus para que proteja os bons dos ataques dos 

adversários e lhes conceda a vitória."" 
Salmo 144 (145) - É um dos salmos messiânicos de louvor a Deus e à providência 

i- • 554 
divina. 

Livros Proféticos 

Ezequiel"35 

Este livro relata a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor e o exílio na Babilónia. 

O povo eleito em contacto com os pagãos foi-se deixando corromper. O profeta exalta o 

povo de Deus a restabelecer de novo o Templo e a ordem divina, para de novo reinar a 

justiça. 

Isaías556 

549 Regra de Avis (Regra de S. Bento), 1631, fl. 7; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 7v; Regra de 
Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 9v; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. lOv; Regra de Avis, 
(Regra de S. Bento), 1631, fl. 21; Cf. ALVES, M. Isidro, "Método exegético de Frei Bartolomeu dos 
Mártires no comentário dos Salmos", in Bracara Augusta, vol. XLII, Braga, 1990, p. 59. 

550 Regra de Santiago, 1509, p. 244; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 6. 

551 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. lOv. 

552 Bula de Alexandre III, 1175, p. 202; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 20v. 

553 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 7. 

554 Bula de Alexandre III, 1175, p. 201; Regra de Santiago, 1509, p. 244. 

555 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 2. Trata-se do capítulo 18, onde o profeta expõe o princípio 
da responsabilidade e do merecimento pessoal. 

556 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 2. Trata-se do capítulo 5 que refere a alegoria da vinha; 
Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 3. Capítulo 1, as primeiras profecias do profeta sobre Judá e 
Jerusalém; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 5. Trata-se do capítulo 94. Apesar da fonte referir 
este número, está errado pois o livro deste profeta está dividido em sessenta e seis capítulos; Regra de Avis, 
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E considerado um dos grandes profetas de Israel. Denuncia a idolatria, os abusos 

sociais, os ricos e os poderosos, a hipocrisia e a frivolidade. É também o profeta da 

consolação e da esperança, pelo que apresenta Deus como único Soberano e Senhor, 

Salvador do seu povo. 

Novo Testamento 

Evangelho 

E a Boa Nova anunciada aos homens por Jesus Cristo, o Messias. É a denominação 

genérica de escritos narrativos, que apareceram nos primeiros tempos do Cristianismo e 

têm por objecto expor a doutrina, as obras, a paixão e a ressurreição de Jesus Cristo. São 

quatro os evangelhos atribuídos a cada um dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e 

João. 

557 Evangelho de S. João 

Escrito por este apóstolo, irmão de Tiago, foi um dos grandes discípulos de Jesus, 

onde procura revelar o carácter divino da sua natureza, ao mesmo tempo, que procura 

salientar a importância aos seus actos e discursos. 

Evangelho de S. Lucas 558 

(Regra de S. Bento), 1631, fl. 6. O capítulo 58, que fala sobre o jejum; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 
1631, fl. 6v. É novamente o capítulo 58. 

5 Regra de Santiago, 1509, p. 215. Trata-se do capítulo 15. Fala da simbologia da videira e dos ramos, no 
amor fraterno, no amor de Cristo e na tolerância que se deve ter perante o ódio do mundo; Regra da Ordem 
de Santiago, 1540, fl. 4. O capítulo 4 refere o episódio da ajuda prestada à samaritana e a cura do filho de um 
oficial; Regra de Avis, 1631, fl. 30v. Trata-se do capítulo 6, que refere o prodígio da multiplicação dos pães; 
Regra de Avis, 1631, fl. 37v. Capítulo 15, parábola da videira e dos ramos. A videira simboliza a força, a vida 
em Cristo, os ramos são os Apóstolos e todos os que acreditam nele; Regra de Avis, 1631 fl 51v 
Novamente o capítulo 15; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. lv. O capítulo 12, trata do jantar de 
Jesus em Betâma, seis dias antes da Páscoa e a sua entrada triunfal em Jerusalém; Regra de Avis, (Regra de 
S. Bento), 1631, fl. 6v. O capítulo 6, trata de acções prodigiosas, feitas por Jesus, a multiplicação dos pães, a 
Sua caminhada sobre as águas e o Seu discurso sobre o pão da vida. 

38 Regra de Santiago, 1509, p. 209. O capítulo 9, ai referido trata da missão dos doze apóstolos, da 
multuplicação dos pães e da transcendência da figura de Cristo; Regra de Santiago, 1509, p. 247, o capítulo 
18 diz respeito à parábola do fariseu e do publicano; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 3v. Novamente o 
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É de origem grega e foi companheiro de Paulo nas suas missões. O seu Evangelho 

tem a preocupação de apresentar Jesus, sob um aspecto mais comovedor, realçando a Sua 

bondade e misericórdia. 

559 
Evangelho de S. Marcos 

Discípulo de Pedro foi companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Faz 

apelo à crença incondicional em Jesus Cristo, salientando o carácter extraordinário da sua 

acção e da sua personalidade. 

capítulo 9; Regra de Avis, 1631, fl. 30v. O capítulo 10 refere a missão dos setenta discípulos enviados pelo 
Senhor a várias cidades e lugares e a humildade e despojamento que caracterizou, a sua acção; Regra de Avis, 
1631, fl. 52. Novamente o capítulo 10; Regra de Avis, 1631, fl. 52v. Trata-se do capítulo 9; Regra de Avis, 
(Regra de S. Bento), 1631, fl. 3v. É o importante capitulo 6, que refere a forma de escolha e o célebre sermão 
da montanha; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 5. Do capítulo 16, constam a parábola do 
administrador infiel, a do homem rico e Lázaro; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 5v-6. 
Respectivamente o capítulo 10, que refere a missão dos setenta e dois discípulos, o evangelho revelado aos 
mais pequenos, o bom samaritano e o episódio de Marta e Maria, enquanto o 14, consiste na lição de 
humildade transmitida por Jesus, na parábola do banquete e nas qualidades que devem 1er os verdadeiros 
discípulos; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 7. É novamente o capítulo 6; Regra de Avis, (Regra 
de S. Bento), 1631, fl. 7v. É novamente o capítulo 18; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 12v. O 
capítulo 15, refere as parábolas da ovelha tresmalhada, da moeda perdida e do filho pródigo; Regra de Avis, 
(Regra de S. Bento), 1631, fl. 15v. O capítulo 21 é um pouco apocalíptico e consta da ruína de Jerusalém, o 
fim dos tempos e a vinda de um redentor. 

559 Regra de Santiago, 1509, p. 214. O capítulo 8, trata da segunda multiplicação dos pães, da fúria dos 
fariseus, da cura de um cego e da fé de Pedro em Jesus; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 7v. A 
primeira referência é ao capítulo 5, que fala do homem possesso, do episódio da filha de Jairo e da mulher 
doente. A segunda referência diz respeito ao capítulo 15, que relata o sofrimento de Jesus, desde a sua 
entrega a Pilatos até à sua morte e a dor de Maria. 
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Evangelho de S. Mateus 

Era um cobrador de impostos antes de ser chamado por Jesus Cristo, para fazer 

parte do conjunto de Apóstolos por Ele escolhidos. Como escreve para leitores 

maioritariamente judeus, são abundantes as citações directas e indirectas ao Antigo 

Testamento. 

Actos dos Apóstolos 

Narra os acontecimentos que marcam o nascimento da Igreja primitiva e da 

pregação dos apóstolos de Cristo pelos lugares santos, Jerusalém e Palestina, sob a 

influência do Espírito Santo. Nestes escritos são fundamentais as páginas sobre a 

conversão de Paulo, a par das suas viagens de pregação peia Ásia Menor e Grécia. 

Regra de Santriago, 1509, p. 210. O capítulo 22, trata da festa das bodas, do imposto ao imperador e da 
problemática da ressurreição; Regra de Santiago, 1509, p. 214. Do capítulo 25 constam as parábolas, sobre 
as dez virgens, a dos talentos e a do Juízo Final; Regra de Santiago, 1509, p. 229. O capítulo 23 refere as 
acusações contra os escribas e os fariseus; Regra de Santiago, 1509, p. 249. O capítulo 3 refere a pregação de 
João Baptista e o baptismo de Jesus; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 17v. Segundo nos parece e por a 
leitura paleográfica se apresentar difícil, ser uma referência ao Evangelho de S. Mateus no seu capítulo 23. A 
conclusão por nós tirada prende-se com a indicação que aparece aposta à margem esquerda do preceito que 
refere a obrigação dos freires não usarem de soberba, mas serem humildes, por imposição dos votos, sendo 
esse o assunto que versa o referido capítulo do Evangelho, que defende "Aquele que se exaltar será 
humilhado e aquele que se humilhar será exaltado, " e n a Regra aparece ideia semelhante expressa da 
seguinte forma: Aquelle que se abaixa seraa alevantado e ho que se alevantar será abaixado"; Regra de 
Avis, 1631, fl. 30v. Do capítulo 7 constam diversos conselhos dados aos cristãos pelo Senhor; Regra de S. 
Bento, 1631, fl. 95v. Do capítulo 25, fazem parte a parábola das dez virgens e dos talentos, para além de uma 
reflexão sobre o Juízo Final; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 3v. O capítulo 7 refere diversos 
conselhos dados pelo Senhor; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 4. O capítulo 16 trata da fé de 
Pedro por Jesus e da renúncia necessária a todos os que O seguem; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, 
fl. 5. A primeira referência é ao capítulo 7 e a segunda ao 23; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 6. 
A primeira referência é ao capítulo 6, que considera que as boas obras devem ser feitas em segredo e a 
segunda referência é ao capítulo 23; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 6v e 7, respectivamente os 
capítulos 10 e 3; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 13v. O capítulo 18 refere as virtudes da 
humildade, do perdão dos pecados, das orações em comum, o valor do perdão e a parábola do servo cruel; 
Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 14v. Novamente o capítulo 25; Regra de Avis, (Regia de s! 
Bento), 1631, fl. 19. É o capítulo 25; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 21v. O capítulo 2, refere a 
adoração dos magos e a fuga para o Egipto; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 23v. O capítulo 24 
tem carácter escatológico e refere a perdição e ruína de Jerusalém. 

61 Regra de Santiago, 1509, p. 214. O capítulo 14 é um dos que refere a difusão da Igreja de Cristo, pelas 
regiões da Grécia e Ásia Menor; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 22. Apesar da leitora paleográfica se 
apresentar difícil, parece ser uma referência a este livro do Novo Testamento. Cremos tratar-se do capítulo 2 
onde são mencionadas as virtudes dos primeiros cristãos, quando todos viviam unidos partilhando todos os 
bens, vendendo as suas propriedades e dividindo-as por todos, o que significa a fundamentação bíblica do 
voto de pobreza; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 20. O capítulo 4 refere a prisão de Pedro e de 
João e o espírito de união que caracterizava os primeiros fiéis cristãos. 
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Epístolas de S. Paulo 

S. Paulo (c. 10 d. C.-c. 64), homem de verdadeira erudição e doutrina, através da 

sua epistolografia, contribuiu para lançar as bases e difusão do Cristianismo e da teologia 

baseada na vida de Cristo, crucificado e ressuscitado. 

/ aos Coríntios - Dirigida a todos os fiéis cristãos, enaltece a doutrina de Cristo e a 

lição de humildade que recebemos. 

/ / aos Coríntios - É um manifesto em defesa de si próprio, perante certos fiéis de 

Corinto que o condenavam. 

Epistola aos Efésios - Pertence às epistolas do cativeiro, porque foram escritas 

quando esteve preso em Éfeso e Roma. Aqui S. Paulo discorre sobre o mistério de Cristo e 

fornece uma série de conselhos morais para se obter a salvação através da Sua graça. 

Epistola aos Filipenses - Outra das epistolas do cativeiro, tece considerações de 

carácter pessoal sobre a fragilidade da vida humana. 

562 Bula de Alexandre III, 1175, p. 202-203 e 204. A fonte não refere se se trata da I ou da II epístola; Bula de 
Alexandre III, 1175, p. 204. Trata-se do capítulo 7 e o Apóstolo refere que a mulher viúva é livre do seu 
compromisso e pode procurar outro homem; Regra de Santiago, 1509, p. 209. As duas referência não 
mencionam se se trata da I ou da II epístola, mas que se trata dos capítulo 6 e 7; Regra de Santiago, 1509, p. 
214. A fonte refere apenas que se trata do capítulo 2, sem mencionar se se trata da I ou da II epístola; Regra 
de Santiago, 1509, p. 217. Menciona apenas trratar-se do capítulo 7, sem referir o número da epístola; Regra 
da Ordem de Santiago, 1540, fl. 3v. As duas referências não mencionam a epístola, apenas que se trata dos 
capítulos 7 e 9; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 7. A fonte refere que se trata da I epístola, sem 
mencionar o capítulo; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 20v. Trata-se da I epístola, capítulo 3. 
Condenação de toda a ambição, Cristo é o único fundamento; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 22. 
Novamente não menciona se se trata da I ou da II, apenas do capítulo 7; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 
1631, fl. 2. São três as referências a esta epístola. Dos capítulos 10 e 13, enquanto a terceira se afigura de 
leitura paleográfica difícil. O primeiro trata dos exemplares castigos a que foi sujeita Israel, enquanto o 
segundo fala da excelência do valor da caridade; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 5. O capítulo 
2, mostra a simplicidade da sua pregação; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 7. O capítulo 4, 
demonstra o valor incomparável de Cristo, único juiz dos apóstolos; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 
1631, fl. 12. O capítulo 15, confirma a sua certeza na ressurreição de Jesus Cristo; Regra de Avis, (Regra de 
S. Bento), 1631, fl. 15v. O capítulo 7 trata dos problemas do casamento e do celibato. 

563 Regra de Avis, 1631, fl. 30v. O capítulo 9 é um elogio à generosidade; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 
1631, fl. 5v. Novamente o capítulo 9; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 7. O capítulo 11. Paulo 
compara-se aos seus adversários; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 12v. No capítulo 2, sente que 
não merece parte das censuras que lhe fazem. 

564 Bula de Alexandre III, 1175, p. 202. O capítulo 2 trata da salvação pela Graça de Cristo; Regra da Ordem 
de Santiago, 1540, fl. 20. O capítulo 2 proclama a salvação pela graça de Cristo; Regra da Ordem de 
Santiago, 1540, fl. 21v. Novamente o capítulo 2; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. lv. O capítulo 
6 estabelece os deveres dos filhos e dos pais, dos servos e dos patrões. 

565 Bula de Alexandre III, 1175, p. 203. O capítulo 2, apresenta o exemplo da humildade de Cristo e o Seu 
caminho para a perfeição; Regra de Santiago, 1509, p. 209. Novamente o capítulo 2; Regra de Avis, (Regra 
de S. Bento), 1631, fl. 6v. Trata-se do capítulo 2. 
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Epistola aos Gálatas - S. Paulo manifesta-se contra as conversões forçadas, 
elogiando o Evangelho como valor fundamental, aquele que tem por base a mensagem de 
Jesus Cristo aos Apóstolos.566 

Epistola aos Romanos - Desenvolve um importante comentário doutrinal, sobre o 
estado de pecado em que o Homem nasce e a impossibilidade de se salvar sem a ajuda de 
Deus. O amor e fé para com o próximo são o único caminho para a salvação do cristão.567 

/ a São João - Faz parle de um conjunto de três. A ideia centrai desta epístola é 
que Deus ao iluminar a vida do cristão ajuda-o a afastar-se do pecado, a respeitar os 
mandamentos e a praticar a caridade.568 

/ a São Pedro - Dirigida a todos os cristãos que sofrem o martírio, em virtude da 
fé, este escrito lembra-lhes o exemplo supremo de Cristo.569 

Epístola aos Tessalonicenses - São duas e constituem o conjunto mais antigo do 
epistolário de S. Paulo. A primeira reflecte sobre a necessidade de todos os cristãos 
viverem na esperança da ressurreição e a segunda reafirma a confiança em Deus, como 
meio de fortalecer o espírito e evitar cair na ociosidade.570 

Regra de Santiago, 1509, p. 249. O capítulo 3 defende a fé em Cristo como base de toda a crença que 
deve orientar o cristão. 

"' Bula de Alexandre III, 1175, p. 202. O capítulo 4 fala da possibilidade de salvação que Deus deu a 
Abraão, pela fé demonstrada, posteriormente transmitida a todos os homens; Bula de Alexandre III, 1175, p. 
204. O capítulo 7 mostra a liberdade do cristão perante a lei dos homens, porque obedece a uma Lei superior; 
Regra de Santiago, 1509, p. 215. O capítulo 13, salienta o dever de obediência e a submissão às autoridades; 
Regra de Santiago, 1509, p. 217. Novamente o capítulo 7; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 7. 6 
capítulo 10 apresenta a fé como condição fundamental para a salvação e a divulgação do Evangelho; Regra 
da Ordem de Santiago, 1540, fl. 8v. Trata-se do capítulo 7; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. lv. 
É novamente o capítulo 13; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 2. O capítulo 2, mostra a cólera de 
Deus contra os judeus e gentios; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 3. O capítulo 8 mostra que a 
única verdadeira vida é em Cristo, pelo que, os crentes podem ter a certeza da sua salvação; Regra de Avis, 
(Regra de S. Bento), 1631, fl. 3v. Trata-se do capítulo 2; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 6v. 
Novamente o capítulo 8; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 23. O capítulo 12 demonstra a 
importância de certos preceitos morais, o bem comum e a caridade para com o próximo. 

68 Regra de Santiago, 1509, p. 210. O capítulo 4 reflecte sobre o perigo dos falsos profetas e o valor da 
caridade; Regra de Santiago, 1509, p. 245. E o capítulo 4; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 4. Trata-se 
novamente do capítulo 4; Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 20v. Trata-se do capítulo 4. 

69 Regra de Santiago, 1509, p. 215. O capítulo 5 discorre sobre os deveres do clero, dos fiéis e da confiança 
em Deus; Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 7. O capítulo 1 é uma exaltação de esperança na salvação 
em Cristo, de fé, santidade e caridade. 

Bula de Alexandre III, 1175, p. 203. Trata-se da segunda epístola, terceiro capítulo, versículo dez, quando 
o Apóstolo refere expressamente, que quem não quer trabalhar, não tem direito a comer; Regra da Ordem de 
Santiago, 1540, fl. 21v. O capítulo 3 fala da missão de Timóteo, a instrução dos fiéis, que ainda não estava 
terminada. 
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/ a Timóteo - Dirigida a este discípulo e companheiro de viagem, o Apóstolo expõe 

um programa de vida para homens e mulheres, laicos e religiosos. S. Paulo estabelece uma 

hierarquia para a Igreja e os procedimentos a ter com certos grupos de fiéis, mulheres, 

viúvas e velhos. 

/ / a Timóteo - Escrita quando S. Paulo foi novamente feito prisioneiro. Este 

pressente o martírio a que vai ser submetido, pelo que, se despede dos seus discípulos. 

Apocalipse 

Palavra grega que significa revelação, o último livro do Novo Testamento foi 

escrito pelo Apóstolo João dirigido aos cristãos da Ásia Menor. A sua situação durante o 

primeiro século da nossa era, naquela região era muito crítica, dividida entre as 

perseguições e o pessimismo na crença e na vinda de Cristo Salvador. O livro constitui um 

manifesto contra o paganismo, impregnado de grande simbolismo e a sempre renovada luta 
573 

entre o bem e o mal, anunciando a vitória de Cristo. 

3. 2 - Semântica e divisão capitular 

O estudo da forma e dos conteúdos das Regras, por motivos de compreensão e 

explicação destes textos normativos, merece da nossa parte, uma reflexão. 

Procuramos discernir a forma como estas se organizam, se existe, ou não, um 

padrão nessa organização, ou se cada uma delas, consequência do seu processo evolutivo 

particular, apresenta singularidades formais. 

O seu carácter vinculativo e de lei, é dado pela necessidade de autenticação, exigida 

para tornar a cópia tão válida como o original. O que só podia ser obtido através de um 

pagamento, no cartório da ordem, validada com o selo do mestre, do convento ou do 

571 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. 13. Trata-se do capítulo 3 que refere a grandeza das funções 
eclesiásticas e o comportamento exemplar que deve orientar todos que seguem essa prática de vida. 

572 Regra de Avis, (regra de S. Bento), 1631, fl. 3v. No capítulo 4 o Apóstolo tem a consciência da 
proximidade da sua morte e do seu martírio. 

573 Regra de Avis, (Regra de S. Bento), 1631, fl. lv. As suas referências dizem respeito aos capítulos 2 e 13. 
O primeiro é constituído por um conjunto de mensagens dirigidas a cidades e seitas da Ásia Menor, no 
sentido de renovar a mensagem cristã, naquela zona problemática. O 13 é verdadeiramente apocalíptico e 
reflecte sobre as forças do mal que invadem a terra, Satanás e o Anticristo. É aqui que vem referido o número 
pelo qual se identifica a besta do apocalipse, a fera, o 666. 
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própno rei. A possibilidade de se fazerem traslados para quem o deseje, é revelador dos 

propósitos de organização destas instituições.574 

Os capítulos são geralmente introduzidos por um título que resume o seu conteúdo. 

Usa-se habitualmente a terceira pessoa ou formas verbais primitivas, 1er, estar, receber, 

beber, sair, dar, que marcam o carácter generalizante e abrangente da mensagem, típico da 

linguagem de código: "como se ha de dar a posse da comenda e fazer a entrega da 

casa"; "Dos que quiserem fazer mayor abstinência"576, "de como se hade fazer 

vigairo ", reforçado pelo uso de proposições e pronomes iniciais. As primeiras servem 

para acentuar, uma aceitação tácita entre quem desempenha um cargo e quem deve 

obedecer: "Como se hão demprazar e aforar on beens da ordem "578; "Como ho freire haa 

de viver onde estiver"519; "da enleiçam do mestre e do modo em que se fará, "58° enquanto 

os segundos, na sua maioria relativos, introduzem frases simples exprimindo ordem ou 

desejo: "que nom aja entradas nos aforamentos"581 Líque ouçam missa"5S2 ou "que os 

freires nom sayamfora da cerca do convento sem licença de dom prior. "583 No caso de se 

tratar da Regra, é indicada por uma situação temporal, seguida de um verbo no modo 

indicativo, que imprime carácter obrigatório à mensagem: "Quando hão de leer a 
reegra"5*4 

Na sua arquitectura de código as Regras apresentam aspectos que fazem delas 

textos jurídicos, que pretendem conciliar a Lei Evangélica, que lhes serve de suporte e a 

sua organização formal, para que possam ser lidas, ouvidas e facilmente apreendidas pelos 

freires, que nem sempre tinham a base cultural necessária para o fazer. A maioria dos 

574 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, pp. 88-89. 

Regra de Avis, 1516, fl. 54. 

Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 6v. 

Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 81. 

Regra de Avis, 1516, fl. 55v. 

Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 9. 

Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 79. 

581 Regra de Avis, 1516, fl. 57v. 

Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 6. 

Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 78. 

584 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 6. 
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578 
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582 

583 
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capítulos usa uma linguagem simples e padronizada. Ao nível explicativo/interpretativo, a 

maioria refere-se à vida espiritual e conventual dos freires, expondo determinações 

valorativas que lhes orientam a sua vida, dependendo o seu tamanho da importância da 

mensagem, que querem fazer chegar ao destinatário. 

De acordo com a leitura que fizemos das fontes, resolvemos dividi-los: 

1 - Capítulos com situações de contexto, quando adoptam o tom descritivo ao 

apresentar uma situação real e só depois a Regi'a menciona formas de combate às 

dificuldades surgidas. 

Começa pela explicação de problema: "E porque ha entenção de todos hos freires 

da dita orde hee defender e emparar ha fee de Christo e de seus fieis: e isto todos 

prometeram . E como mais apraz a Deus ha obediência que ho sacrifício. " ' Depois 

deste entendimento, segue-se a determinação normativa, muitas vezes iniciada por um 

vocábulo usado na linguagem jurídica, estatuímos, definimos, ordenamos, estabelecemos: 

Por quanto os castelos e fortalezas da ordeen se nam devem dar se não a cavaleyros 

professos (...) difenimos e ordenamos e estreitamente defendemos que taes caste lios e 

fortalezas se nom dem daqui em diante a outros pessoas salvo aos sobreditos... "'"" 

Situação semelhante acontece quando se pretende enaltecer as vantagem do livro de 

matrícula e profissão, instrumento indispensável para o registo dos novos membros da 

milícia. Seguidamente, a sua importância é expressa pela fórmula "Pello qual difrnimos e 

madamos que daqui em diante no dito convento aja huu livro em quadernado". ° Um dos 

capítulos que na Regra da ordem de Cristo de 1503, ilustra na perfeição esta retórica 

inicial, é o que se refere à mancebia, muitas vezes praticada pelos freires, a qual punha em 

causa o sagrado voto de castidade. Depois de apontar ao freire, os exemplos superiores, de 

maneira a manter-se afastado do pecado da luxúria, vem a força explicita da normativa: 

Definimos e ordenamos e estreitamente defendemos e mandamos que nenhum comendador 

Cf. DIAS. Paula Cristina Barata, ob. cit., pp. 87-89. 

Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 6v. 

Regra de Avis, 1516, fl. 61. 

Regra de Avis, 1516, fl. 49v. 
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ou cavaleiro freire ou vigairo de nossa ordem. Nom tenha manceba nem molher com que 
seja afamado. "589 

2 - Capítulos de comentárioAnterpretativos, apresentam comentários à legislação 

monástica vigente e são os que mais se aproximam do discurso puramente interpretativo. 

São aqueles que mais reflectem as bases ideológicas destas organizações. 

Como exemplo ilustrativo, transcrevemos o capítulo que expõe, os objectivos 

funcionais que orientaram os cavaleiros de Santiago: "A principal entendam e especial de 

todolos freires haa de ser em defenderem a sancta igreja de Deus com todas suas forças e 

poer suas proprias vidas por exalçamento do nome de Christo e contrariar continuamente 

ha crueza dos mouros nam com desejo de derramar ho umano sangue nem por louvor do 

mundo ou cobiça de roubar ou crueldade nem com tençam de roubar a sua terra mas todo 

ho que contra elles fezerem facão por exalçamento do nome de Christo e porque defendão 

os christãos de suas mãos ou porque os possam trazer ha conhecimento da fee 

christãa.''""■' Outro exemplo significativo é na ordem de Cristo, o que expõe os 

procedimentos a seguir na eleição do mestre. Apesar desta ter estreita ligação com a Coroa, 

a Regra de 1503, não deixa de mencionar com rigor os fundamentos, que caracterizam a 

actuação da dignidade mestral: " Por quanto a emleiçam de novo mestre deve ser feita e 

ordenada em tal perfeição e modo que se faça segundo Deus e como a ordem possa ser 

melhor regida e governada a beem e proveito dos cavalleiros e pessoas dela"591 Para a 

milícia de Avis, inserem-se neste contexto os capítulos relativos aos três votos, por 

fazerem a sua fundamentação ética, sendo o suporte da instituição, usando uma linguagem 

mais ideológica, formal e de código.592 

3 - Capítulos normativos, estabelecem linhas condutoras de normas concretas de 

comportamento. Pertencem a este grupo todos aqueles que expõem uma norma, um 

589 
Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 85. 

90 Regra da Ordem de Santiago, 1540, ils. 10v-l 1. 

Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 79. >9\ 

592 
Regra de Avis, 1516, fis. 10-11. "Os cavalleyros desta orde sam obrigados guardar obediência a seu 

meestre. E cõprir seus mandados. Por que esta obediecia promete em suaprofissam e devem saber que esta 
he a mays necessária virtude pêra conservaçam de toda rreligiam que nenhuu outra. Por que esta contem em 
sy todallas outras partes da profissam. " 
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sentido, uma orientação, sem necessidade de precisarem de encontrar grandes princípios 

explicativos, por apenas pretenderem definir objectivos comportamentais de forma seca e 

rigorosa. Apresentámos alguns exemplos: 

"Todo comendador sera obrigado de teer tombo de todas as rendas direitos e 

posissõoes herdamentos e propriedades de sua comenda e de quando for chamado a 

capytollo o trazer pêra hy o mostrar se lhe for requerido ou aos vesitadores quando forem 

visitar. E assy mesmo todos os privilégios e lyberdades que a dita sua comenda teem. " 

"Por quanto os castellos e fortalezas da ordem se nam devem darse não a 

cavaleyros professos delia e fazendose ho contrairo nam serya onesto difenimos e 

ordenamos e estreitamente defendemos que taes castellos e fortalezas se nom dem daqui 

em diante a outros pessoas salvo aos sobreditos e fazendose ho contrayro ipso facto 

ovemos as taes dadas por nehuas e de nehuu vigor. " 

"Nenhuu dos ditos freires jure sem licença do mestre ou do seu comendador por 
,,595 

que se nom perjure. 

4 - Capítulos normativo/punitivos. Trata-se de capítulos que para além de exporem 

o conteúdo da falta, apresentam o castigo a que se está sujeito, em caso de desrespeito. 

Com o evoluir da norma, a noção de a cada falta corresponder um castigo, foi sendo cada 

vez mais exacta e na maior parte das situações, as penas canónicas, dos primeiros tempos, 

perderam actualidade e foram substituídas por penas pecuniárias, das quais referimos 

alguns exemplos. 

A Regra Quinhentista da ordem de Avis estabelece que sempre que os cavaleiros 

não pratiquem o jejum de acordo com os mandamentos da milícia, estes ficam obrigados 

em cada um dos dias, que o não fizerem, a "daar de comer a huum pobre, em cada huum 

dos ditos dias huua vez abastadamente, ou lhe dar dez rreaes de desmolla. " ' Da mesma 

forma, a normativa santiaguista estabelece que "nenhuum poderá trazer vieyra com ho 

habito nella sem licença do mestre (...) e quem fizer ho contrayro: pagara duas arrovas de 

Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 84. 

Regra de Avis, 1516, fl. 61. 

Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 10. 

Regra de Avis, 1516, fl. 55v. 
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cera pera ho convento. " Por razões que certamente se prendem com o facto da ordem de 

Cristo, ser a ordem da Coroa, pela proximidade e colaboração com as políticas por ela 

definidas, o texto da sua Regra do século XVI apenas o seu capítulo cinquenta, o "das 

mancebas", estabelece punições concretas, para quem viva dessa forma desonesta. 

Punições que não assumem carácter material/pecuniário, mas são em forma de jejuns, 

proibição de sair do convento ou castigo atribuído ao critério do mestre.598 

O vocabulário utilizado nas Regras está de acordo com o léxico e os valores 

cristãos, que elas representam, embora use formas simples e directas para ser facilmente 

entendido, se m nunca perder o sentido de lei que é necessário respeitar. Tal como os 

discípulos consideravam Cristo, o Mestre, também o supremo superior hierárquico das 

ordens devia ser obedecido, sem reparos. Este vocabulário está essencialmente de acordo 

com os valores religiosos, da teologia e espiritualidade cristãs. Na fase Quinhentista da 

normativa, assiste-se ao enriquecimento da linguagem utilizada, que se por um lado, 

pretende impressionar o destinatário, por outro, mostra que este já adquiriu um nível 

cultural considerável, tornando-o capaz de interpretar a diversidade e a simbologia desta 

linguagem. 

Baseado na leitura que fizemos dos textos normativos das ordens militares, 

apresentamos três grupos de vocábulos que nos parecem significativos. O primeiro, 

reflecte a realidade monástico-cristã, que esteve na base da existência destas instituições: 

bispo, capelão, católico, eremita, freire, mestre, patriarca, presbítero, prior, profeta. 

Outro, está directamente ligado às realidades do seu funcionamento e às vivências 

quotidianas dos freires: bentinho, cenobita, claveiro, convento, físico, hábito, 

hebdomadário, juramento, mestre de gramática, noviço, professo, profissão, sacristão, 

vénia, vigário. Por último, um vocabulário tipicamente teológico e espiritual, que 

estabelece a ligação entre o freire e a comunidade a que pertence, sujeito a um mestre e a 

uma Regra: altar, calenda, campanário, capela, caridade, castidade, cristão, eclesiástico, 

ermida, Evangelho, horas canónicas, Igreja, jejum, mártir, obediência, ofício divino, 

oração, pobreza, sacramento, sacrário, sacristia, votos. 

Certos conjuntos normativos apresentam a Exortação,599 texto apologético que 

incita os cristãos a sacrificarem a vida em função de valores de sacrifício e ajuda ao 

597 Estatutos de D. Jorge, 1540, fl. 6. 

598 

Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 85. 

599 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fis. 7-7v. 
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próximo e um Confessional,600 que recorda aos freires os preceitos fundamentais do 

Cristianismo, a que devem obedecer. 

3. 3 - Morfologia e sintaxe 

A oração é simples usando o esquema sujeito, predicado e complementos. A 

parataxe é bastante utilizada para dar ritmo ao discurso, consiste na ausência do elo 

sintáctico entre as orações coordenadas e em certos casos, casos entre a oração 

subordinante e a subordinada. A fonte normativa, no sentido de estabelecer ligação entre o 

legislador e o destinatário, recorre a processos estilísticos para obter efeitos expressivos de 

modo a adaptar a forma ao serviço da mensagem. Elencamos alguns desses recursos, que 

pela leitura que fizemos parecem ser exemplificativos. 

Enumeração, pura e simples de bens, cargos ou acontecimentos no sentido de abranger 

todas as situações. 

Enumeração das cometidas da Ordem de Cristo. 

Polissíndeto, emprego repetido de conjunções coordenativas no princípio da frase ou dos 

termos de uma enumeração. 
"E polios freires vivos e polia saúde de suas almas digam três vezes ho Pater 

Noster. 
Epor seus defuntos diraam seys vezes ho Pater Noster. 
E polios familiares e servidores defuntos dos freires huu Pater Noster. 

Epor todos fieis defuntos digam huu Pater Noster. 

E polia paz e tranquilidade da sane ta madre igreja huu Pater Noster. 

Epollo seu rey digam huu Pater Noster. " 

600 Regra de Santiago, 1509, pp. 270-275; Regra de Avis, 1516, fis. 44-48; Regra da Ordem de Santiago, 
1540. pp. 31v-39. 

601 Regra e Difinições da Ordem de Cristo, 1503, p. 86. 

602 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 4v. 
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Assíndeto, supressão da conjunção coordenativa entre frases ou elementos da frase para as 

tornar mais rápidas e lhes dar mais força. 

"Proverão sobre os altares, callizes crazes ouro prata joyas vestimentas almaticas 
e capas"603 

Paralelismo, repetição da construção frásica de modo que a estrutura gramatical e 

ordenação dos elementos se mantenham, ainda que as palavras usadas sejam diferentes. 

"Se algum freire cometer furto ou fornicação ou descobrir hos segredos do capitulo 

ou for desobediente em alguma cousa que lhe mandarem em virtude dobediencia e 

a nom quiser fazer ou ferir seu freire com armas ou sua molher com pao ou com 

qualquer género darmas com que se possa quebrar osso"604 

Gradação, consiste numa sequência de palavras que se encadeiam numa progressão de 

sentido crescente ou decrescente.605 

Anáfora, fundamental para a liturgia, consiste na repetição de uma ou mais palavras no 

início de vários versos, frases ou parágrafos. 

"Que soomente podesem trazer pano de linho.... Que ouvessem por abito da rreligiam ho 

scapalayro. Que dormissem vestidos e cintos"606 

E ho freire clérigo que nom for de missa reze hua vez ho saltério. 

E ho freire leigo presente reze polas três missas cento e cinquoenta vezes o oater noster e 
sendo ausente cinquoenta vezes ho pater noster.... 

E ho freire clérigo ausente que nom for de missa reze cinquoenta salmos. "607 

603 Regra de Avis, 1516, íl. 41. 

604 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 14v. 

605 Regra e Definições da Ordem de Cristo, 1503, p. 85. 

606 Regra de Avis, 1516, fl. 11. 

607 Regra da Ordem de Santiago, 1540, fl. 1 lv. 
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* 

He * * 

Pelas reflexões aqui apresentadas, a propósito da análise formal e de conteúdo, 

cremos que a Regra enquanto código apresenta um conjunto de características que lhe dão 

cunho próprio, que a passagem dos séculos ajudou a apurar. É um texto determinante que 

marca e define a vida destes institutos religiosos, nascidos conjunturalmente num ambiente 

guerreiro, mas que nunca abandonaram os valores monásticos e os referentes evangélicos. 

Para combater a erosão sofrida pelas primeiras bases estatutárias, sucessivos mestres e 

reuniões capitulares, contribuíram para alterar e adaptar as normas às mudanças sociais. 

Por vezes, havia um certo desfasamento entre aquilo que era pedido e desejado, pelas 

estruturas hierárquicas e o que se conseguia. As Regulae são, em nosso entendimento, 

textos disciplinadores com alguma coercibilidade, pois, para garantir uma ordem de 

convivência entre os freires e a hierarquia, que tem por base o valor da obediência, que é o 

suporte destas instituições, é necessário assegurar um sistema de caução e castigos, que os 

textos normativos dão a esta ordem de convivência. São instrumentos de trabalho diário 

que todos devem conhecer, onde é notória a unidade da sua estrutura, fornecendo ao freire 

orientações para a sua vida quotidiana. 
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Para Concluir 

Chegados aqui, longo é já o caminho percorrido e o distanciamento face ao ponto 

de partida. Feita a contextualização do ambiente em que surgiram as ordens militares 

peninsulares, foi imperioso orientar o nosso interesse para a sistematização das fontes 

normativas, que lhes dizem respeito e outras, que não o sendo propriamente, constituem 

bases de trabalho consideráveis para completar o seu estudo e conhecimento. Metade dos 

capítulos deste estudo, foram redigidos, utilizando a transversalidade das fontes, 

procurando entender a normativa nos seus vários aspectos, ao longo dos séculos que 

serviram de base cronológica a este trabalho. Utilizam a diacronia e escapam a este 

formato, o capítulo dedicado a Calatrava, que por se tratar de uma ordem estrangeira, 

resolvemos estudá-la individualmente, percorrendo os séculos que medeiam entre a sua 

fundação e as Definições da segunda metade do século XV, de modo a estabelecer entre ela 

e as ordens portuguesas, pontos de contacto normativo. 

O mesmo aconteceu com o capítulo sexto, que em nosso entender constitui uma 

reflexão importante sobre o problemático século de Quinhentos e a produção normativa 

das ordens influenciadas pelo ambiente tridentino, pelo que, procuramos apresentar textos 

reveladores desse espírito reformador e de mudança. Concluímos com a análise do 

significado da Regra, enquanto texto definidor da vida de uma comunidade, procurando as 

suas raízes históricas e ideológicas no monaquismo europeu e peninsular, donde emanam 

todas as outras posteriormente aprovadas, apresentando características próprias, ao nível de 

vocabulário, sintaxe e apresentação formal dos capítulos, que as particularizam face à 

literatura religiosa e espiritual. 

* 

H
4 ♦ % 

Redigir uma conclusão é sempre difícil. Quando este estudo começou a ser 

elaborado, a nosso optimismo e a nossa ambição eram diferentes, motivados por um certo 

desconhecimento da dimensão da documentação envolvida. Sem querer aligeirar as 

responsabilidades que nos cabem sobre imperfeições que este trabalho possa apresentar, a 

sua composição teve momentos de algum desespero e desanimo, logo superados, por 

sugestões recebidas, que para nós constituíam forte motivação. Facilmente percebemos ser 
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preciso recuar no tempo para entender como estas milícias funcionavam, a herança 

estatutária de que eram portadoras, de modo a estabelecer entre elas, um elo de ligação. A 

construção da malha que era necessária para compreender a normativa, tornou-se por vezes 

penosa, pela linearidade de certas proposições, sua dispersão, lacunas e necessidade de 

conjugar informação, utilizando um discurso coerente. 

Perante estas dificuldades, o capítulo dedicado à espiritualidade merece especial 

destaque e uma palavra em particular. Com todas as imperfeições que possa apresentar e 

críticas de que possa ser alvo, exigiu da nossa parte um esforço de integração, síntese e 

contextualização da escassez de informação, fornecida pelas fontes, por se referir a 

aspectos vivenciais que fogem mais ao controlo da hierarquia. 

Na apreciação global que fazemos, pensamos que o esforço não foi em vão. Apesar 

do volume documental, nem sempre permitir uma análise mais exaustiva, tivemos sempre 

como objectivo prioritário dar uma visão de conjunto e plasmar os poderes, o elemento 

sociológico, o património e a espiritualidade, destas organizações. A completar este 

trabalho, apresentámos um desenvolvido elenco das fontes directa ou indirectamente 

utilizadas, cujo conhecimento e consulta, permite certamente outras linhas de investigação 

que no futuro possam ser continuadas. 

Estamos certos que os séculos XVII e XVIII oferecem novos pontos de partida .... 

Maia, Outubro de 2004 



Cronologia comparada das Ordens Militares 

À medida que fomos realizando este trabalho verificamos a importância da sua base 

cronológica. Em função disso, dois aspectos mereceram a nossa atenção. O primeiro, 

constituído por um conjunto sequencial de acontecimentos que por si só ajudam a 

compreender a evolução destas instituições, enquanto outro, formado por acontecimentos 

sobrepostos, próximos ou interligados, que contextualizam a evolução dessas instituições 

na realidade histórica nacional, peninsular e europeia, em que aparecem e se desenvolvem. 

1090-1153 - Vida de Bernardo de Claraval. Primeiro abade dos cistercienses e fundador de 

vários mosteiros. 
1095 - Proclamação da bula de Cruzada pelo papa Urbano II no Concílio de Clermont. 

1098 - Robert de Molesmes funda a ordem cisterciense. 

1099 - Tomada de Jerusalém pelos cruzados. 

1112 - S Bernardo entra na ordem de Cister. 

1113 - Pascoal II dá protecção apostólica aos Hospitalários. 

1114 - A Charte de Charité, são os primeiros estatutos atribuídos a Cister. 

1115 - S Bernardo funda a abadia de Claraval que juntamente com Cister se opõe a Cluny, 

ao mesmo tempo que preconiza uma nova leitura da Regra de S. Bento. 

1119-1136 (?) -Hugo de Payens é o primeiro mestre da Ordem do Templo. 

1128 - Chegada provável dos monges guerreiros da Ordem do Templo à Península Ibérica. 

D. Teresa faz-lhes a primeira doação de que há notícia, o castelo e a terra de Soure. 

1 1 2 9 - 0 concílio de Troyes aprova a primeira Regra dos Templários. 

1130 - Estabelecimento da Ordem dos Hospitalários em território português. 

1134- Introdução em Portugal da Regra de Santo Agostinho pelos cónegos regrantes. 

1145 - 1153 - Pontificado de Eugénio III. Cirterciense, discípulo de Bernardo de Claraval 

promoveu a II Cruzada do Ocidente. 
1147 - Tomada de Santarém e de Lisboa aos mouros por D. Afonso Henriques. Vitórias 

obtidas com o auxilio dos cruzados vindos do norte e dos cavaleiros do Templo. 
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1153 - Fundação da abadia cisterciense de Alcobaça. 

1156 - 1176 - Conjunto de forais atribuídos pelos templários a várias localidades, entre 

elas, Ferreira das Aves, Redinha, Almourol, Zêzere e Pombal. 

1 1 5 8 - 0 abade cisterciense Raimundo de Fitero funda a Ordem Militar de Calatrava. 

1159- O castelo e terra de Cera, na região de Tomar é doado por D. Afonso Henriques à 
Ordem do Templo. 

115Q _ 1 1 81 _ Vnntlfir.r.An Ar. \\~„ A TTT 
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1160 - Data provável da criação da Ordem de Avis. 

1164 - Primeira Forma de Vida de Calatrava confirmada por Alexandre m. 

1169 - Doação de D. Afonso Henriques aos Templários de um terço das terras, que 
conquistassem no Alentejo. 

1170 - Data provável da criação da Ordem de Santiago, nascida por vontade de um 

conjunto de cavaleiros. 

1172 - D. Afonso Henriques doa à Ordem de Santiago a vila de Arruda. 
1174 - Canonização de Bernardo de Claraval. 

1175 - Alexandre III confirma a Ordem de Santiago, o que constitui o seu primeiro texto 
normativo. 

1186 - Segunda Forma de Vida de Calatrava, a qual é confirmada no ano seguinte por 
Gregório VIII. 

1190 - Fundada na Palestina a Ordem dos Cavaleiros Teutónicos. 

1191 - Os cruzados chefiados por Ricardo I de Inglaterra e Filipe Augusto de França 
ocupam a ilha do Chipre e S. João de Acre. 

1194 - D. Sancho I doa aos cavaleiros de S. João do Hospital a terra de Guindintesta para 

aí ser construído um castelo que adquiriu o nome de Belver. 

1195 - Na Península Ibérica trava-se a batalha de Alarcos que se saldou pela vitória dos 

Almóadas sobre os exércitos cristãos. 

119S - 1216 - Pontificado de Inocêncio IH. Grande reformador da Igreja fortaleceu a 

autoridade dos Estados Pontifícios e pregou a 4a Cruuzada. 

1199 - Terceira Forma de Vida de Calatrava. Esta foi confirmada por Inocêncio III. 

1199 - 1213 - Data provável dos Estabelecimentos Primitivos da Ordem de Calatrava. 

Supostamente realizados pelos freires e comendadores, quando se refugiaram em 

Salvaterra, sede provável da ordem entre estas datas. 

1201 - Inocêncio III confirma à Ordem de Évora todos os privilégios de Calatrava. 

486 



O mesmo pontífice pela bula Religiosam Vitam, reconhece os serviços prestados 

pelos freires de Calatrava na luta contra os mouros. 

1204 - Tomada de Constantinopla durante a 4a Cruzada. 

1210 - A Ordem Religiosa dos Franciscanos, criada por Francisco de Assis é aprovada por 

Inocêncio III. 

1211 - D. Afonso II doa o lugar de Avis aos freires de Évora. 
1212 - Na batalha de Navas de Tolosa deu-se o confronto decisivo entre os exércitos 

cristãos e as forças almóadas, com a vitória dos primeiros. 

1213 - Foral dado a Castelo Branco pelos freires templários. 

1214 - Inocêncio III confirma pela segunda vez a terceira Forma de Vida outorgada à 

Ordem Militar de Calatrava. 
1215 - IV Concílio de Latrão, que constitui o culminar da reforma medieval da Igreja e 

que preparou a 5a Cruzada. 

1216 - S. Domingos de Gusmão funda a Ordem Dominicana. 

1217 - Conquista definitiva de Alcácer do Sal com o auxílio dos cruzados. 

1232 - A Ordem dos Hospitalários inicia o povoamento do Crato. 

1249 - Estabelecimentos de Paio Peres Correia (1242-1275), português, mestre das duas 

províncias peninsulares que pertenciam à Ordem de Santiago. 

1250 - Data provável do início da construção da igreja de Santa Maria do Olival, em 

Tomar, que substituiu a anterior onde se encontrava sepultado Gualdim Pais, 

falecido em 1195. 
1274 - Gregório IX dirige-se ao mestre de Calatrava para isentar a ordem do pagamento da 

décima dos proventos eclesiásticos. 

1288 - Início do processo diplomático de separação do ramo português da Ordem de 

Santiago, face a Castela. Nicolau IV concede a Portugal a possibilidade de nomear 

mestre próprio. 
1291 - Os Hospitalários perdem S. João de Acre no Mediterrâneo Oriental. Fim dos 

estados latinos do Oriente. 
1293 (?) - 1314 - Jaime de Molay é o último mestre da Ordem do Templo. 

1294 - Celestino V revoga as determinações de Nicolau IV, que concedia aos santiaguistas 

portugueses, a possibilidade de nomearem o seu mestre. 

1304 - Definições dadas pelo abade Guilherme I de Morimond, à Ordem de Calatrava. 

1309 - O papado instala-se na cidade de Avinhão. 
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1305 - 1314 - Pontificado de Clemente V. Responsável pelo processo que levou à extinção 

da Ordem do Templo. 

1306 - A ilha de Rodes passa para o domínio cristão e aí se instalam os cavaleiros da 
Ordem do Hospital. 

1307 - Definições dadas a Calatrava pelo abade Guilherme I de Morimond. 

1308 - Clemente V convoca os príncipes da nações da Cristandade para um concílio a 

realizar na cidade de Vienne em Outubro de 1310. 

1310 - Clemente V ordena a prisão dos templários e a sua entrega às autoridades 

eclesiásticas. 

Capítulo Geral de Mérida, reunido pelo mestre de Santiago D. João Osores, do qual 
saíram os seus Estabelecimentos. 

1312 - Em Março é extinta a Ordem do Templo. 

1314 - Lourenço Eanes é eleito mestre da Ordem de Santiago reabrindo o processo de 

emancipação da milícia. 

1317 - O papa João XXII confirma ao rei D. Dinis a proibição da Ordem de Santiago em 

Portugal nomear mestre. 

O mesmo pontífice através da bula Adfructus uberis autoriza a criação da Ordem 

de Santa Maria de Montesa, uma das grandes Ordens peninsulares. 

1318 - Embaixada enviada por D. Dinis à Santa Sé, constituída por Manuel Pessanha e 

Vicente Anes, com o objectivo de justificar junto do pontífice a validade da decisão 

de Nicolau IV, ao conceder ao ramo português da Ordem de Santiago a capacidade 

de nomear mestre. 

1319 - Criação da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo por iniciativa de D. Dinis. 

D. Gil Martins é nomeado seu primeiro mestre por bula de João XXII, Desiderantes 
ad intimis. 

1321 - Ordenação da Ordem de Cristo e constitui o seu primeiro documento normativo, 
outorgado no reinado de D. Dinis. 

1325 - Definições dadas à Ordem de Calatrava pelo abade Juan de Palazuelos. 

1326 - Ordenação da Ordem de Cristo outorgadas no reinado de D. Afonso IV. 

1327 - Estabelecimentos elaborados por D. Pedro Escacho, mestre da Ordem de Santiago 

em Portugal. 

1332 - O bispo e o cabido da Guarda cedem à Ordem de Cristo os rendimentos da igreja de 

Santa Maria de Portalegre, para custear o esforço de guerra que a milícia levava a 

efeito no sul da Península Ibérica. 
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1333 - Perante a contenda diplomática que opunha Portugal a Castela, a propósito das 

pretensões portuguesas à independência do ramo português da Ordem de Santiago, 

o papa João XXII remete o problema para os arcebispos de Braga e de Compostela. 

1336 - Definições dadas à Ordem de Calatrava pelo abade Renaud de Morimond. 

1338 - Definições dadas à Ordem de Calatrava pelo abade Guillen de Rueda. 

1340 - Batalha do Salado que deu às forças cristãs peninsulares importante vitória sobre os 

infiéis, dando novo impulso à reconquista. 
1342 - Definições promulgadas por Frei Lourenço Eanes, comendador de Maqueda, em 

representação do mestre de Calatrava na sua visita ao convento de Avis. 

1355 - Inocêncio VI impõe que metade da dízima dos bens eclesiásticos do país, sejam 

empregues em despesas com a cruzada, da qual ficam isentos os cardeais e as 

Ordens Militares. 
1357 - Início do reinado de D. Pedro I e mudança da sede da Ordem de Cristo, de Castro 

Marim para Tomar. 
1364 - D. Pedro I promovia o seu filho bastardo D. João, futuro rei D. João I, a mestre da 

Ordem Militar de Avis. 
1373 - Início do mestrado de D. Lopo Dias de Sousa à frente da Ordem de Cristo e que se 

prolongará até 1417. 
1383 - Definições dadas à Ordem de Calatrava pelo mestre Pedro Muniz de Godoy. 

1386 - Urbano VI coloca sob a sua protecção a milícia de Cristo e confirma todas as 

graças, liberdades, imunidades e privilégios concedidos. 

1387 - O prior do convento de Avis numa petição a Urbano VI pede a confirmação do 

mestre eleito, Fernão Rodrigues Sequeira. 
1388 - Urbano VI confirma Mem Rodrigues de Vasconcelos para mestre da Ordem de 

Santiago. 
Urbano VI ameaçando de excomunhão o deão da Sé de Lisboa ordena que este 

restitua à Ordem de Cristo, as dízimas, pensões e livros que detém indevidamente. 

1411 - Bula de cruzada de João XXIII que autoriza as Ordens Militares a colaborarem com 

o rei na guerra santa contra o infiel. 
1412 - Reunião do Capítulo Geral da Ordem de Avis realizado por Fernão Rodrigues de 

Sequeira, em que se dá nova interpretação ao voto de pobreza. Aos comendadores 

passa a ser permitido deixar bens em testamento e usufruir em vida dos proventos 

decorrentes das melhorias que realizem na comenda. 
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1418 - O Infante D. João, filho de D. João I, por bula de Martinho V recebe o mestrado de 

Santiago. 

1420 - O Infante D. Henrique assume o governo da Ordem de Cristo. 

1425 - O rei D. Duarte solicita ao papa a confirmação às Ordens Militares existentes em 

Portugal a isenção do pagamento da dízima para a guerra contra o infiel. 

Na sequência deste pedido Martinho V isenta as três Ordens Militares desse 

pagamento desde que os seus freires participem na luta contra o infiel. 

1426 - Carta de Ordenação aprovada no Capítulo Geral de Tomar durante a administração 

henriquina da Ordem de Cristo, concedendo a possibilidade aos freires de 

possuírem e fazerem testamento dos seus bens. 

1433 - D. Duarte doa à Ordem de Cristo o espiritual das ilhas da Madeira, Porto Santo e 

Deserta, reservando para si o dízimo do peixe e outros direitos reais. 

1434 - D. João Vicente, bispo de Lamego é incumbido pelo Infante D. Henrique de 

proceder à revisão da normativa da Ordem de Cristo. 

O Infante D. Fernando, filho de D. João I recebe o mestrado de Avis por bula de 
Eugénio IV. 

1436 - Pretensões do mestre de Calatrava para lhe ser restituído o direito de visita às 
Ordens de Alcântara, Montesa e Avis. 

1437 - D. Duarte envia ao bispo do Porto, D. Antão Martins de Chaves, uma cópia 

autenticada da bula Pastoralis officii do papa Bonifácio IX de 1391, para dela fazer 

prova no concílio de Basileia, ao qual é enviado, para contrariar as pretensões da 

ingerência da Ordem de Calatrava na Ordem de Avis. 

1440 - Estatutos de mestre castelhano da Ordem de Santiago, D. Henrique de Aragão. 

1442 - Eugénio IV concede indulgência plenária aos freires cavaleiros da Ordem de Cristo 
que participem na luta contra o infiel. 

1443 - Eugénio IV concede ao Infante D. Henrique autorização para professar na Ordem 

de Cristo, podendo reter o ducado de Viseu e restantes bens temporais que possui. 

O mesmo pontífice confirma à Ordem de Cristo as graças e privilégios dadas pelos 

seus antecessores. 

1 4 4 4 - 0 Condestável D. Pedro, filho do regente D. Pedro, recebe o mestrado da Ordem de 
Avis, por bula de Eugénio IV. 

D. Fernando, irmão de D. Afonso V recebe a administração da Ordem de Santiago. 

1449 - Estatutos da Ordem Militar de Jesus Cristo, autorizados por Eugénio IV e pedidos 

pelo Infante D. Henrique no sentido de reformar a normativa da Ordem. 
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Batalha de Alfarrobeira, na qual morre o regente D. Pedro. 

1452 - Nicolau V reconhece a autonomia da Ordem de Santiago em Portugal. 

1453 - Os turcos conquistam Constantinopla deixando a Europa cristã abalada e ameaçada 

pelo avanço muçulmano. 

1454 - D. Afonso V entrega à Ordem de Cristo a administração espiritual e jurisdicional de 

todas as terras conquistadas e a conquistar da Guiné até à Etiópia. 

Álvaro de Luna, mestre de Santiago. 
1455 - O papa Nicolau V concede aos reis de Portugal a propriedade exclusiva das terras e 

mares conquistados e a conquistar, desde a Guiné até à índia, num reforço do 

espírito de cruzada. 
1456 - Calisto III ordena a todas as Ordens Militares instaladas em Portugal a criação de 

um convento em Ceuta, para onde cada mestre devia enviar anualmente a terça 

parte dos seus freires. 
1460 - Em Novembro morre o Infante D. Henrique, que durante quarenta anos foi 

administrador da Ordem de Cristo. 

1461 - Entre Janeiro e Julho, a administração da Ordem de Cristo é ocupada pelo rei D. 

Afonso V. 
A partir de Julho este cargo será exercido pelo Infante D. Fernando, irmão do rei D. 

Afonso V. 
1468 - Definições aprovadas por Guilherme II, abade de Morimond, para a Ordem de 

Calatrava. 
Paulo n concede ao príncipe D. João, futuro rei D. João II, o governo da Ordem de 

Avis. 
1471 - O príncipe D. João, futuro rei D. João II, recebe o governo da Ordem de Santiago. 

D. Diogo, filho de D. Fernando, a pedido de D. Afonso V recebe o mestrado 

vitalício da Ordem de Cristo. 
1472 - Sisto IV, por súplica de D. Afonso V renova e revalida as concessões pontifícias, 

para assegurar a defesa e manutenção das praças do norte de Africa. 

1481 - Bula de Sisto IV que confirma o Tratado de Alcaçovas-Toledo, celebrado entre 

Portugal e Castela em 1479. 
1489 - Desaparecimento do último mestre de Calatrava, Garcia López de Padilla e fica 

aberta a anexação deste mestrado na Coroa castelhana. 
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1491 - 1550 - Mestrado de D. Jorge, bastardo de D. João II, à frente das Ordens de Avis e 

Santiago. A bula de concessão de Inocêncio VIII tem a data de 29 de Dezembro de 
1491. 

1492 - D. Manuel, duque de Beja, é governador e perpétuo administrador da Ordem de 

Cristo, por morte de seu irmão D. Diogo. 

1493 - Em Espanha a Ordem de Santiago é incorporada no património da Coroa. 

1498 - A Ordem de Alcântara é incorporada no património da Coroa espanhola. 

1501 - Alexandre VI reforça os direitos dos Reis Católicos sobre as Ordens Militares ao 

conceder a sua administração indistintamente a Isabel ou a Fernando. 

1503 -Estatutos de Avis aprovados no Capítulo Geral realizado em Agosto. 

Reunião capitular realizada em Dezembro na cidade de Tomar, que aprova as novas 
Definições da Ordem de Cristo. 

1508 - Capítulo Geral realizado no convento de Palmela que aprova as alterações 

normativas que dão origem à Regra impressa no ano seguinte. 

1509 -Regra, Estatutos e Definições da Ordem de Santiago. 

1515 - Capítulo Geral celebrado em Setúbal na capela do Espírito Santo que aprova as 

alterações normativas que dão origem à Regra de Avis do ano seguinte. 

Leão X concede às Ordens de Avis e Santiago para em Capítulo Geral procederem 

a reformas dos Estatutos e estes adquiram o valor normativo da Regra. 

1516 -Regra de Avis elaborada na sequência do capítulo geral de 1515. 

1522 - A ilha de Rodes, sede dos Hospitalários, capitula perante o avanço turco. 

1523 - Adriano VI entrega vitaliciamente a D. João III, o governo temporal e espiritual da 
milícia de Cristo. 

O mesmo pontífice entrega a Carlos V e seus sucessores, o governo perpétuo dos 

mestrados das Ordens de Calatrava, Alcântara e Santiago. 

1530 - A ilha de Malta passa a ser a residência dos Hospitalários por mercê de Carlos V. 

1531 - Clemente VII pela bula Exposivit debitum pastoralis reconhece os direitos de Fr. 

António de Lisboa de fazer a reforma monacal para os freires da Ordem de Cristo. 

1532 - Capítulo geral realizado no convento de Palmela para reformar aspectos estatutários 

da Ordem de Santiago. 

1535 - Paulo III confirma à Ordem de Santiago a isenção da jurisdição eclesiástica. 

1540 - Regra e Estatutos da Ordem de Santiago. 

1542 - Paulo III liberta a Ordem de Cristo da obediência devida aos Abades de Alcobaça. 

1544 - Visita efectuada ao convento de Palmela pelo mestre D. Jorge. 
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1546 - Regimento dado ao convento de Avis pelo mestre D. Jorge. 

1547 - Regimento dado ao convento de Palmela pelo mestre D. Jorge. 

1550 - Júlio III concede a D. João III a administração vitalícia dos mestrados das Ordens 

Militares de Avis e Santiago. 

1551 - Júlio III concede perpetuamente aos reis de Portugal a administração das Ordens 

Militares de Avis e Santiago. 
1554 - Constituições da jurisdição eclesiástica da Vila de Tomar e dos mais lugares que 

pleno iwe pertencem a Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

1572 - Regimento outorgado às três Ordens Militares por D. Sebastião com o objectivo de 

as reformar e moralizar o processo de atribuição de comendas. 

1587 - O mestrado da ordem de Montesa é anexado perpetuamente à Coroa espanhola por 

bula de Sisto V. 
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