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Apêndice 

Nota prévia 

Nesta secção foi opção prioritária apresentar fontes que reflectissem a realidade do 

estudo feito. Nessa linha de pensamento e actuação, apresentamos um quadro comparativo 

das Regras Quinhentistas das três milícias portuguesas, Avis, Cristo e Santiago, que em 

nosso entendimento correspondem à fase de consolidação normativa, de modo a permitir 

identificar de forma rápida os conteúdos e a extensão de cada uma delas. Para continuar a 

cumprir este objectivo considerámos importante escolher uma fonte pertencente de cada 

uma das referidas milícias, que reflectisse o seu processo evolutivo e espelhasse a 

normativa da primeira metade do século XVI. 

Decidimos transcrever a Regra de Avis de 1516, que juntamente com a Regra da 

Ordem de Cristo de 15031 e a Regra da Ordem de Santiago de 15092 completa a trilogia 

das Regras das ordens militares impressas durante as primeiras duas décadas de 

Quinhentos. De seguida, a escolha incide em fontes de uma época mais tardia. Para a 

ordem de Santiago a escolha recai sobre a Regra de 1540, para a milícia de Cristo as 

Constituições da vila de Tomar e dos lugares que de pleno direito lhe pertencem, com data 

de 1554 e, por fim, o Regimento de 1572,3 promulgado por D. Sebastião, onde o rei se 

dirige às três ordens, às quais procura incutir disciplina e exaltar o espírito de cruzada, que 

devem orientar a vocação destas organizações. 

Para a transcrição das referidas fontes foram seguidas as normas propostas por 

Avelino Jesus da Costa . 

1 Publ. VASCONCELOS, António Maria Falcão Pestana de, ob. cit., pp. 70-92. 

2 Publ. BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago, ob. cit., pp. 239-288. 

3 Ver o Capítulo I, ponto 4 - Fontes normativas: proposta de organização. 

4 COSTA, Avelino Jesus da, Normas gerais de transcrição e publicação de documentos e textos mediedais e 
modernos, 3a edição melhorada, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de 
Paleografia e Diplomática, 1993. 
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Documento A 

Sumário Comparativo das Regras das Ordens Militares Portuguesas no 
reinado de D. Manuel I5 

Regra e Definições da Ordem 

do Mestrado de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, 1503 - IAN/TT, 

Série Preta, n° 1393 

Regra, statutos e diffinções 

da Ordem de Santiago, 1509 

UCBG, R-31-20 

Regra e Statutos da Horde 

Davys, 1516 - B.N. Res. 

3008V 

Seguem se as diffinçõoes do 
capitulo que el Rey nosso senhor 
governador do meestrado de 
Nosso Senhor Jhesu Christo fez 
no convento da villa de Thomar 
no mês de Dezembro do anno de 
mill e quinhentos e três. 

Capitulo primeiro, dos ofícios 
divinos. 

Prologo Prólogo do Mestre D. Jorge filho 
de D. João II. 

Capitulo segundo, dos sacerdotes 
que não forem domairos hua vez 
na somana digam missa, e os que 
nom som de missa comunguem 
seis vezes no armo. 

Composição que o primeiro 
Mestre e freires fezeram com o 
Prior e cónegos de Loyo. 

Como houve começo a Regra no 
nosso padre S. Bento e a 
cavalaria da Ordem de Avis e em 
que tempo foi fundado o 
convento. 

Capitulo terceiro, que fala da cera 
do altar. 

Bula de Alexandre III. Da regra de S. Bento y cavalaria 
da Ordem de Avis. Segue-se a 
sucessão dos mestres da Ordem. 

Capítulo quaro, das obrigações da 
missas e officios que tem dom 
priol. 

Orações das refeições 
Bençam da mesa. 

Como hade ser recebido o que 
pede o abito. 

Capítulo quinto, do officio que se 
há de fazer pellos finados. 

Despois do jantar. Esta he a forma que se deve ter 
ante que o cavaleiro receba o 
habito. 

Capitulo sesto, dos ofícios e 
oraçõoens que se ham de fazer 
pelos finados da ordem. 

Bençam da cea e dia de jejuum. Como se há de lançar o habito. 

De como se há de fazer 
profissom. 

5 No elenco comparativo que se apresenta foi mantida a forma original em que aparecem os diferentes 
conteúdos. 
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Regra e Definições da Ordem 

do Mestrado de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, 1503 - IAN/TT, 

Série Preta, n° 1393 

Capitulo sétimo, do modo de 
receber dos noviços e a maneira 
que se fera. 

Capitulo VIII, das pessoas que 
devem ser recebidas aa ordem. 

Capitolo IX, que ho Mestre com 
conselho d'alguuns dos 
comendadores que em sua casa 
esteverem deve receber a ordem. 

Capitulo X, que ho que deve seer 
recebido deve seer primeiro 
cavalleyro. 

Capitulo XI, da maneira em que 
se lançara ho avito. 

Capitulo XII, do modo em que 
viraa o noviço a ordem. 

Capitulo XIII, de como de há de 
fazer a profissam. 

Capitulo IIII, de como se pode 
sayr da ordem. 

Capitulo XV, como nom pode 
leixar a ordem feita a profissam. 

Capitolo XVI, da grandura e 
feiçam dos bentinhos. E das 
cruzes. 

Capitulo XVII, que o mestre 
poderá deitar ho avito da ordem 
estando fora do regno. 

Regra, statutos e diffinções 

da Ordem de Santiago, 1509 

UCBG, R-31-20 

Despois da cea. 

Lançamento do hábito. 

Como há de seer recebido o que 
pede o habito. 

Titollo das orações que os freires 
devem dizer. 

A forma que o Mestre há de teer 
quando per sy lançar ho habito 
alguum cavaleyro. 

Esta he a forma e maneira que se 
deve teer acerqua do lamçar do 
habito. 

Quaderno do regimento do 
Capitolo geeral - Na fonte por 
nós utilizada vem a referência 
que este fólio contém apenas o 
título.  
Carta de convocar a Capitolo 
geeral. 

Regimento do Capitolo geeral da 
Ordem de Santiago. 

Juramento que os Treze am de 
fazer quando forem criados. 

Juramento das emendas ou 
sobroguadas. 

Regra e Statutos da Horde 

Davys, 1516 - B.N. Res. 

3008V 

Regra dos cavaleiros da Ordem 
de Avis e dos três votos 
substanciais que são obrigados a 
guardar Da Obediência; Da 
Castidade Conjugal; Da Pobreza. 
Obrigações dos cavaleiros 
Do pano de linho (em nota à margem 
está escrito que foi dispensado pelo papa 
Bonifácio VIII).  
Do silêncio. 

Das vestiduras. 

Do comer da carne. 

Dos jejuns (Em nota à margem vem 
que foram dispensados pelo papa Júlio II). 

Do rezar. 

Do tercenário de Setembro. 

Do rezar pelos defuntos. 

Do rezar às sextas-feiras. 

Do às sextas-feiras das endoenças 
e jejuns do oitavo dia. 
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Regra e Definições da Ordem 

do Mestrado de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, 1503 - IAN/TT, 

Série Preta, n° 1393 

Capitulo XVIII, que quando ho 
mestre nom pode lançar ho avito 
e tomar profissam ho cometa a 
outrem. 

Capitulo XIX, dos freires 
clérigos. 

Capitulo vinte, da hydade dos 
noviços. 

Capitulo XXI, que os freires 
tragam os mantos brancos nos 
ofícios divinos. 

Capitulo XXI, que os freires 
tragam os mantos nos ofícios 
divinos. 

Capitulo XXII, que os noviços 
sejam ensynados. 

Capitulo XXIII, que aja pêra 
sempre no convento mestre de 
gramática. 

Capitulo XXIIII, que os freires 
nom sayam fora da cerca do 
convento sem licença de dom 
prior. 

Capitulo XXV, de como ham de 
ser partidas aa reções do 
comvento. 

Capitulo XXVI, de como o dom 
prior proveera dos benefícios da 
ordem de que elle pode prover. 

Capitulo XXVII, que se faça 
prioste do convento. 

Regra, statutos e diffinções 

da Ordem de Santiago, 1509 

UCBG, R-31-20 

A tarde. 

Elecçam dos Visitadores. 

Juramento que os Visitadores 
ham defazer cada hum per sy. 

No segundo dia do Capitolo. 

Do secundo dia a tarde. 

Terceiro dia. 

Regimento do Capitolo 
particular. 

Regimento da visitaçam do 
convento Como se ham de visitar 
os conventos per ho Mestre ou 
per os visitadores, quando ho 
Mestre nom visitar.  
Como a de ser visitado ho Prior 
moor e a comendadeira das 
cousas que lhe pertencem. 

Visitaçam dos freyres. 

Visitaçam das igrejas asi da Mesa 
Mestral como das encomendas. 

Regra e Statutos da Horde 

Davys, 1516 - B.N. Res. 

3008V 

Da confissão e comunhão. 

Seguem-se sete salmos segundo a 
Ordem de S. Bento. 

Bula do Papa Inocêncio, da 
exençam. 

Letra do papa Inocêncio da 
criação de Avis e per que há de 
ser outorgados ao mestre e freires 
de Avis todolos privilégios que 
sam outorgados aos de Calatrava. 
Letra do Papa João XXII per que 
conceda ao mestre e cavaleiros 
que em lugar dos pater nostras e 
avé marias que quem quiser pode 
rezar os 7 salmos penitenciais. 
Bula do Papa Inocêncio VII que 
substitui o escapulário pela cruz 
verde.  
Bula do papa Alexandre VI para 
que os cavaleiros da Ordem de 
Avis possam casar. 

Dispensaçam do papa Júlio II que 
os cavaleiros e freires da Ordem 
de Avis possam... 

Bula do papa Júlio II da 
dispensação e as cerimónias de 
Ordem de Avis. 

Letra do papa Júlio II per que 
concede da Ordem de Avis e 
todolos privilégios que são ou 
foram concedidos à Ordem de 
Calatrava e Alcantara e assi 
todalas pessoas da dita ordem. 
Regimento do Capítulo Geral 
Juramento dos definidores. 
Juramento dos visitadores. 



Regra e Definições da Ordem 

do Mestrado de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, 1503 - IAN/TT, 

Série Preta, n° 1393 

Capitulo XXVIII, quê no 
convento aja pêra sempre 
tangedor d'orgaaos. 

Capitulo XXIX, que aja no dito 
convento pêra sempre um físico. 

Capitulo XXX, da enleiçam do 
mestre e do modo em que se fará. 

Capitulo XXXI, que se ho rey 
nom for no reyno faça o mestre 
este juramento a quem por elle 
tever ho regimento.  
Capitulo XXXII, da menaje que 
se hade fazer ao mestre pellos 
castellos da ordem. 

Capitulo XXXIII, da maneira que 
se íeera com o mestre fallecido. 

Capitulo XXXIIII, da maneira em 
que se fera dom prior do 
convento. 

Capitulo XXXV, de como se 
hade fazer vigairo. 

Capitulo XXXVI, De como se 
faram capitolos geeraes. 

Capitulo XXXVII, que se façam 
visitadores e o modo em que se 
faram. 

Capitulo XXXVIII, que os 
comendadores residam em suas 
comendas. 

Regra, statutos e diffinções 

da Ordem de Santiago, 1509 

UCBG, R-31-20 

Visitaçam das pessoas dos 
comendadores ou cavaleiros sem 
encomendas. 

Visitaçam das pessoas dos priores 
e freires beneficiados e 
capellãaes. 

Visitaçam das igrejas asi da 
Mesa Mestral como das 
encomendas. 

Como ham de visitar has rendas e 
eramças da comenda. 

De como há de ser visitada a 
fortaleza ou casa do comendador. 

Dereytos dos visitadores. 

Acusaçom geeral a todos. 

Espelho da comciencia 
Hos dez préceptes da ley. 

Os sete pecados mortaes. 

Regra e Statutos da Horde 

Davys, 1516 - B.N. Res. 

3008V 

Regimento do Capítulo 
Particular. 

Regimento dos visitadores e 
primeiro do convento 
Visitação da pessoa do Prior-mor. 
Visitação dos freires da casa. 
Visitação do convento.  
Da maneira que hão de ter os 
visitadores na visitação dos 
lugares da mesa mestral e das 
comendas. 
Visitação das pessoas dos 
comendadores e cavaleiros sem 
comendas. 

Visitação dos freires priores e 
beneficiados e capelães e clérigos 
do abito. 

Visitação das igrejas e da mesa 
mestral como das comendas. 

Confessionário da Ordem de S. 
Bento 
Espelho da Consciência. 
Os dez preceitos da lei. 
Os sete pecados mortais. 
Das sete obras de misericórdia. 
Os sete dons do Espírito Santo. 
Definições que o mestre fez no 
Capítulo Geral. 
Capítulo primeiro - Do rezar do 
convento.  
Capítulo segundo - Das pessoas a 
que se deve lançar habito. 

Confessional da maneira que os 
cavalleyros da Ordem de 
Santiago pela Regra se devem 
acusar, quando se acharem 
culpados. 

Visitação da fortaleza ou casa do 
comendador. 

Se for casado, diga Dos direitos da visitação. 



Regra e Definições da Ordem 

do Mestrado de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, 1503 - IAN/TT, 

Série Preta, n° 1393 

Capitulo XXXIX, dos fruytos que 
averam os comendadores das 
benfeytorias que fezerem. 

Capitulo XL, que os castellos da 
ordem se nom dem se nam a 
pessoas delia. 

Capitulo XLI, que se recebam 
caritativamente as pessoas da 
ordem. 

Capitulo XLII, dos emventairos 
que se faram das cousas quando 
alguuas pessoas forem providas. 

Capitulo XLIII, que os 
cavalleiros quando forem fora de 
Tomar vãao primeiro receber a 
beençarn ao convento.  
Capitulo XLIIII, que nom vãao os 
cavalleiros fora do reyno sem 
lycença do mestre. 

Capitulo XLV, que os cavaleiros 
que viverem ate quatro legoas de 
Tomar venham per Natal e 
Páscoa ao convento a se 
confessar e comungar.  
Capitulo XL VI, que os 
comendadores nam se confessem 
se nam a dom prior ou per sua 
licença.  
Capitulo XLVII, do enterramento 
dos cavalleiros do convento. 

Capitulo XLVIII, dos tombos que 
os comendadores ham de teer. 

Capitulo XLIX, do modo em que 
se faram os emprazamentos. 

Capitulo L, das mancebas. 

Regra, statutos e diffinções 

da Ordem de Santiago, 1509 

UCBG, R-31-20 

Dos cimquo sentidos. 

Das sete obras de misericórdia 
corporaaes. 

Obras de misericórdia spirituaaes. 

Virtudes Theologaaes. 

As virtudes cardeaaes. 

Os sete dõoes do Spiritu Sancto. 

Sacramentos da igreja. 

Modo de proceder na Confissam, 
mayormente a hos letrados. 

Em que modo devem de estar hos 
freyres quando se finarem e como 
devem de ser enterrados. 

Bulia de Inocêncio - Bula 
Romani pontifie is de 12 de 
Agosto de 1486 de Inocêncio 
VIII.  
Absolviçam de todos 
traspassamentos da regra e dos 
votos passados. 

Inocêncio - Bula Romani 
pontificis de Inocêncio VIII, de 
14 de Outubro de 1486. 

Regra e Statutos da Horde 

Davys, 1516 - B.N. Res. 

3008V 

Capítulo terceiro - De que idade 
se há de fazer profissão. 

Capítulo quarto - Que o Prior 
Mor não faça profissão e nenhum 
freire da casa senão acabando o 
ano de aprovaçãm.  
Capítulo quinto - Que haja y 
livro de petição e matrícola. 

Capítulo sexto - Dos bentinhos. 

Capítulo sétimo - De como os 
cavaleiros hão de teer a regra. 

Capítulo oitavo - Que todos 
tenham mantos brancos com sua 
cruz. 

Capítulo nono - Como hão de 
ouvir as vésperas e ofícios do 
nosso padre Sam Bento. 

Capítulo décimo - Que tenham 
mantos brancos no enterramento 
dos da ordem. 

Capítulo 11 - Como se devem 
confessar os da ordem. 

Capítulo 12 - Em que o mestre 
tenha... na ordem. 

Capítulo 13 - Que haja no 
convento um mestre de 
gramática. 

Capítulo 14 - Da eleiçam do 
mestre e como quem deve fazer. 
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Regra e Definições da Ordem 

do Mestrado de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, 1503 - IAN/TT, 

Série Preta, n° 1393 

Capitulo LI, das comendas que se 
nomeam pêra se ganharem nos 
lugares d'Aliem. 

Capítulo Lll, do acrecentamento 
de dom prior. 

Capitulo LUI, do acrecentamento 
da comenda moor. 

Capitolo LIIII, do 
acrecentamento do craveiro. 

Capitulo LV, do acrecentamento 
do vigayro. 

Capitulo LVI, do acrecentamento 
do samchristãao. 

Capitulo LVII, do 
acrecentamento do soprior. 

Capitulo LVIII, da honestidade 
em que os cavalleiros devem 
estar no capitólio. 

Capitulo LIX, do livro da 
matricola que se fará dos 
cavalleiros que emtrarem na 
ordem.  
Capitulo LX, que os bentinhos se 
tragam de dia e de noite. 

Capitulo LXI, da licença das 
cousas defesas. 

Capitulo LXII, que se nom se 
façam demandas nem obras a 
custa das rendas dos freyres salvo 
per acordo de todos juntos.  

Regra, statutos e diffinções 

da Ordem de Santiago, 1509 

UCBG, R-31-20 

Absoluçam de nom guardarem as 
obrigaçõoes da Regra e 
cerimonias delia a que eram 
obrigados.  
Bulia do papa Nicolao - Bula Ex 
apostolice sedis, de 17 de Junho 
de 1452 de Nicolau V. 

Bulla do Papa Julio - Bula Decet 
romanum pontificem, de 7 de 
Julho de 1507 de Júlio II. 

Bulla do Papa Julio - Bula 
Suprema dispositione, de 16 de 
Junho de 1507 de Júlio II. 

Estabelecimentos de D. Jorge. 

Statuto pêra hos cavaleyros e 
outras pesoas degradadas que 
nom mostram há provisam que 
ham da corte de Roma como ham 
de ser punidos.  
Tavoada. 
Segue se a tavoada da Regra e 
estatutos da Ordem de Santiaguo. 

Regra e Statutos da Horde 

Davys, 1516 - B.N. Res. 

3008V 

Capitulo 15 - Do Comendador 
Mor. 

Capítulo 16 - Do craveiro e seu 
oficio. 

Capitulo 17 - Que na guerra os 
cavaleiros sirvam o mestre. 

Capítulo 18 - Qual deve ser a 
bandeira da Ordem. 

Capítulo 19 - Que o Comendador 
Mor non leve o cavalo e armas 
nem o craveiro leve aazemala 
nem cama. 
Capítulo 20 - Como se hade dar a 
posse da comenda e fazer a 
entrega da casa. 

Capítulo 21 - A quem pertencem 
os frutos das comendas que 
vagarem. 

Capítulo 22 - Como se devem 
sepultar os cavaleiros, pessoas e 
com que ceremonia. 

Capítulo 23 - Da esmola que os 
cavaleiros hão de fazer quando 
não jejuarem segundo a ordem. 

Capítulo 24 - Como hão de 
emprazar e aforar os bens da 
ordem. 

Capítulo 25 - Que não haja 
entradas noa aforamentos. 

Capítulo 26 - Dos mantimentos 
dos priores. 
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Regra e Definições da Ordem 

do Mestrado de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, 1503 - IAN/TT, 

Série Preta, n° 1393 

Regra, statutos e diffinções 

da Ordem de Santiago, 1509 

UCBG, R-31-20 

Regra e Statutos da Horde 

Davys, 1516 - B.N. Res. 

3008V 

Capitulo LXIII, de quem há de 
teer as chaves o cartório do 
convento. 

Capítulo 27 - Do... das meias 
anadas. 

Capitulo LXIIII, dos XXX avitos 
d'Aliem. 

Capítulo 28 - Que se não facão 
ermidas nem mosteiros no 
mestrado sem licença do mestre. 

Capitulo LXV, da nota das cartas 
pêra por ellas se lançarem os 
avitos. 

Capítulo 29 - Da coleção e 
apresentação dos benefícios da 
ordem. 

Capítulo 30 - Que os castelos se 
não deem a pessoas de fora dela. 

Capítulo 31 - Que nenhûa pessoa 
da Ordem nam peça ao mestre o 
benefício do homem vivo. 

Capítulo 32 - Como o mestre he 
juiz de todas as pessoas da 
Ordem. 

Capítulo 33 - De pena que averão 
os cavaleiros que hão de passar 
por Roma e a mostrar ao mestre. 

Capítulo 34 - Que os visitadores 
não pousem com os 
comendadores quando os 
ouverem de visitar. 
Capítulo 35 - Que os priores e 
curas rogem pelo mestre e estado 
da ordem. 

Capítulo 36 - Dos que levam o 
habito e andem sem ele. 

Nota de Encerramento. 
Ta voada. 



Documento B 

[Fol I]6 Regra e Statutes da Hordem d'Avis7 [1516] 

[Fol. II]8 

[Fol. IIv]9 

Prologo 

Prologo do meestre dom Jorge filho d'el Rey dom Joham ho segundo sobre a Regra e 

stabellicimentos da ordem e cavallaria d'Aviis 

[Fol. Ill] Quando os principes e prellados satisfazem e o que obrigados sam e assy 

trabalham no exercido das vertudas emtam vivem e sam bem aventurados e carecendo de 

tal obra dormem e estam sem aqueles merecimentos que sam obrigados de sempre em sy 

teer. Por que os louvores dos vertuosos feytos na obra consistem que nacem dos trabalhos e 

vigilias que por isto cada huum recebe principalmente naquelles autos per que se rege e 

defende a comuum saúde dos homeens por ho gualardam daquelle que bem sabe rege e 

governa seer muy grande. Por as rezoens a que se pode conparar. A primeyra por que se 

daa que he nosso senhor poys elle mesmo he ho premyo dos taees principes e prelados e ha 

segunda se compara ao auto donde procedem por seer ordenado e sem vicio. E ha terceyra 

rezam he a vertude por que se faz. Poys nom soomente assy mas os outros enderença. A 

quarta he a materia em que se trata que he no bem comuum e universal da gente que he 

mays divino que outro bem particular. E aqui neste mundo os taees ja politicamente 

segundo ha sentença do philosopho sam bem aventurados poys segndo prudência regem e 

governam direytamente. Por que por ho bom regimento crece ha reepubrica e se demenue 

carecida e boa governança crecem as honras e cerimonias divinas alcançasse finalmente a 

6 Os primeiros fólios não se encontram numerados e por prática metedológica optamos por numerá-los com 
numeração romana entre parênteses rectos. 
7 BN, Res. 3008V, cuja versão se transcreve. 
8 Representação do Patriarca S. Bento. 
9 Encontra-se em branco. 
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bem aventurança. Pêra que as almas foram criadas. Muytos príncipes gentyos sofrreram 

grandes fadigas por este pubrico regimento. E poys estes sem teerem aquelle prefeyto 

conhecimento de Deus ho faziam desta maneyra com mayor estudo e dilligencia devem 
com booa vontade os catholicos principes e prelados [Foi. IIIv] de abraçar os trabalhos e 
passar as noutes sem dormir como dizia ho papa Bonifacyo oytavo e ho emperador 
Justiniano pêra que todos os seus súbditos vivam ordenadamente e com repouso. E por 

tanto nos dom Jorge filho d'el Rev dom Joham ho segundo de Portugal per graça de Deos 

meestre de Santiago e d'Aviis senhor de Montemoor ho Velho e de Torres Novas e das 
Beatrias. etc. Consiirando ho carguo que teemos desta ordem e cavallaria d'Aviis da ordem 
do nosso padre Sam Bento. E que nos sera demandada rezam per nosso senhor se bem nom 
regermos desejando de sermos do conto dos boons prelados. E querendo prover pêra 

reformaçam e regular observantia da dita religiam e cavallaria. Por quanto ate nosso tempo 
as pessoas da dita orden tam perfeytamente nom sabiam as obrigações que tinham pella 

Regra estabelicimentos. Nem ysso mesmo sabiam as cousas em que eram despensados 
pella See Apostólica. Nem as graças que tinham a nossa supricaçam e d'alguns nossos 

antecessores concedidas seendo muy espalhadas per diversas partes. Querendo proveer 
sobre todas as cousas do dito mestrado assy no spiritual como no temporal celebramos 
capitulo geeral na nossa villa de Setuval na capella de Santo Spirito em ho mes d'Agosto 
do anno da encarnaçam de Nosso Senhor Jesu Christo de mil quinhentos e quinze annos 
onde foram elegidos por difyndores por todo ho capitulo os honrrados doutor frey Joham 
Pirez das Cuberturas do conselho e desembarguo d'el Rey meu senhor comendador se 
Santa Maria de Beja e frey Anrrique Anrriquez de Miranda comendador de Santa Maria de 
Portalegre e alcayde moor de Fronteyra. Pêra que com ho reverendo padre dom frey 
Álvaro prior moor da dita ordem e ho comendador moor que segunda diíynçam e costume 
da ordem sam difyndores estivessem connosco para determinaçam das ditas cousas. E em 
lugar de dom Luys meu filho comendador moor. Posemos ho muyto honrrado Ayres de 
Sousa comendador d'Alpedriz e com os ditos quatro difyndores a que foy dado poder por 
todo ho dito capitulo. E com conselho destes leterados, convém a saber, do dito doutor frey 
Joham Pirez e ho licenciado Francisco Barradas nosso chanceler. E dos ditos meestrados e 
comendador de [Foi. IV] Mouguella e de Roriça e do bacharel Fernaz Gil de Cayolla do 
nosso desembarguo nosso procurador e destas ordeens e do bacharell frey Nuno Cordeyro 
nosso capellãao e prior de Curuche per autoridade apostólica que pêra esto teemos como he 
contheudo na primeyra bulia adiante. Provemos os privilégios assy da criaçam desta ordem 
como das outras graças apostólicas e despensações statutos e difynçoeens e pella dita 
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autoridade fazemos de novo outros statutos que nos parecerem necessários limitando e 

modefícando alguuns antigos e reduzimos todo neste livro. Pêra que todas as pessoas da 

dita ordem saybam como am de viver e as obrigações que tem e de que sam dispensados 

portanto. Mandamos em vertude de obediência a todallas pessoas da dita ordem que cada 

huum tenha este livro e ho leya. Pêra que sayba ao que he obrigado e dispensado e assy 

vivendo vertuosamente mereça aquella gloria que he Jesu Christo Nosso Senhor que vive e 

regna com ho Padre e Spiritu Sancto. Per infinita secula seculorum Amen. 

[Foi. IVv] Prologo 

Item. Bulia do papa Jullio segundo que ho meestre com os difyndores com conselho 

de letrados possa fazer esta copilaçam e reformar. 

Jullio bispo servo do servos de Deus. Ao amado filho Jorge duque de Coymbra meestre da 

cavallaria d'Aviis da ordem de Cistel saúde e apostólica beençam. Pensando nos com 

cuydado acerca do stado bem aventurado e prospero de todallas cavallarias aquellas ajudas 

de favor com boa vontade lhe damos pellas quaees esses cavalleyros e pessoas que militam 

em ellas por defensam da religiam christaam e fee contra os infíees continuadamente nom 

sem periigo de suas pessoas se esforcem saudavelmente serem enderençados e bem 

aventuradamente governados certamente por tua parte nos foy dada hua pitiçam em ha qual 

se continha que tu muyto desejas que no teu tempo e assy dos teus successores que ha 

cavallaria de Aviis da ordem de Cistel e ho seu meestre que pello tempo for e os 

cavalleyros e yrmãos dem sempre fructus desejados e se conformem em todollos boons 

costumes e honestos autos cubiiças juntamente com os comendadores e os outros yrmãaos 

da dita cavalaria entender acerca da sua reformaçam assy no spiritual como no temporal e 

fazer alguuns stabelicimentos estatutos e innovar outros antigos. Pelo quall por tua parte 

que es filho d'el Rey dom Joham de Purtugal e do Algarve da clara memoria nos foy 

humildosamente suplicado pêra que déssemos licença que juntamente com os 

comendadores e outros yrmãaos da dita cavalaria fizesses acerca da dita reformaçam 

statutos de novo e outros antigos mudar e em as ditas cousas nos aprouvesse de beninidade 

proveer. Por tanto nos que desejamos com desejos muy lympos ho estado bem aventurado 

e prospero de todallas cavalarias e pessoas pugnantes por defensam da fee te absolvemos e 

te avemos por absoluto pêra tam somente alcançares ho effecto da presente bulia de 

quaeesquer sentenças [Foi. V] de excomunham suspensam e intredicto e de todalas outras 
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sentenças censuras e penas dadas pelo direyto ou homem per qualquer occasiom ou causa 

se em ellas per qualquer maneyra a estaas comprendido inclinado nos a tuas supplicações 

per autoridade apostólica e pello theor da presente bulia te concedemos licença plena e 

livre pêra que juntamente com os difyndores que pello tempo em ho capitulo geeral que se 

celebrar e com conselho de letrados faças quaeesquer stabelicimentos estatutos lícitos e 

honestos nom contrayros aos sagrados cânones. Assy de novo como mudar em todo ou 

moderar os antiieos aue te oarecer necessário oera o estado bem aventurado e assesseeo 

das cousas spirituaees e temporaees da dieta cavalaria e dos comendadores y yrmãaos delia 

e reduzir todo em hua copilaçam sem embargo de constituiçoões e ordenaçoões apostólicas 

e dos statutos e costumes e stabelicimentos usos e naturezas da dieta cavalaria e ordem 

firmados per juramento e per qualquer outra apostólica confirmação e sem embargo de 

quaesquer privilégios e indultos apostólicos per ventura concedidos em os quaes posto que 

pêra sua derogaçam délies ou de todos seus theores se ouvesse de fazer specifica e 

expressa mençam de verbo a verbo. E nom per geeraees clausulas importantes essa mesma 

cousa ou qualquer outra spressa se ouvesse de fazer ou outra qualquer forma exquisitase 

ouvesse de guardar. Porque avendo nos os ditos theores por presentes e expressos por esta 

vez e nesta parte specialmente e expressamente os derogamos e a quaeesquer outros 

contrayros. Nom he licito ha nenhuum homem contrariar e quebrantar esta carta de nossa 

ab soluçam concessam e derogaçam e se alguum ho presumir de atentar sayba aver 

encorrido na indignaçam do todo poderoso Deus e dos bem aventurados seus apóstolos 

Sam Pedro e Sam Paulo. Dada em Roma acerca de Sam Pedro no anno da encarnaçam do 

Senhor de mil e quinhentos e doze dous d'Outubro no anno nono do nosso pontificado. 
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(Fol. I)10 Ha Regra de Sam Bento e a cavalaria da Ordem d'Aviis 

Item. Como ouve começo ha Regra do nosso padre Sam Bento e assy a cavalaria da 

Ordem d'Aviis e em que tempo foy fundado ho convento 

Devees saber muyto honrrados cavalleyros e devotos yrmãos que ho almifico padre Sam 

Bento foy de nobre geraçam e natural da província de Murcia que he na Ytalia nom longe 

de Roma. Estando na dita cidade studando as artes liberaees deyxou ho mundo e entrou em 

religiam e recebeo ho abito monacal da ordem de Sam Basilio da mãao do monge Sam 

Romão no anno do Senhor de quatrocentos noventa e quatro. E despois vivendo muy 

santamente fez sua regra e edificou ho moesteyro de Casino que se chama de Sam Joham 

Baptista a qual regra confirmou ho papa Gregório primeiro viveo ho santo barão muy 

santamente e deu sua alma a Deus no anno do Senhor de quinhentos quarenta e dous aos 

vinte e huum dias de Março que era véspera de Páscoa. No monte Casino no dicto 

moesteyro de Sam Joham Baptista fez nosso Senor por elle assy em sua vida como despois 

de sua morte muytos milagres como per Sam Gregório no segundo livro dos seus diálogos 

e outros que delle scriverão mais largamente se contem. 

Creceo ha sua ordem tanto asy no spiritual como no temporal que ho papa Johane vicesimo 

segundo achou pellos livros dos summos pontífices seus antecessores ate seu tempo que 

nesta ordem ouve abbades principaees quinze mil e setenta. 

Bispos e arcebispos mil quatrocentos setenta e quatro. 

Cardeaees cento oytenta e três. 

[Foi. lv] Item. Papas vinte e quatro. 

Santos canonizados desta ordem cinco mil quinhentos cinquoenta e cinco. 

10 Na fonte por nós utilizada os fólios aparecem numerados com caracteres romanos, que facilitar a 
compreensão, substituímos pela numeração arabe. 
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Ora consiiraydes ho tempo do dito papa que começou reger ha ygreja de Deus no anno da 

encarnaçam do Senhor de mil trezentos dez e sete ate agora ho crecimento que mais seria. 

Debaixo desta Regra de nosso padre Sam Bento segundo Antonio arcebispo de Florença 

vivem estas ordeens, convém a saber, os monges negros a ordem de Cistel os 

camalduenses os devalis umbrose os humiliatus os cluniacenses os celestinos e olivetanos 

silvestrinos tem alguuns deferença no abito e nas constituições. 

Sob esta Regra militão as cavalarias de Calatrava d'Alcantara d'Avis e de Christus. 

Foram ordenadas estas ordeens de cavallaria naquelle tempo que ha Espanha aynda stava 

occupada de mouros pera os ajudar a lançar fora tem feyto muyto serviço a Nosso Senhor e 

ha nossa santa fee catholica e aos Reys de Portugal e Reepubrica. 

Foy nestes regnos de Portugal esta ordem d'Aviis instituyda pello papa Innocentio em 

Evora e chamava se Meestre d'Evora. E assy lho chamavam os papas em suas bulias e os 

Reys em suas doaçoees e tinhão ahy dous castellos e ha igreja de Sam Miguel e huum 

sprital que era feito pera se agasalharem e curarem os cativos que sahyam de terra de 

mouros e os pobres e peregrinos. E agora he comenda e chama se a Freyria porque naquele 

tempo estavão ahy os freyres e cavalleyros fazendo a guerra aos mouros e ho primeyro 

meestre que foy d'Evora se chamava dom frey Fernão Roiz Monteiro (Fol. 2) que foy no 

anno de Nosso Senhor de mil cento oytenta e dous annos o qual fazia a guerra do lugar que 

se chama Aviis. E contam os antiigos que por quanto avia hûua cabeça que se chama de 

Ayamonte naquella comarca a qual he muy alta e nella stava hûua villa de mouros cercada 

e forte e quando este castello se fazia pello dito frey Fernão Roiz Monteyro porque se vee 

muyto craro e por lhe nom fazerem impedimento fazia se a obra de noyte e de dia cobriam 

no de rama ate que forãao as paredes em algûua maneyra altas pera se poderem defender 

entam as descobriram huum dia de que os mouros ficarão espantados quando viiram ho 

edifício feito e daly por diante fez se descubertamente ate que se acabou. E entam se 

começaram a chamar os meestres d'Aviis e foram os que se seguem. 

Ho segundo meestre dom frey Gonçallo Viegas que foy no anno de Nosso Senhor de mil 
cento setenta e sete annos. 
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Ho terceyro meestre foy dom Fernand'Eannes que foy no anno de Nosso Senhor Jhesu 

Christo de mil cento setenta e sete annos. E a este foy feyto a doaçam d'Aviis por el Rey 

dom Affonso ho terceyro de Portugal. E entam se mudaram d'Evora pêra este lugar e assy 

fizeram ho convento que se ora chamam d'Aviis e este dom frey Fernand'Eannes foy ho 

primeyro meestre d'Aviis e ho derradeyro d'Evora. 

Ho quarto meestre foy dom frey Joham porteyro que foy no anno de nosso senhor de mil e 

duzentos. 

Ho quinto dom frey Martym Fernandiz que foy no anno de nosso senhor de. 

Ho sexto dom frey Fernam Soarez no anno de Christo de mil duzentos setenta e huum. 

[Fol. 2]Ho septimo dom frey Lourenço Afonsso no anno de Christo de mil trezentos e très. 

Ho oytavo dom frey Joham Pirez que foy no anno de mill. 

Ho nono foy dom frey Vasco Affonso no anno de mill trezentos e vynte. 

Ho decimo foy dom frey Gil Martins no anno de mill. 

Item. Ho undécimo foy dom frey Garcia pirez no anno de mil. 

Item. Ho duodecimo dom frey Gil Pirez no anno de mill trezentos trinta e huum. 

Item. Ho decimo tertio dom frey Affonso Mendez no anno de mil trezentos trinta e quatro. 

Item. Ho decimo quarto dom frey Gonsallo Vaaz no anno de mil trezentos e quaranta. 

Item Ho decimo quinto dom frey Joham Roiz Pimytel no anno de mill trezentos 

cinquoanta e huum. 

Item. Ho decimo sexto foy dom frey Joham Affonso no anno de mill trezentos cinquoanta 

e três. 
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Item. Ho decimo septimo dom frey Dioguo Garcia no anno de mil trezentos cinquoanta e 

seys. 

Item. Ho decimo oytavo dom frey Martinho do Avelar no anno de mil trezentos cinquoanta 

eoyta. 

Item. Ho decimo nono dom frey Egas Martins no anno de mil trezentos. 

Item. Ho vicesimo el Rey dom Joham ho primeyro que tomou cepta no ano de Christo de 

mill quatrocentos. 

(Fol. 3) Ho vicesimo primo dom frey Fernam Roiz de Sequeyra o qual falleceo no anno de 

mill quatrocentos trinta e très. 

Item. Aqui se acabaram os meestres 

Ho vicesimo segundo ho yfante Dom Fernando filho d'el Rey Dom Joham ho primeiro o 

qual foy regedor e governador do dito meestrado per autoridade apostólica. No anno de mil 

quatrocentos trinta e quatro. 

Ho vicesimo tercio foy governador Dom Pedro d'Aragaao filho do yffante Dom Pedro no 

anno. 

Ho vicesimo quarto el Rey Dom Joham ho segundo foy governador no armo de. 

Ho vicesimo quinto ho principe Dom Affonso filho d'el Rey Dom Joham ho segundo no 

anno. 

Item. Ho vicesimo sexto Dom Jorge filho d'el Rey Dom jJoham ho segundo he meestre ao 

presente. O quall fez esta copillaçam. 

E também nam se deve de passar outra antiguidade. Por que se chama este lugar Aviis que 

quer dizer ave. Porque no tempo de sua edificaçam criava hûua aguya em hûua azinheyra 
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que stava naquelle monte onde foy edificado este castello e convento. E por este respeyto 

lhe foy posto nome Aviis que quer dizer ave e assy se traz em ho sello da dicta villa. 

Item. Como hade seer recebido ho que pede ho abito 

[Fol. 3v] Quando algum vier aa ordem nom seja loguo ligeyramente recebido se nom for 

pessoa muy conhecida que entendam seer proveytoso a ordem e ao lugar. E se nom for 

conhecido seja examinado por tanto tempo que se possa bem conhecer que homeem he e 

de que maneyra e syso e costumes e se for pêra clérigo saybam delle se sabe leer e cantar e 

todolos outros costumes da Ygreja e portanto tempo ho examinem ate que conheçam delle 

seus feitos e custumes e em quanto estiver neste exame mostren lhe a pobreza da casa e 

aspereza do lugar e a fortaleza da disciplina e quam grande trabalho he aver de guardar ho 

prometimento que fará ha ordem e quam gravemente peccara e hofendera a Deos se o 

pasar. Porque seja conhecido seu novo convertimento e seu desejo se he de Deos como diz 

ho apostolo Sam Joham provaeem ho sprito se he de Deos e se viirem que he sufficiente 

pêra aquello que demanda recebam no. 

Item. Esta he a forma que se deve teer ante que ho cavalleyro receba ho abito 

Tanto que chegar ho cavaleiro ou clérigo ao convento a que ho meestre manda lançar o 

abito e fazer profissam logo ho prior moor ou quem tiver suas vezes mandara tanger ha 

campaam e fará cabiido e ho cavalleyro que hade receber o abito lhe apresentara a carta do 

meestre com ho alvará de quem ho armou cavalleyro. 

Apresentada a dita carta liida e pobricada a todo ho cabiido em alta e intellegivel voz dyra 

o prior moor a todos os yrmãaos que hy esteverem se lhes parece que tem alguum defeyto 

(Foi. 4) conhecidamente per que devam de rescripver ao meestre. 

E se disserem que ho nom sabem preguntar lhe a se traz manto branco e lhe dará juramento 

sobre os Santos Avangelhos se he seu e se o nom tiver nom lhe lançara o abito atee ho teer 

seu próprio. 
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Item. De como se hade lançar o abito 

Primeiramente ho que ha de tomar ho abito vynra ante ho meestre ou ante aquelle a que ho 
elle cometer em vestidos seculares ao capitulo ou ygreja onde hade receber ho abito com 
ho qual vynrra huum freyre anciãao por seu padrinho e fará vénia ante ho meestre ou quem 
tiver suas vezes prostrado em terra, convém a saber, stendido e lançado de bruços e ho 
meestre lhe preguntara que pediis e elle respondera senhor misericórdia de Deos e vossa e 
de toda a ordem e ho mestre lhe dyra allevantayvos e elle se alevantara ficando em giolhos 
e ho mestre lhe dira. 

Amyguo esta misericórdia que vos demandeens he muyto doce e saudável pêra ha alma 
pêro he muyto forte e áspera pêra o corpo por muytas cousas que avees de guardar e 
comprir. 

Por que algûuas vezes querereens comer e farvos am jejuuar. 

E outras oras quererees dormir e far vos ham vellar. 

E avérées mester de vestir ou outra cousa algùua e nom voila daram. 

E pello contrayro quando nom quiserdes comer vos mandaram comer. 

[Fol. 4v] E quando nem quiserdes dormir far vos am dormir. 

E todallas outras cousas contrayras ha vossa vontade vos darão e mandaram e comprir vos 
ha a todo seer obediente e fazer des ho que vos mandarem. 

E esto vos preguntamos se ho podereens comprir. 

E respondera sy senhor com ajuda de Deus e vossa e de toda vossa ordem. 
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Item. Dyr lhe a mais ho meestre 

Aveens de seer obediente ao meestre e a todos seus sobcessores canonicamente entrantes 

toda vossa vida e aveens de a renunciar vossa propria vontade em minhas mãos e sobjugar 

vos de todo em todo ha obediência. 

E esto vede se podereens assy fazer por que ho aveens assy de prometer na profissam e elle 

respondera sy. 

Item. Dir lhe a ho meestre 

Aveens de saber que antigamente os cavalleyros desta ordem aviam de viver em mera 

castidade e continência e nom podiam casar e agora a See apostólica tem dispensado 

acerca deste voto que possaees casar guardando castidade conjugall, convém a saber, nom 

aveens de conhecer carnalmente outra molher se nam ha vossa e inteiramente lhe guardar 

esta fee. 

Vede se ho poderees guardar por que assy ho aveens de prometer e elle dira sy. 

(Fol. 5) E se for clérigo hade prometer e guardar mera castidade a Deos. 

Item. E lhe dyra mais ho meestre 

Aveens mais de saber que os cavalleyros desta ordem antiiguamente nom podiam teer 

próprio nem posuir sem licença do mestre ne podiam testar nem doar nem per outra algûua 

maneyra despoer dos beens cousa algûua por que todo per sua morte ficava ha ordem. 

E agora tem dispensaçam da Santa See Apostólica que pagando meya annada do que 

tiverem da ordem possam possuyr dar doar testar e despoer de seus beens como quiserem 

segundo se mays largamente contem na bulla do papa Julio segundo. 

Ora vede se vos atreveens a guardar esto porque assy ho aveens de prometer em vossa 

profissam e se disser que sy. 
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Item. Diga lhe mais ho meestre 

Hynda mays me aveens de dizer pura verdade e desenganar a nos e ha nossa ordem destas 
cousas, convém a saber, 

Se prometestes de entrar em outra religiam. 

Item. E se disser que sy nom no receberam. 

Item. E se soeens casado e se ho for manden lhe trazer procuraçam de sua molher de como 
daa consentimento e licença pêra entrar na dita ordem e se a nom trouver nom ho recebam. 

E se for pêra clérigo preguntar lhe am se he casado e ho matrimonio consumado porque 
entam nom sera recebido. 

[Fol. 5v] E preguntar lhe am fostes moordomo ou feytor d'algûua pessoa ou devees algûua 
divida per que a ordem possa seer obrigada e se disser que sy nom ho recebam. 

E se matastes clérigo ou fizestes outro alguum sacrilégio de que nom tenhaeens absoluçam. 

E se disser que sy nom ho receberam. 

E sabee certo que se neguardes algûua destas cousas e depois achamos que he verdade 
serees lançado da ordem e com esta condiçam protestaçãao vos recebemos. 

Item. £ diga mais ho meestre 

Poys convém que jureens a Deos e a Santa Maria e aos Santos Avangelhos ficando vos 
professo que daqui em diante bem e fielmente a todo vosso poder achegareens todo 
proveyto honrra e bem que justamente poderdes ao meestre e ha dita ordem e arredareens 
todo damno e mal e deshonrra que souberdes com todas vossas forças. 

Item. E esto jura lo eens vos assy. 
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Item. E el respondera senhor sy juro poendo as mãaos sobre os Santos Avangelhos. 

E digua ho meestre Deos vollo deixe todo comprir a honrra de vosso corpo e salvaçam de 

vossa alma. 

Responda todo ho cabiido. Amen. 

Item. E estaraa hûa mesa ornada em que estará posto ho manto branco com a cruz verde. 

Item. E entam se alevantara ho prior moor ou quem servir por elle com todo ho convento e 

benzera ho manto com as prezes e oraçoões seguintes. 

Item. Versos 

(Foi. 6) Adiutorium nostrum in nomine domini. 

Qui fecit celum et terram. 

Sit nomen domini benedictum. 

Ex hoc nunc e usque in seculum. 

Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. 

Item. Oremus 

Domine Iesu Christe qui te gimen nostre mortalitatis induere dignatus es. Obsecramus 

immensam tue largiatis abundantiam ut hoc genus vestimenti quod Sancti Patres ad 

Innocentie vel humilitatis inditium ab renunciantibus século ferre sanxerunt tu ita 

benedicere + digneris ut hie famulus tuos qui hoc usus fuerit te induere mereatur. 

Qui vinis et régnas Deus. Per omnia secula seculorum. 

A qual oraçam acabada responderam todos. Amen. 

E loguo lancem agoa benta sobre ho manto branco e tyrem as vestiduras seculares ao que 

hade receber ho abito dizendo. 

Ex vat te Deus veterem hominem. Cum actibus suis. 
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E loguo lhe lancem ho manto branco com a cruz dizendo. 

Induat te dominus novuz hominem qui secundum deum creatus est in iusticia e sanctitate 
veritatis. Amen. 

E entam comece loguo ho cantor ha antifana de Sam Bento, convém saber, antífona. 

Sanctissime confessor divini monachorum pater et dux benedicte. Intercede pera nostra 
omniun que salute. 

Ora pro nobis beate benedicte. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

Item. Oremus 

[Fol. 6v] In tercessio nos que sumus domine beati benedicti abbatis commendet ut quod 
nostris meritis nom valemus eius patrocinio asse quamur. Per Christum Domini Nostrum. 
Etc. 

E responda todo ho convento. Amen. 

E assy se acabara ho lançar do abito na oraçam. 

E sera loguo dada esta copillaçam ao freyre cavalleiro e encomenda lo am a huum freyre 
de boons costumes que lhe ensine ho a que he obrigado. 

E assy mesmo se fará aos clérigos que recebem ho abito pera nom estarem no convento por 
que aalem disso sam mais obrigados aa Regra de Sam Bento. E os do convento nom lho 
am de dar se nam quando forem pera seus benefícios. 

E acabado ho anno e dia ou ho tempo da renunciaçam antes de fazer profissam o prior 
moor ou quem tiver suas vezes lhe mandara que se confesse e comungue com huum freyre 
da dita ordem e lhe dira que se pura e verdadeyramente for confessado e contricto he 
absoluto como ho dia que recebeo baptismo. 
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E na fim do anno e dia ou antes se ho cavalleyro noviço quiser espressamente renunciar ho 

mais tempo da provaçam e ho meestre mandar que lha recebam sera nesta maneyra, 

convém saber, huum dia antes da profissam dyra ho cavalleyro em cabiido. Eu fullaano 

renuncio ho mays tempo da aprovaçam que eu tynha segundo direyto e Regra. 

Item. Dira ho meestre ou quem tiver suas vezes 

Nos vo lo recebemos. 

(Foi. 7) Item. De como se hade fazer a profissam. 

E no dia em que se ouver de fazer profissam diram missa da terça cantada e na fim do 

Evangelho yra todo ho convento aa capella moor onde estará posta no primeiro degrãao do 

cruzeiro da parte do Evangelho hûua mesa ornada com huua cadeyra junto com ella com as 

costas pêra o altar pêra o meestre ou pêra quem ho elle cometer fazer ho officio da 

profissam em que a qual mesa estará ho bentinho com a cruz. 

E ficara ho dito cavalleyro com huum freyre ancião o qual vynra com elle ante ho dito 

degrão em presença do meestre e se lançara prostrado em terra e ho meestre lhe dira. Que 

prometees e elle respondera. 

Item. Senhor estabelidade e firmeza. 

E ho meestre lhe dyra. Deos vos dee perseverança. 

E todo ho convento respondera. Amen. 

E entam se poera em giolhos teendo as mãos juntas antre as do meestre com ho livro em 

que sera scripta a carta da profissam nesta forma. E dyra. 

Eu fullaano faço profissam a Deos e prometeo obediência ao meestre e aos que despoys 

canonicamente vierem e convertimento de meus costumes de bem em milhor per todollos 

dias de minha vida atee morte e prometeo castidade comjugal e nam teer próprio nam 

pagando meya anada segundo forma e continência da bulla do papa Julio segundo. A 
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tantos dias de tal mes e tal anno em tal lugar em presença de fullaano meestre ou de quem 

lha fizer. 

[Foi. 7v] E na carta da profíssam dos clérigos sera esta seguinte 

Ego frater Noster Sacerdos vel diachonus vel subdiachonus vel acolitus vel clericus vel 

laicus. Promicto stabilitatem meam e conversionem morum meorum e obedientiam 

secundum regulam sancti benedicti ordinis Cisterciensis coram deo et omnibus Sanctis 

eius. In hoc loco qui vocatur Aviis constructo in honore Sancti Marie semper virginis in 

presentia domini Noster prions. 

E lyda a dita carta da profíssam e assinada per elle com os dias mes e anno yndo com seu 

padrinho levara o dito livro da profíssam e o yra poer no altar moor beyjando 

primeyramente ho altar e se tornara ante ho meestre e dyra estando em pee três vezes 

incrinando se profundamente cada vez, convém saber, 

Suscipe me domine secundum eloquium tuum et vivam et nom confundas me ab 

expectatione mea. 

O qual dyra o padrinho cantado. 

E ho noviço baxo que se ouça bem. 

E no convento respondera ho dito verso outras três vezes com Gloria Patri no fim do 

derradeyro verso e em dizendo ho convento Gloria Patri ho dito noviço se lançara 

prostrado em terra. 

E ho prior moor ou quem tyver suas vezes começara Kyrie Eleyson e ho Pater Noster e 

dyra et ne nos inducas in tenptationem. E ho convento respondera sed libera nos a maio. 

E ho cantor começara ho psalmo de Miserere Mei Deus. O qual se cantara todo a coros 

verso e verso. E no fym dyram Gloria Patri. 
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(Fol. 8) E começando o dito psalmo ho noviço se alevantara e yra com seu padrinho beyjar 

a mão ao meestre assentando se em giolhos e ho meestre chegando ho rostro a sua face dira 

pax te cum. E despois vinra ante o prior moor e se assentara em giolhos e ajuntando as 

faces lhe dira o prior moor pax te cum e day ira com seu padrinho dar paz a todos pela dita 

maneyra. Primeiramente ao sacerdote que diz a missa e aos ministros e em tam se vynra ao 

coro da parte direita e começara a dar paz ao mais antigo ate fym do coro daquela parte e 

assi fará na outra parte do coro. E como esto acabar se tornara a postrar em terra ante ho 

meestre. 

E ho prior moor ou quem por elle servir dira. 

Salvum fac servuum tuum. P Deus meus sperantem in te V Micte ei divine auxilium de 

sancto P Et desyo tucatur te V Nichil psiciat inimicus in eo P Et filius iniquitatis nom 

apponet noce reei V Esto ei divine turns fortitudinis P A facie inimici V Divine deus 

virtutum converte nos P Et ostende faciem tuam et salui erimus. Doominus vobiscum P Et 

cum spiritum tuo. 

Item. Oremus 

Deus indulgentie pater qui se veritatem tue districtionis temperans indulsisti ne filius portet 

iniquitatem patris et qui mira dispensatione etiam malis beneventes tue indignationis 

gratiam per eos fréquenter operatis que sumus clementiam tuam. ut huic fâmulo tuo nom 

obsistat quod habitum religionis per nos tanta aç tali reindignos accipit sed ministerium 

quod exterius per nos exibe tur tu interius per donum sancti spiritus exequaris. Per 

dominum nostrum iesuz christum filium tuum quite cum vinit e regnat in unitate eius de 

spiritus sancti deus Per omnia. Etc. 

Item. Oremus 

[Fol. 8v] Deus quicoeternum tibi filium cuncta creastiquique mundum peccatis inueteratum 

per misterium incarnationis eius renovare digna tus es te supplicit exoramus ut eius dem 

divini nostri gratia super hunc famulum tuum ab renuntiationem seculi profite tem 

clementerres picere dignetur per quam in spiritu sue mentis renovatus veterem hominez 

27 



cum actibus exuatet novum qui secundum deum creatus est induere mereatur. Per eundem 

dominum nostrum, etc. 

Item. Oremus 

Domine Jesu Christe qui es via sine qua nemo venita patrem benigníssima clemétiam tuã 

postulamus ut hune famulum tuum a carnalibus desideriis abstractum pariter discipline 

regularis deducas e qui peccato res dignatus es dicens venite ad meoens qui laboratis e 

oneratiestis. Et ego vos reficiam pera ut hec vox invitationis tue ita in eo convalescat 

quatenus peccatorum onera deponens e quam dulcis es gustans tue refectinem e sustentari 

mereatur et sicut attestari de tuis ovibus dignatus es agnosce eum inter oves tuas etipsete 

agnoscat ut alienum nom sequatur sed te neque audiat vocem alienorum sed tuam qua dicis 

qui michi ministrat me sequatur qui vinis et régnas. Etc. 

Item Oratium ad Sanctum Spiritum 

Oremus sancte spiritus qui te divinum hac deum revelare mortalibus dignatus es. 

Immensam tue bonitatis gratiam postulamus ut sicut ubi vis spiras sic et huic fâmulo 

affectum devotionis in dulgeas et quam tua sapientia est conditus quoque providentia 

gubernetur que iuxta consvetam tibi gratiam uncio. tua de oribus doceat et per 

intercessionem beatissimi benedicti que precipuum huius sancte institutionis legislatorem 

dedisti nec nom et aliorum sanctorum ad quorum noia petitionem saciteum a vanitate 

seculi veraciter converte et sicutes oim petorum remissio (Fol. 9) deprimentes ipietatis 

obligationes in eo dissolue ad observantiam sancti huius prepofiti fac eum certativi fervere 

ut in tribulationibus et angustiis tua indeficienti solatione valeat respirare e pie e iuste per 

veram humilitatem ac obedientiam in terna charitate fundatus quod te donante promisit 

felice perseverantia conpleat quod ipse prestare digneris qui cum Deo pâtre sancto que 

unigénito filio eius divino nostra iesu enristo vinis e gloriaris deus per infinita secula 

seculorum. Amen. 

E logo o dito prior moor benzera ho bentinho e dira esta oraçam. 

Dominus vobiscum per et cum spiritu tuo. 
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Item. Oremus 

Domine Jesu Christe qui tegimen nostre mortalitatis induere dignatus es obsecramus 

immësam tue largitatis habundantiam ut hoc genus vestimenti quod sancti patres ad 

innocentie vel humilitatis indicium ab renunciantibus século ferre sanx erunt tu ita 

benedicere digneris ut hie famulus tuus qui hoc usos fuerit te induere mereatur. Qui vinis et 

régnas deus. Per omnia secula seculorum 

E acabada a dita oraçam lançara agoa benta sobre o dito bentynho e emtam lhe lançara o 

bentinho e lhe vestira o manto branco em cima dizendo este verso. 

Induat te dominus novum hominem qui secundum deus creatus iusticia e sanctitate veritatis 

Amen. 

E começara loguo ho cantor ho hynno Veni Creator Spiritus. O qual se cantara todo a coros 

verso por verso. 

E acabado ho hyno dyram ho verso. Emicte spiritus tuum et creabuntur. Et renovabis 

faciem terre. 

Item. Oremus 

[Foi. 9v] Actiones nostras quas domine aspirando preveni et adiuvando psequere ut cuncta 

nostra operatio a te semper incipiat e per te cepta finiatur. Per Christo dominum nostrum. 

Etc. 

E assy se acabara na oraçam. 

E entam levaram ho novo professo e ho poeram em seu grão no coro dos professos. 

E ho sacerdote procedera pella missa em diante. 

E tanto que acabar todo ho auto da profissam ho prior moor lhe mandara que se nom va 

atee lhe dar a carta de como he professo nesta maneyra se segue. 
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Dom fullano prior moor do convento e ordem da cavallaria do meestrado d'Aviis fazemos 
saber a todos os que estas presentes letras viir e leerem e ouviirem que oje tantos dias de tal 
mes e de tal anno dentro no dito convento stando nos em capitulo com os freyres da dita 
ordem ff. cavalleyro nos apresentou hua carta do meestre dom Jorge nosso senhor assynada 
per sua mão e asellada com ho seu sello como se ao diante segue e hade ser treladada de 
verbo a verbo. O qual ff. nos fez certo como era feito cavaleiro em comprimento desta 
carta a qual carta assy apresentada com aquella reverencia que devemos ha mandamos leer 
no dicto cabiido em alta e intelligivel voz perante todos pedyndonos o dito ff. que ha 
comprisemos como em ella se continha em cujo comprimento nos fomos aa capella moor 
do dito convento. Onde com todallas cerimonias que a Regra manda lhe lançamos o dito 
abito e depois a tanto dias de tal mes de tal anno fez e lhe recebemos solene profíssam e 
em testimunho disto lhe mandamos passar esta nossa assynada per nos e asellada do selo 
do dito convento feita por ff. scrivão do cartório do dito convento a tantos dias de tal mes 
testemunhas ff. e ff. e outros. 

E quando hy nom for ho scrivam do cartório fa(Fol. 10)ra ha dita carta que o prior moor 
mandar. 

Item. Regra dos cavalleyros da ordem d'Aviis e dos três votos sustanciães que sam 
obrigados a guardar 

Item. Da obedientia 

Os cavalleyros desta ordem sam obriguados guardar obediência a seu meestre. E comprir 
seus mandados porque esta obediência prometem em sua profissam e devem saber que esta 
he a mays necessária virtude pêra conservaçam de toda religiam que nenhun outra porque 
esta contem em sy todallas outras partes da profissam. 

E porque esta obediência nom fosse a nos trabalhosa nosso redentor por nos dar exemplo 
quis seer obediente ao padre atee morte assy que a obedientia he tam alta virtude que en 
ella se encerram todallas outras virtudes e delia he scripto que milhor he obedecer que 
sacrificar. Pois neste devees sempre permanecer com três condições que ho verdadeiro 
obediente hade teer, convém saber, deve obedecer de boa vontade e com alegria e sem 
tardança porque a obediência vagarosa nom he aprazível a Deos nem aquella em que ho 
súbdito he contencioso e referteiro ao que lhe he mandado mas deve o comprir per vontade 
e per obra porque assy como aquelles que de boa mente obedecem devem sperar grande 
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premio e folgança porque obedecendo a seus prelados e mayores obedecem a Deos. Assy 

pello contrairo ho grande juizo devem sperar e temer aquelles que os mandados de seus 

superiores desprezam. 

Porque quando ho prelado e superior he desprezado nam elle soomente mays aquelle em 

cujo lugar he posto he ávido em desprezo segundo per nosso redentor he dito quem a vos 

ouve a my ouve e quem a vos despreza a my despreza. 

[Foi. lOv] Item. Da castidade conjugal 

Sam obrigados os cavaleyros desta ordem guardar conjuguai castidade porque ho 

prometerem no segundo voto que fizerem. E comprindo assy sam castos e vivem em 

castidade segundo os santos decretos e a castidade apraz muyto a Nosso Senhor que ama 

os castos e lympos de coraçam. 

Devem mays saber os cavaleiros desta ordem que nos tempos passados eram obrigados 

guardar mera continência e castidade a Deos assy como os monges e freyres desta ordem 

de nosso padre Sam Bento. E por que nesta parte muytos delias peccavam mortalmente 

querendo a See Apostólica porver aa saúde das almas que se nam perdesem dispensou que 

os cavalleyros delia podesem casar e viver em conjugal castidade. Assi que agora tem duas 

obrigações de nam poderem conhecer outra molher se nam a sua. A primeyra pella fee que 

prometeram no casamento e ha segunda pello voto que fizeram na profissam. 

Item. Assy que quebrantando este voto merecem pena dobrada assy neste mundo como no 

outro e portanto devem guardar ho que prometeram. 

Item. Da pobreza 

Devem saber mais os ditos cavaleiros que esta ordem foy fundada em nom teer próprio e 

os cavalleiros delia nom podiam teer nem posuir cousa algûa sem licença do mestre assy 

como os monges da dita ordem. Os quaes viviam em mera pobreza a qual Nosso Senhor 

muyto amou e nella sempre viveo porque delle he scripto que ho Filho da Virgem nom 

teve onde inclinase sua cabeça. 

E ho profeta scriveo delle que scolheo seer desprezado em a casa de seu padre 
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(fol. 11) E agora a See apostólica porque permytio que casassem dispensou que os 

cavaleyros desta ordem e pessoas delia podesem teer próprio e testar de seus beens e 

despoer délies a seu arbítrio contanto que paguassem pêra o convento a metade da renda de 

huum anno daquelo que tevesem da ordem como mais largamente se contem na bulla do 

papa Jullio segundo e no statuto que vay adiante. 

Item. Outras obrigações dos cavaleyros 

Primeyramente que armados com armas de cavalleyro pelegem contra os ynfiees por 

defensam da fee catholica. 

111 tem. Do pano de linho 

Que soomente podesem trazer pano de linho nas braagas e que traguam vestiduras 

moderadas e honestas segundo conselho do abbade do mare mundo e do meestre. 

Que ouvessem por abito da religiam ho scapulayro12. 

Que dormissem vestidos e cintos. 

13Item. Do sillentio 

Que guardasem sillencio continuadamente na ygreja no refeytorio no dormitório e na 

cozinha. 

À margem esquerda: dispensado pello papa Bonifacio oytafo. 

" A margem direita: dispensado pello papa Innocencio VII. 

A margem direita: dispensado pella mesma bulia. 
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Item. Das vestiduras 

Que em nenhûa das suas vestiduras nom podessem seer reprendidos de louçainha e 

sobegidam. 

Item. Do comer da carne 

Que três dias na somana, convém saber, dominguo terça feyra e quinta e nas festas 

principãaes de huum manjar de carne fossem contentes e tivessem silentio aa mesa. 

[Foi. l lv] 15Item. Dos jejuuns 

Da festa da Exaltaçam de Santa Cruz de Setembro todos os que forem na casa jejueem três 

dias na somana, convém saber, segunda e quinta e sesta tyrando dia de Natal e da Epifanya 

e da Purificaçam de Nossa Senhora e dia de Todos os Santos e os dias dos Apóstolos. 

Item. Do jejuum 

Aquelles que estiverem nos arrayaeens ou andarem na guerra que jejueem segundo lhe 

mandar o meestre. 

16Eram obrigados jejuar ho Abento de Jesu Christo e a Quaresma e outros dias que manda 

a Ygreja. 

Item. Do rezar 

17Eram obrigados de rezar por oras canónicas trezentas e sesenta vezes Pater Noster Ave 

Maria. 

14 À margem direita: dispensado pello papa Joham XXIII. 

15 À margem esquerda: dispensados pello papa Jullio segundo. 

16 À margem esquerda: dispensado pello papa Jullio segundo. 

17 À margem esquerda: dispensado pello papa Joham XXXIII. 
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Item. Do tercenario de Setembro 

Outrosy sam obrigados os ditos cavaleiros rezar no mes de Setembro de dia de Sam 

Lamberto que vem a dez e sete de Setembro atee dia de Sam Lucas que he a dezoyto 

d'Outubro que sam trinta dias mil e quinhentas vezes o Pater Noster e Ave Maria com 

Requiem Eternam no cabo de cada huum, convém saber, em cada huum dia cinquoenta 

vezes e a ysto sam obrigados pelo tercenario que a ordem manda fazer neste tempo pelos 

freyres e cavalleyros e familiares e bemfeytores da ordem. 

Item. Do rezar pello defuntos 

Sam mais obrigados os ditos cavalleyros quando se fyna outro cavaleyro ou freire da nossa 

ordem e ho elle sabe hade rezar por elle cento e cinquoenta vezes o Pater Noster com Ave 

Maria com Requiem Eternam no cabo de cada huum. 

(Foi. 12) Item. Do rezar das sestas feyras 

Sam agora mais obrigados os ditos cavalleyros rezar todas as sestas feyras do anno duas 

vezes os sete psalmos com suas ladaynhas e orações, convém saber, hua vez pello que sam 

obrigados de rezar cada dia e outra vez por dispensarem com elles que podesem comer 

carne ha segunda feyra que segundo Regra nom a comiam et os que nom souberem os sete 

psalmos dyram oyto vezes ho psalmo de Miserere Mei Deus com Gloria Patri no cabo de 

cada huum, convém saber, os sete pellos sete psalmos e huum pella ladaynha e orações e 

os que nom souberem Miserere Mei Deus dyram por cada huum psalmo dez vezes o Pater 

Noster e Ave Maria e no cabo de cada dez dyram Gloria Patri. 

Item. Do rezar da sesta feyra das Endoenças e jejuem do dito dia 

Outrosy sam mays obrigados os cavalleyros da nossa ordem de rezar em cada huum anno 

No dia de sesta feyra d'Endoenças ho Salteyro hûa vez e os que o nom souberem sam 

obrigados de rezar aquelle dya ho psalmo de Miserere Mei Deus cento e cinquoenta vezes 

nom dizendo no cabo de nenhuum délies Gloria Patri. E ho que nom souber o psalmo de 

A margem direita: dispensado neste jejuum pello papa Jullio segundo. 
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Miserere Mei Deus dyra cento e cinquoenta vezes o Pater Noster e Ave Maria e no 

postumeyro dyra Gloria Patri. E assy sam obrigados no dito dya jejuuar a pam e agoa. 

Item. Da confissãao e comunhãao 

19Os cavalleyros e pessoas da ordem sam obrigados de se confessarem e comungarem très 
vezes no anno, convém saber, per Natal Páscoa e Pentecoste. Estes sacramentos am de 
receber de licença do prior e de pessoa do convento e quando se confessarem e 
comunharem am de teer vestido ho manto branco com a cruz da ordem nelle. 

Item. Acabam se as obrigaçoões 

[foi. 12v] Item. Sete psalmos segundo a ordem de Sam Bento 

Antiphona. Ne reminiscaris psalmi. 

Item. Domine ne in furore. 

Item. Beati quorum. 

Item. Domine ne in furore. 

Item. Miserere Mei Deus. 

Domine exaudi orationem meam e clamor meus. 

Item. De profundis. 

Item. Domine exaudi orationem meam auribus. 

19 À margem direita: dispensado pello papa Jullio segundo contanto que ajan licença do prior moor. 
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Antiphona 

Ne reminiscaris divine delicta nostra vel parentum nostrorum neque vindictam sumas de 

peccatis nostris tu domine universorum qui nullam ha bes indigentiam voluisti templum 

tuum fieri in nobis conserva domum istam immaculatam in eternum. 

Kyrie eleyson. Christe eleyson y per audi nos. Christe ex audi nos. 

Pater de celis Deus miserere nobis. 

Fili redemptor mundi Deus. Miserere nobis. 

Spiritus Sancte Deus. Miserere nobis. 

Sancta Trinitas unus Deus miserere nobis. 

Sancta Maria. Ora [pro nobis]. 

Sancta dei genitrix. Ora [pro nobis]. 

Sancta virgo virginum. Ora Ora [pro nobis]. 

Sancte Michael. Ora [pro nobis]. 

Sancte Gabriel. Ora [pro nobis]. 

Sancte Raphael. Ora [pro nobis]. 

Deus sancti beatorum spirituum ordines. Orate. 

Sancte Iohãnes Baptista. Ora [pro nobis]. 

Omnes sancti patriarche e prophète. Orate. 

Sancte Petre. Ora [pro nobis]. 

Sancte Paule. Ora [pro nobis]. 

Sancte Andrea. Ora [pro nobis]. 

Sancte Iacobe. Ora [pro nobis]. 

Sancte Iohannes. Ora [pro nobis]. 

Deus sancti apostoli e evangeliste. Orate por no[bis]. 

Sancte Stéphane. Ora [pro nobis]. 

Sancte Laurenti. Ora [pro nobis]. 

Sancte Vincenti. Ora [pro nobis]. 

Sancte Thoma. Ora [pro nobis]. 

Sancte Iohãnes e Paule. Ora [pro nobis]. 

Deus sancti martyres. Ora [pro nobis]. 

(Fol. 13) Sancte Martine. Orate. 

Sancte Ambrosii. Ora [pro nobis]. 

Sancte Hieronime. Ora [pro nobis]. 
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Sancte Augustine. Ora [pro nobis]. 

Sancte Gregori. Ora [pro nobis]. 

Sancte Nicolae. Ora [pro nobis]. 

Sancte Petre. Ora [pro nobis]. 

Sancte Guillerme. Ora [pro nobis]. 

Sancte Edmunde. Ora [pro nobis]. 

Sancte Malachia. Ora [pro nobis]. 

Sancte Bénédicte. Ora [pro nobis]. 

Sancte Bemarde. Ora [pro nobis]. 

Sancte Roberte. Ora [pro nobis]. 

Deus sancti confessores. Orate. 

Sanctam Maria Magdalena. Ora [pro nobis]. 

Sancta Agatha. Ora [pro nobis]. 

Sancta Agnes. Ora [pro nobis]. 

Sancta Cecilia. Ora [pro nobis]. 

Sancta Katherina. Ora [pro nobis]. 

Sancta Francha. Ora [pro nobis]. 

Sancta Anna. Ora [pro nobis]. 

Sancta Margarita. Ora [pro nobis]. 

Deus sancte virgines. Orate. 

Propicius esto prece nobis dominus. 

Ab imminentibus petorum nostrorum periculis. Libere. 

A dannatione perpetua. Libere. 

A fulgure e tempestate. Libere. 

Per misterium sancte incarnatione tue. Libere. 

Per passionem e crucem tuam. Libere. 

Per gloriosam resurrectio nem tuam. Libere. 

Per admirabilem ascencionem tuam. Libere. 

Per gratiam sancti spiritus paracliti. Libere. 

Pectores te rogamus audi nos. 

Ut pacem nobis dones. Ora [pro nobis], 

Ut ecclesiam tuam regere e defensare digneris. Ora [pro nobis]. 

Ut loca nostra e omnes habitates in eis visitare e consolari digneris. Ora [pro nobis]. 

Ut regularibus disciplinis nos instituere digneris. Ora [pro nobis]. 
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Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas. Ora [pro nobis]. 

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem eternam donare digneris. Ora [pro nobis]. 
Fili dei. Ora [pro nobis]. 

Agnus dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. 

Agnus dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. 

Kyrie eleyson. Christe eleyson. Kyrie eleyson. Pater Noster 

Et ne nos inducas. Sed libera nos a malo. Versus. 

Exurgat Deus et dissipentur inimici eius. Et fugiant qui oderant eum a facie eius. Versus. 

Salvum fac populuz tuum divine et benedicte hereditati tue. R[esponsum] 

Et rege eos et extolle illos usque in eternum. Versus. 

[Fol. 13v] Fiat pax in vertute tua. 

Et abundantia in turribus tuis. Versus. 

Domine exaudi orationem meam. 

Et clamor meus ad te venial Versus. 

Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. 

Item. Oremus 

Eclesie tue divine preces placatus admitte ut destructis adversitatibus et erroribus universis 
secura tibi serviat libertate. Item. Alia oratio. 

Deus a quo sancta desideria recta consilia e iusta sunt opera da servis tuis illam quam 

mundus dare non potest pacem ut et corda nostra mandatis tuis dedita et hostium sublata 

formidine têmpora sint tua protectione tranquilla. Item. Alia oratio. 

Omnipotens sempiterne Deus edificator et custos Hierusalem civitatis superne edifica e 

custodi loca nostra cum habitatoribus suis ut fitineis domicilium tranquilitatis et pads. 

Item. Oratio 

In effabilez misericordiam tuam domine nobis clement ostende ut simul nos et a peccatis 

exuas et a penis quas pro Wis meremur cupias. Per Christum dominum nostrum Amen. 
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Item. Commemoratio sancti Benedicti. Antiphona. 

Fuit vir vite venerabilis gratia benedictus e nomine V. Amavit eum dominus et ornavit eum 

R[esponsum] Stola glorie induit eum. 

Item. Oratio 

Excita dominei ecclesia tua spiritum cui beatus Benedictus abbas servivit ut eo deum 

repleti studeamus amare quod amavit et opere exercere quod docuit per dominum nostrum 

Jhesu Christo filio. Etc. 

(Fol. 14) Item. Bulla do papa Innocencio da exençam 

Innocencio bispo servo dos servos de Deus. Ad Rey memoriam ao officio do bispo de 
Roma segundo as passadas dos seus predecessores convém corroborar com fortaleza de sua 
ajuda aquellas cousas que pellos dictos seus predecessores laudavelmente e com rezam 
avisada sam feytas pêra o estado e repouso das pessoas que debaixo da regular observantia 
com obra ameudada trabalham pêra a vida piadosa por tall que tenham mayor firmeza de 
fortaleza pella qual ameude ham sydo guarnecidas com ajuda apostólica. E também 
convém de novo conceder aquellas cousas segundo as cousas da rezam que se offerecem 
ou demandam e segundo em o senhor saudavelmente he necessário. Certamene por parte 
dos amados filhos Johane abbade de Cistel da diocesi cabilense e de todolos outros 
abbades dos moesteyros da ordem de Cistel e dos conventos délies mesmos nos foy dado 
hûua pitiçam em que continha que posto que elles e os moesteyros seus e da dita ordem 
assy de homens como molheres e outros lugares religiosos e membros e monges e freyras 
vassallos subditus e servidores e todollos beens ja em outro tempo per muytos papas 
nossos predecessores sejam recebidos sob sua proteyçam e da See apostólica e sejam 
ysentos de toda jurdiçam ordinária. E assy posto que lhe seja concedido que elles nom 
sejam obrigados a pagar de collectas ou subsídios ou de procurações ou d'outros 
encarregos empostos pellos ordynarios dos lugares ou per outros pello tempo porem elles 
desejam por mayor seu repouso que as ditas suas exenções e previlegios nos ponhamos 
força da nossa aprovaçam e lhes acrecentemos e ou amente lhes concedamos. Pello qual 
por parte dos dictos abbades e conventos nos foy humildosamente suplicado que lhes 
quiséssemos a dita exençam [Fol. 14v] e recepçam e sogeyçam e todalas graças sobre eito 
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feytas por mais firmeza aprovar e que nos aprovese de beninidade apostólica novamente 
recebe los e a seus moesteyros lugares membros monges monjas vasallos súbditos 
servidores e todollos beens sob nossa proteyçam e da See apostólica e também pêra sempre 
os exemptar e totalmente livrar da jurisdiçam sobredita e proveer convinhavelmente nas 
dietas cousas por tanto nos que folgamos com ho repouso de todos que debaixo da regular 
observantia trabalham pello studo da vida piedosa desejando nos que os religiosos da dieta 
ordem os auaes mais aue todollos outros trazemos nas entradanhas de caridade nor amor 
de fruytos avondosos que dam continuadamente na ygreja militante com suas boas obras 
por tal que mais livremente possam estar na vontade de Deos e conheçam seer a fortaleza 
dos com mayor previlegio de liberdade pela dicta See aplica. Nos inclinados aas dietas 
suas suplicações per autoridade apostólica de certa sciencia pelo theor da presente bulia 
aprovamos e perpetuamente corroboramos com firmeza que nom possa seer quebrantada a 
dieta exençam recepçam e subjeiçam e todallas letras sobre ysto concedidas com todallas 
clausulas e cada huua delias em ellas concedidas soprindo nos todollos defectos e cada 
huum délies se per ventura nellas se antrevieram e por ajuda de mayor cautella pellas 
dietas auetoridade e sciencia recebemos de todo em todo sob nossa proteyçam e da See de 
Sam Pedro todolos dictos moesteyros lugares membros todollos beens presentes e futuros 
todolos abbades abadessas monges monjas vasallos súbditos servidores que agora sam e 
pello tempo forem e pella dita autoridade e sciencia os exentamos de todo em todo pêra 
sempre e os livramos totalmente de toda jurdiçam superioridade correyçam visitam 
senhorio e poder dos arcebispos e bispos e de todolos outros juizes ordinários seus 
vigayros e quaesquer oficiaes e também da paga dos subsídios (Foi. 15) também caritativos 
como das visitações colectas e das outras imposições desta maneyra que pello tempo se 
ponham e vos sobmetemos immediatamente a nos e aa dicta sancta See apostólica assi que 
os arcebispos bispos ordinários vigários juizes e oficiaes predictos per rezam de delicto ou 
contrauto ou de causa de que se demande onde quer que ho delicto se cometa ou contrauto 
se faça ou essa cousa estee nom presumam exercitar nenhûa jurdiçam correyçam 
superioridade senhorio ou poder contra elles ou alguum délies ou contra os moesteyros 
membros beens predictus assy como exemptos de todo em todo nem presumam ou possam 
ou devam per qualquer modo poer sentenças de excomunham suspensam ou intredicto ou 
quaesquer outras sentenças censuras e penas ecclesiasticas nelles ou qualquer délies nem 
elles assy exemptos possam seer citados a juyzo ou per qualquer outro modo direymente 
ou indirectamente molestados diante dos sobredictos ou de juyzes delegados ou 
sobdelelegados da dicta See apostólica salvo sendo rescriptos empetrados pello tempo 
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desfizer special especifica e expressa mençam de verbo a verbo desta presente bulla e 

avemos e julgamos todollos processos e cada huum délies sentenças censuras e penas que 

forem postas e pronunciadas per arcebispos bispos juyzes ordinários vigayros e officiães 

ou per algum délies contra os abbades e os outros exemptos e contra os moesteyros e 

lugares exemptos pella dieta maneyra como dicto he ou per quaesquer outros de qualquer 

autoridade scientemente ou inorantemente por ritos e vaons e de nenhûa força ou momento 

ou qualquer cousa que per elles for attentada ou per qualquer outro os avemos todos por 

vãaos e de nenhûa força e momento sem embargo da constituiçam de Innocencio papa 

quarto da bem aventurada memoria nosso predecessor que se começa. Nolentes e assy 

d'outras constituições apostólicas. Statutos e custumes dos dictos moesteyros e ordem 

corrobo[Fol. 15v]rados per juramento ou confirmaçaam apostólica ou per qualquer outra 

firmeza e assy quaesquer outros contrayros que nom embargem as cousas que nas dietas 

letras e cada hûa delias he concedido e porque seria deficel cousa mandar a presente bulla a 

todollos lugares onde fosse necessária queremos e mandamos pella presente autoridade que 

aos treslados sub scriptos per mão de notairo publico pêra isso rogado e ascelados com selo 

d'algûa corte ecclesiastica ou d'algûa pessoa constituida em algûa dinidade ecclesiastica se 

lhe dee tanta fee em juyzo e fora délie e em qualquer lugar como se darya aa presente bulia 

se fosse offerecida e amostrada. Portanto nom convém a nehuum dos homens quebrantar 

ou com ousadia temerária contrariar esta carta de nossa aprovaçam de decreto supleiçam 

de recebimento de exençam de livramento subjeiçam ordenaçam e vontade e se alguum 

presumir ou atentar sayba que emeorre na indinaçam do todo poderoso Deos e dos bem 

aventurados seus apostollos sam Pedro e sam Paulo, dada em Roma acerqua de sam Pedro 

no anno da encarnaçam do senhor de mil trezentos e oytenta e sete trinta dias d'Agosto 

tercio kalendas septembris anno terceyro do nosso pontificado. 

Letra do papa Innocencio da creaçam d' Aviis e per que ha por outorgados ao meestre 

e freyres d'Aviis todollos privilégios que sam outorgados aos de Calatrava. 

Innocencio bispo servo dos servos de Deos aos muito amados filhos ao meestre e yrmãos 

d'Evora professos da milicia e ordem de Calatrava saúde e bençam apostólica aos que 

religiosa vida escolhem convém de aver ajuda apostólica porque as cousas contrayras os 

nom removam do seu bom preposito ou lhe quebrantem a força da sagrada religiam que 

Deos nom queyra e portanto amados filhos em Nosso Senhor has vossas justas pitiçoees 

(Foi. 16) de nosso gracioso consentimento inclinados vossas pessoas e casa em a qual 
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soees dadas ao divino serviço com todallos beens que ao presente com rezam possuys ou 
ao diante com ajuda de Deos per modos justos poderens aver sob a guarda do bem 
aventurado sam Pedro e nossa defensam recebemos specialmente as possissões que aveens 
em Évora Curuche Benavente Santarém Lixboa Mafara Alcanede Alpedriz Booriz na Mata 
Seura e em Panoyas com todas suas pertenças assy como justa e pacificamente possuis o 
que por nos a vos e aa nossa casa per autoridade apostólica confirmamos e per ajuda desta 
presente roboramos e querendo nos proveer a vossa paz e repouso com paternal cuydado 
como quer que sejaees professos da ordem de Calatrava que das instituições da mesma 
ordem e liberdades privilégios imunidades indulgências as quaes a dita ordem per 
concessam dos romanos pontífices nossos predecessores e vossas tem segundo nellas he 
contheudo livremente e sem nenhûa contradiçam possaees usar e gouvir per autoridade da 
presente a vossa devaçam concedemos mandamos que ha nehuum seja licito a esta letra de 
nossa proteyção e guarda confirmaçam e concessam quebrantar ou por temeria ousadia 
contra ella hyr e se alguém pella ventura o contrayro presumir atentar a indinaçam do todo 
poderoso Deus e dos bem aventurados apóstolos Pedro e Paulo sejam certos que 
encorreram dada em Roma na igreja de sam Joham de Laterão dezaseis kalendas de Junho 
do nosso pontificado anno quarto. 

Item. Letra do papa Johane XXIII per que concedeo ao meestre e cavaleyros que em 
lugar dos Pater Nostres e Ave Marias que avyam de dizer razem os sete psalmos 

penitenciães. 

Iohane bispo servo dos servos de Deos pêra memoria vyndoyra desta cousa aos muyto 
amados filhos Fernam roiz [Foi. 16v] mestre e aos cavaleyros da casa d'Aviis viventes 
segundo as instituições regulares da ordem de Cistel da diocesy d'Evora saúde e apostólica 
beençam de vontade damos favor pronto e benivolo aquelles que tem desejos debaixo de 
abito de religiam servir devotamente ao Senhor pêra que mereçam gloria de perpetua 
claridade certamente per vossa parte nos foy dado hûa pitiçam em a qual se continha que 
em outro tempo na fundaçam da vossa casa a qual depende sem meyo da casa da cavalaria 
de Calatrava em Spanha foy instituydo e ordenado que cada huum de vos outros aas 
matinas e aas outras oras canónicas cada dia ho Pater Noster e Ave Maria que he a oraçam 
do Senhor e a saudaçam angelical com Gloria Patri et sicut erat sob certo numero e outras 
algùas orações fosseis obrigados a rezar e porque muytos sabem leer desejaes daqui em 
diante que em lugar das ditas orações possaes cada dia rezar os sete psalmos com as 
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ladaynhas e outras algûas orações pelo qual por vossa parte humildosamente nos foy 

suplicado pêra que saudavelmente sobre esta cousa nos aprouvesse de beninidade 

apostólica de vos proveer e portanto nos inclinados aas vossas suplicações pella autoridade 

apostólica e pello theor da presente bulia de graça special vos concedemos que vos e os 

vossos successores meestres e cavaleyros da dita vossa casa que forem pello tempo e 

qualquer de vos outros e daquelles que quiserem em lugar das dytas orações convém saber 

do Pater Noster Ave Maria e das outras orações que aas matinas e aas outras oras rezavees 

possaes e possam cada dia rezar daqui avante livremente e licitamente os sete psalmos com 

suas ladainhas e com outras orações que a vos e aos irmãos vossos successores parecer sem 

embargo da dieta antigua ordenança e dos statutos e custumes da dicta casa e ordem que 

forem em contrayro posto que sejam firmados per juramento ou conflrmaçam apostólica ou 

qualquer outra firmeza sem embargo de quaesquer outras cousas contray[Fol. 17v]ras que 

esto embarguem nom seja licito a nenhuum homem quebrantar ou com ousadia temerária 

contrariar esta carta da nossa concessam e se alguum ho presumir atentar sayba aveer 

emeorrido na indinaçam do todo poderoso Deos e dos bem aventurados seus apóstolos sam 

Pedro e sam Paulo, dada acerqua de santo Antonio fora dos muros de Florença a quinze de 

Setembro no anno quarto de nosso pontificado. 

Item. Letra do papa Johane XXm per que os cavaleyros possam trazer ouro e prata 

seeda e quaesquer coores que quiserem. 

Johane bispo servo dos servos de Deos para perpetua memoria e se a todos servidores da 

vida religiosa se devam de dar favores aaquelles também se devem dar cominhaveens que 

como cavaleyros constantes da fee catholica pello abito da religiam christão vertuosamente 

militam e aquellas insinias de favor principalmente se lhe deve dar pello qual sam 

conhecidos elles dignamente as merecerem em os seus autores laudavelmente certamente 

hûa pitiçam nos foy offerecida dos amados filhos Fernam Rois meestre e de todollos 

cavaleyros da cavalaria da casa d'Aviis a qual immediatamente depende da casa de 

Calatrava cujos professos vivem segundo as instituições regulares da ordem de Cistel na 

qual pitiçam se continha que em outro tempo convém saber no começo da fundaçam da 

dita casa foy statuido e ordenado pêra os irmãos da dita casa d'Aviis que fossem pello 

tempo e que deviam de viver segundo as mesmas instituições e ordenanças que nehuum 

professo dos ditos freyres podesse usar de pano de linho nem ho trazer nem ho vestir e 

depois por parte da dita casa e cavalaria e dos dictos freyres em defenssam dos infiees e 
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imigos per autoridade apostólica foy concedido que naquelle estado os cavaleyros fossem 

pello tempo constituídos os quaes cavaleiros tevessem ou regessem caste[Fol. 17v]llos 

possições e terras e comendas e também preceptorias da dita casa e cavalaria assy como 

pello meestre da dita cavalaria lhes fossem dados e depois de tanto tempo do qual nom ha 

hy memoria em contrayro assy os meestres e cavaleyros como seus predecessores que 

pello tempo foram usarom e custumarom trazer pacificamente pano de linho em andando e 

em dormindo e também de panos de laam e de linho e de forros e de enpenado e de sirgo e 

lençoees segundo custume daquella terra e também usarom e acustumarom trazer 

pacificamente ouro nas armas cintos e cintas e sporas e tam acustumarom exercitar aas 

vezes por seus prazeres e proveitos autos de caça assi de animalias feras e montesinhas 

segundo costume dos cavaleyros seculares e dizia mais a dieta pitiçam que ho dicto 

Fernam Roiz e os dictos cavaleyros temendose per ventura por occasiom da dietas cousas 

aver encorydo em algûas penas sentenças ou censuras por parte delle dictos Fernam Roiz e 

cavaleyros nos foy humildosamente suplicado que nos aprouvesse de beninidade apostólica 

os prover sobreesto e por tanto nos inclinado as suas suplicações tiramos lhe de todo em 

todo quaesquer penas sentenças e excomunhões se nellas per occasion das dietas cousas 

encorreiram e de todo em todo os absolvemos e pello theor da presente bulia damos licença 

livre e perfeyta a todolos meestres e cavaleyros vindoyros da dicta casa d'Aviis que forem 

pello tempo que elles possam usar e trazer todollos panos figurados e rasos de laam e linho 

e de seda de qualquer coor e forramentos lenções e quaesquer pelles e também possam 

trazer ouro e prata em quaesquer cousas e colares de prata e ouro e cintos e cintas sporas 

douradas e que possam caçar e montear quaesquer animalias e bestas feras com armas 

aaves caees e as outras cousas necessárias com tal entendimento que nos dictos panos 

figurados nom figurados como dicto he nom aja deferença ou variedade de cores sem 

embargo de quaes(Fol. 18)quer constituições apostólicas e statutos e custumes da dieta 

casa e ordem aynda que sejam jurados ou corroborados per confirmaçam apostólica ou 

qualquer outra firmeza sem embargo de quaesquer outras cousas contrairás e portanto nom 

seja licito a nenhuum dos homens quebrantar ou com ousadia sandia contrariar esta carta 

de nossa concessam e se alguum presumir de ho atentar sayba que emeorrera na indinaçam 

do todo poderoso Deos e dos bem aventurados seus apóstolos sam Pedro e sam Paulo dada 

a cerqua de santo Antonio fora dos muros de Florença aos dezaseys de Setembro. Anno 

quarto do nosso pontificado. 
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Item. Bulla do papa Innocencio septimo como mudou a cugulla em cruz verde 

Innocentio bispo servo dos servos de Deos a perpetua memoria ha rezam e ha onestidade 
convém que aquellas cousas que per graça do romano pontifico procederam ainda que 
sobre vindo sua morte as letras apostólicas nom fossem feytas que todavia ham de seguir 
seu effecto e portanto no tempo passado por parte dos amados filhos meestre e irmãaos da 
casa d'Aviis da cavallaria da calatrava do bispado d'Evora foy suplicado a Bonifacio papa 
octavo da felice recordaçam nosso predecessor que elles meestre e irmãos por abito regular 
da dieta cavallaria custumarom trazer e agora traziam huum bentinho com hûa aaba de trás 
e outra diante com huum capello nellas cosido com huum cabo ou cugulla de longura de 
huum palmo ou acerqua e porque alguuns dos dictos yrmãos muytas vezes hyam aas 
possisões vinhas granjas terras lugares e beens da dieta casa ou aos lugares que per rezam 
das comendas que segundo custume das casas e da dieta cavalaria tinham mayormente no 
tempo das ceyfas e aas vezes quando se as dietas terras aproveytavam e adubavam e outras 
[Foi. 18v] vezes por sua recreaçam lhes acontecera hyr aos dictos lugares e alguuns délies 
por sua necessidade com suas mãos proprias aproveytavam as terras ou per outros 
aproveytar faziam, convém saber, as quintãas e terras sobre dietas dos quães alguns quando 
assy hyam aas possisoens lugares quintãas granjas terras etc Ou nellas persoalmente 
trabalhavam ou per outros faziam aproveytar como acima he dicto e também algumas 
vezes por causa de sua recreaçam ho dicto abito per sua vontade tiravam o qual assy tirado 
elles pareciam meros seculares na vestiduras em que ficavam tirado fora ho dicto abito 
contra os statutos regulares da dieta cavalaria e casa pello qual elles irmãos per alguum 
tempo tirando ho dicto abito segundo as instituições em sentença de excomunham 
geeralmente contra elles promulgada pello assy fazerem emeorriam em grande dano e 
perigo de suas almas pedindo que nas insinias ou bandeyras da dieta cavalaria ho meestre e 
irmãos predictos cruz de color verde usaram e desejavam que o dicto capello lhe fosse em 
todo tirado e commutado na dieta cruz verde a qual cruz cada huum délies cosida na sua 
vestidura superior diante dos peitos manifestamente daquy avante trouxessem a 
semelhança dos amados filhos irmãos da cavalarya de Jhesu Cristo os quaes de cruz 
vermelha em suas insinyas e bandeyra usam e a trazem publicamente ante seu peyto e por 
parte dos amados meestre e irmãos da dieta cavallaria de calatrava ao nosso predecessor 
humilmente foy suplicado que em lugar do dicto capello a fora ho bentinho sobredicto as 
quaes ate emtam aviam trazido fossem theudos ao diante trazer a dieta cruz verde coseyta 
nas dietas vystuduras de cyma dyante dos peytos e em todo tyrado ho trazer do dyto 
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capello e d'especial graça ho dicto nosso predecessor ouvesse por bem de lho conceder e o 

dyto nosso predecessor a esta pitiçam inclinado quis e pella predicta autoridade, [Foi. 19] 

convém saber, nonas de Janeyro do seu pontificado anno XIIII determinou que o meestre 

que pello tempo fosse da casa e cavalaria de calatrava sobredictos presentes e vindoyros 

daqui pêra avante ho dicto capello a fora ho bentinho nom fossem theudos trazer nem 

fossem constrangidos trazer ho dicto capello contra sua vontade e que em lugar délie a 

dieta cruz de color verde na vistudura de cima manifestamente daqui avante devessem 

trazer assy como os dictos irmãos da cavalaria de Jhesu Cristo vermelha em suas 

vestyduras da parte de diante e de fora como em cima he dicto trouxessem dahy em diante 

e porque ho dicto meestre e irmãos da dicta casa e cavalaria de calatrava da predicta 

vontade e constituições de nosso predecessor por sobre viir sua morte nom carecessem de 

effecto queremos e per autoridade apostólica determinamos que a vontade e constituições 

do predicto nosso predecessor de cinco dias andados de Janeyro per aquelle mesmo modo 

tenham e ajam efecto assy como se as letras do dicto nosso predecessor sobre a concessam 

e constituiçam ante dietas em sua vida e sua data fossem feytas como em cima se contem e 

que estas presentes letras pêra provar plenariamente a concessaom e constituiçam predictas 

em todo lugar abastem e que pêra ello se nom requeira nenhûa outra ajuda de provança e a 

nenhuum sera licito esta letra de nossa vontade e constituiçam quebrantar ou per ousadia 

temerária contra ella hyr e presumindo de atentar contra ella conheça aver encorrido na 

indinaçam do todo poderoso Deos e dos bem aventurados Pedro e Paulo apóstolos dada em 

Roma acerca de sam Pedro ydus Novembris do nosso pontificado anno primeyro. 

Item. Bulia do papa AHexandre sexto per que os cavaleyros da ordem d'Aviis possam 

casar 

[Foi. 19v] Alexandre bispo servo dos servos de Deus. Atençam do romano pontificado per 

ordenança divina ao sacro apostolado psidente em esto principalmente se occupa que os 

decretos e mandados dos sagrados cânones se guardem e que segundo a exposiçam délies 

emquanto fazer se possa cada huûa cousa se aderence em pêro occorrem muytas vezes nos 

tempos necessidades e cousas pellas quaes ho rigor délies pella graça da acustumada 

beninidade he forçado moderarsse e para carecer de reprehensam convém que segundo a 

diversidade das cousas e das pessoas e dos negócios requerendo ha necessidade pello 

comprimento do poder dado a elle em pessoa de Pedro o rigor do dereyto com a apostólica 

mansidam per suavidade tempere certamente por parte do muyto amado em Cristo nosso 
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filho Emanuel illustre Rey de Purtugal e dos Algarves nos foy ora offerecida huûa pitiçam 

em que era contheudo que nos dictos reynos nos quaes a cavalaria de Jhesu Christo e 

d'Aviis da ordem de Cistel pera expunaçam dos infiees e pêra militar e pelejar contra elles 

da primeira fundaçam das ditas ordeens foram ordenadas e por a mayor parte os 

cavalleyros delias ho voto da castidade que em sua profissões faziam quebrantavam e nom 

guardavam tendo também muytas mancebas publicamente em suas proprias casas e nos 

priorados e comendas e em outros lugares em grande blasffemia e do esto morando e 

estando com ellas e com outras molheres casadas nom duvidando cometer adultérios pello 

qual eram ávidos em grande ódio aos outros moradores do dicto reyno d'onde se seguiam 

muytas dissensões imizades e diversas scandalos e assy creciam grandes perigos aos dictos 

cavaleyros em suas almas e se fosse statuido e ordenado que da avante em os vindoiros 

tempos pera sempre os cavaleiros que quisessem fazer a profisam acustumada e que o voto 

da con [Fol. 20] tinencia fosse matrimonial assy como os cavaleyros da cavalaria da ordem 

de Santiago da espada da regra de santo Agustinho ho fazem e a semelhança délies 

podessem casar certo por se fazer assy aas incontinencias adultérios ódios disenssoees 

inmizades scandalos e perigos das almas se proveeria e remedearia e muytos nobres dos 

dictos reynos que aas ditas cavalarias contra os infiees seriam muyto proveytosos e fariam 

muyto fruto vendo que poderiam casar seriam enduzidos a fazer profissam nas dietas 

ordens e cavalarias e muytas nobres molheres que com dificuldade podem casar com os 

dictos cavaleyros casariam o que em grande consolaçam e repouso dos moradores do dicto 

reyno redundaria pello qual por parte assi do dicto rey Dom Manuel que aa dieta cavalaria 

de Jhesu Cristo no temporal pella See apostólica governador e administrador e deputado 

como pellos amados filhos e todollos comendadores e cavaleyros de Jhesu Crysto e 

d'Aviis com grande instancia muytas vezes nos foy humildosamente supplicado que em ho 

que dicto he convenientemente tevessemos por bem de beninidade apostólica proveer e nos 

que aos perigos das almas escândalos e disensoens que nom venham quanto com Deos 

podemos com boa vontade occorremos esguardando que nosso senhor Jhesu Cristo ao bem 

aventurado apostolo cujas vezes ainda que nom per igual merecimento teemos na terra 

nunca tanto poder lhe desse ainda que disesse qualquer que legares sobre a terra sera 

legado nos ceos e qualquer que absolveres sobre a terra sera absoluto nos ceeos se nom 

quando a esse Pedro e a seus suecessores fosse necessário usar de tal poderio e do que 

dicto he e d'outras muytas cousas que nos foram dietas e feyta também sobre esto pelo 

venerable nosso yrmãao Jorge bispo d'Albano cardeal de Lixboa chamado e natural desse 

reyno de Purtugal na sagrada theologia muy docto e em grandes e árduas cousas per 
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lon[Fol. 20v]ga experiência aprovado de toda honestidade de custumes ornado e d'outras 

muytas virtudes as quaes a divina providencia nelle ajuntou per muytas maneiras decorado 

afirmadonos que das dietas cousas era muyto emformado e que aos dictos reynos era 

muyto necessário e que também no tempo de Sixto quarto e de Innocencio octavo da felice 

memoria pontifícos romanos nossos predecessores em suas vidas ho que dito he estava 

concluido os quaes por suas mortes lhe nom poderam dar expediçam final. E feyta a nos 

fiel rellaçam de todo esto per muyto requirimentos inclinados e pellas razões e causas 

sobredictas enduzidos que daqui en diante pellos tempos vindoyros pêra sempre nas dietas 

cavalarias de Christo e Aviis querendo fazer profisam acustumada que quanto ao voto da 

penitencia matrimonial assy como os cavaleyros da cavallaria de Santiago da Espada 

fazem profissam assy a devam elles fazer e a semelhança délies possam direytamente casar 

e no matrimonio assi feito possam livre e licitamente permanecer o que per autoridade 

apostólica de nossa certa sciencia e de apostólico e comprido poderio pello theor destas 

presentes stabelecemos e ordenamos e com elles sobre esto despensamos e os filhos que de 

taes matrimónios ouverem e nacerem os avemos e declaramos por legítimos ficando 

empero todallas outras cousas e instituições das dietas ordens de Jhesu Christo e d'Aviis 

em sua firmeza sem embargo de quaesquer constituições ordenações apostólicas statutos 

ordenações stabelecimentos usos e naturezas das dietas cavalarias de Jhesu Cristo e Aviis 

juramento e confirmaçam apostólica per qualquer firmeza roboradas previlegios indultos 

apostólicos sob qualquer forma de palavras que sejam concedidos posto que délies e de seu 

theor por sufficiente revocaçam délies special e specifica e expressa e individua e de verbo 

a verbo e nom per geeraes clausulas que aquello mesmo digam mençam ou qualquer outra 

expressam for ávida deste mesmo theor (Foi. 21) abemdoas por sufficientemente expressas 

e que quanto a todalas outras cousas que fiquem em sua força e por esta vez somente 

derogamos quanto ao que dito he special e expressamente por virtude destas nossas letras 

sem embargo de quaesquer outros contrairos e portanto a nenhuum seja licito esta nossa 

carta de nosso statuto ordenamento despensaçam firmeza e derogaçam quebrantar ou per 

ousadia temerária contra ella hyr e se alguum presumir a tentar ho contrayro ha indinaçam 

do todo poderoso Deos e dos bem aventurados sam Pedro e sam Paulo seus apostollos 

conheça ser encorrido dada em Roma acerca de sam Pedro anno da encarnaçam do Senhor 

mil quatrocentos noventa e seys a doze kalendas de Julho do nosso pontificado anno 

quarto. 
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Item. Despensaçam da papa Jullio segundo que os cavaleyros e freyres da ordem 

d'Aviis possam testar. 

Jullio bispo servo dos servos de Deos ad perpetuam rey memoriam. As piedosas e 

meritórias obras pellas quaes os irmãos da cavalaria d'Aviis pella fee de Jhesu Cristo 

fortemente punando trabalham esguardando e estendendo os olhos da nossa consideraçam 

por muytos louvavees merecimentos pellos quaes estes irmãos estudam com prazer ha 

Nosso Senhor por tanto merecimente acerqua daquella cousas que a felicidade dos dictos 

irmãos esguardam favoravelmente entendemos per aquellas cousas que ao diante 

procederem quando a nos he pedido por apostólica fortaleza firmamos certamente por parte 

dos amados filhos ho nobre baram Jorge duque de Coymbra aministrador da dieta 

cavallaria pella See apostólica specialmente deputado e dos presentes prior comendador 

moor e do cileyreyro e do sacristam e de Dioguo d'Azambuja e de Joham Pirez doctor 

inutroque iure irmãos difindores do ca[Fol. 21v]pitulo e doutros cavalleyros e yrmãaos da 

dieta cavallaria nos foy offerecida hûua pitiçam em a qual se continha que em ho tempo 

passado em capitulo geeral da dieta cavallaria aos cinquo dias d'Agosto ora passado na 

casa do sprital de santa Maria Nunciada na villa de Setuval da diocesi de Lixboa segundo 

seu louvável custume pêra tratar e expedir cousas da dita cavallaria ajuntados e no dicto 

capitulo juntamente com boa providencia consyrando que ajuda que em outro tempo ha 

dieta cavallaria per Johane XXIII em sua obediência da qual os dictos cavalleyros emtam 

eram fosse concedido huum indulto per que os cavalleyros e yrmãaos da casa d'Aviis da 

dieta cavallaria que emtam eram e depoys fossem assy da metade de todos beens moveens 

que ao tempo de suas mortes tivessem e assy dos fruytos e rendas de sua preceptorias e 

comendas e doutros beens que per suas industrias ouvessem e gancassem em suas vidas ou 

em suas ultimas vontades podessem fazer testamentos e em elles quaesquer pessoas assy 

seculares como ecclesiasticas executores que as vontades délies executassem podessem 

deputar e fazer e se perventura os dictos cavalleyros em guerras ou batalhas em serviço dos 

Reys e por defensam dos Reynos de Purtugal e do Algarve ora seja contra christãos 

imiguos dos Reys e dos reynos predictos ou contra os fiees punando ou em outra maneyra 

sem testamento per inprovida morte fallecessem des emtam o prior da dicta casa d'Aviis 

que pello tempo for e huum cavalleyro da dieta ordem ho qual ho mestre ellegese fossem 

obrigados fazer toda dilligencia pêra recobrar a meeytade de todollos beens moveens que 

esses cavalleyros que sem testamentos fallecessem per sua morte deyxassem e por 

remuneraçam e satisfaçam daquellas pessoas que aos dictos cavalleyros em sua vida 
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serviram e descargo de suas almas per arbítrio do meestre os priores e irmãos que ho 

meestre enlegesse distri(Fol. 22)buissem os dictos beens e depoys desto pella See 

apostólica aos yrmãos cavalleyros que ao diante ho abito da dieta cavalaria tomarem o qual 

os cavaleyros da dieta ordem costumaram trazer e fazerem a profíssam custumada fazer 

pellos yrmãaos da dieta ordem foy concedido que podessem casar assy como muytos dos 

cavalleyros da dieta cavallaria que depoys ho abito pellos dictos yrmãos custumado trazer 

tomaram e a profíssam pellos dictos vrmãos custumada fazer fezeram ner vieor do dicto 

indulto e concessam casarom e filhos ouveram. E porque nem a estes cavaleiros a que era 

concedido que podessem casar nem aos outros antigos que no dicto indulto nom eram 

comprehendidos dos beens moveens e de raiz assy antre vivos como em ultima vontade 

nom era concedida faculdade de poderem despoer per experiência foy achado que elles em 

perigo de suas almas e dano da dieta cavallaria fazer muytos illicitos contractos e buscar 

modos per que defraudavam a dieta cavallaria dos beens de raiz per elles aquiridos aos 

quaes enganos querendo elles contrariar e remedear e a saúde das almas dos cavaleyros e 

yrmãos e ysso mesmo ao proveyto da dieta cavallaria desejando de proveer statuiram e 

ordenaram que da qui avante pêra sempre em os tempos vindoyros os cavaleyros 

comendadores priores yrmãaos e outras pessoas da dieta cavallaria assy os presentes como 

aquelles que ao diante forem de todos seus beens movees e da raiz e d'outros quaaesquer 

assy patrimoniaes como quaesquer suecessoes que lhe pello tempo vierem. E per elles per 

sua industria ou em outro modo de qualquer parte aquiridos e assy dos fruytos rendas e 

proventos das comendas e preceptorias de benefícios rações soldos e solários assy antre 

vivos como nas ultimas vontades despoer livre e licitamente possam comtanto que os 

cavalleyros comendadores priores yrmãaos e pessoas antre dietas paguem a meetade de 

todos fruitos e rendas de [Foi. 22v] huum anno das comendas e preceptorias benefícios 

rações soldos e selarios e prestemos que da dieta ordem e cavalaria ouverem ao meestre ou 

aministrador da dieta cavalaria que pello tempo for ou a seus officiães a ysto por elle 

deputados em três annos contínuos começados do dia que elles ouverem os fruytos e 

rendas proventos solários e prestemos sobre ditos por parte ygual em cada huum anno sera 

obrigados perfeytamente pagar e ho que assy sam obrigados pagar pello dicto meestre ou 

aministrador perdicto na fabrica da dicta casa d'Aviis ou em outro uso segundo ao dicto 

meestre ou ministrador parecer se deve despender e se alguum dos dictos comendadores 

preceptores cavalleyros priores yrmãaos e pessoas ante dietas feyto ho dicto pagamento 

acontecer de morrer sem testamento seus beens assy movens como de raiz a seus herdeyros 

que a elles se seculares fossem abentestado lhe de direyto devessem socceder pertencem e 
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se sem herdeyros fallecerem emtam a milicia lhe succéda e se for feyta paga d'algûa parte 

e nom de todo dos frutos e rendas etc. e morressem e seus herdeyros quiserem acabar de 

fazer a dicta paga possam gouvir deste estatuto e ordenança e a elles socceder e aveer os 

beens que assy soccederem e se alguum dos sobredictos a meetade dos frutos e rendas e 

stipendios recusar pagar dizendo que nom quer gouvir deste statuto e ordenança os que 

assy recusarem pagar pello meestre ou aministrador ou oficiaes ante dictos possam seer 

constrangidos a pagar assy como no publico stormento sobre esto feyto mays largamente 

se contem pello qual por parte de Jorge duque de Coymbra filho d'el Rey dom Joham da 

clara memoria rey de Purtugal e do Algarve e do prior e do comendador moor e do 

cileireyro e do sancristam e difindores e dos outros cavalleyros e yrmãaos predictos. A nos 

foy humilmente supplicado que a este statuto e ordenança por mayor sua firmeza 

tivéssemos por bem de confirmação apostólica (Foi 23) lho acrecentar e a fortalezar e nas 

dietas cousas convenientemente proveer de beninidade apostólica quiséssemos e nos que a 

dieta cavallaria e pessoas delias atam piedosa obra e defensam da fee instituída e ordenada 

esguardantes trazemos nas antredanhas de nosso amor os sobre dictos Jorge duque prior 

cileyreyro sancristam difindoyres cavalleyros e yrmãaos da dieta cavalaria e cada huum 

délies de quaeesquer excomunhões suspensoões intredicto e d'outras eclesiásticas 

sentenças censuras e penas assy per directo como per homem per qualquer occasion ou 

causa postas se per ellas em alguum modo sam ligados que pêra somente conseguir ho 

effeito da presente letra por estas os absolvemos e avemos por absolutos. E nos inclynados 

a estas pitiçoões ho dicto statuto e ordenança e todo ho que en elles se contem e cada hûua 

cousa per sy no dicto estormento contheudas per autoridade apostólica pello theor da 

presente approbamos e confirmamos e pella ajuda do presente escripto a forttelezamos sem 

embargo de quaesquer constituições ordenações apostólicas statutos costumes 

stabellecimentos usos e naturas da dita cavallaria per juramento ou confirmaçam apostólica 

ou per qualquer outra firmeza roborados e de todos outros contrayros e a nenhuum homem 

seja licito esta nossa carta de absoluçam aprobaçam confirmaçam e firmeza quebrantar ou 

per alguum temerária ousadia contra ella hyr e se alguum presumir de ho contrayro atentar 

na indinaçam do todo poderoso Deos e dos bem aventurados apóstolos sam Pedro sam 

Paulo conheça aver encorrido dada em Roma acerqua de sam Pedro armo da encarnaçam 

de Nosso Senhor de mil quinhentos e quatro pridie ydus Decembris do nosso pontificado 

anno tercio. 
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[Fol. 23v] Item. Bulla do papa Jullio da despensaçam e jejuuns e das cerimonias da 
orde d'Aviis 

Jullio bispo servo dos servos de Deos aos amados filhos e nobre barãao dom Jorge duque 
de Coymbra perpetuo aministrador specialmente dado pella See apostólica e ao prior moor 
e aos comendadores cavaleyros e freires da cavalaria d'Aviis da ordem de Cistel assy aos 
presentes como aos vindoyros saúde e apostólica beenção consiirando nos com desejos 
muy lympos a integridade muy dina da vossa relligiam e também contemplando as obras 
bem aventuradas que por exalsamento da fee fazees pelejado contra os ymiigos do nome de 
Christo favorecem aos vossos desejos piadosos principalmente aaquelles que trazem saúde 
e proveyto das almas. Os quaes quanto com Deus podemos seguimos com favores 
convinhaves certamente per vossa parte nos foe dada hûua pitiçam em a qual se continha 
que na fundaçam e instituiçam da vossa cavallaria a qual foy fundada e ordenada a pellejar 
contra os mouros ymigos do nome de Christo e na regra e stabelicimentos da dieta 
cavalaria muytas cousas foram ordenadas e antre as outras sam que os mestres 
comendadores e freyres delia sam obrigados a jejuar o Avento de Nosso Senhor Jesu 
Christo e todallas quartas e sestas feyras do anno tirando desde Páscoa da Resurreyçam 
atee festa de Santa Cruz de Setembro e assy sam obrigados por oras canónicas com os 
giolhos em terra de rezar cada dia os sete psalmos com suas ladaynhas e assi as outras 
observancias e cerimonias e nom comprindo as dietas cousas encorram em peccado mortal 
e também que ho capitulo geeral se celebre em certo lugar e porque com ho meestre e 
comendadores e freyres da cavalaria de Santiago da Espada foy despensado pella see 
apostólica que elles nom fossem obrigados a outros jejuuns mais do que eram obrigados de 
direito os outros fiees christãos seculares desejaes vos empetrar semelhante graça de nos 
pello qual nos foy per vossa par(Fol. 24)te humildosamente supplicado que nos aprouvese 
de beninidade apostólica convinhavelmente provermos sobre estas cousas e absolvermos 
dos ditos trespassamentos e portanto nos que de boa vontade e com officio de caridade 
paternal quanto com Deos podemos trabalhamos de tyrar os perigos das almas e aproveytar 
aa saúde delias inclinado aas vossas supplicações vos absolvemos e a cada huum de vos e 
vos promiciamos por absolutos pella autoridade apostólica de quaesquer trespassamentos 
em os quaes encorrestes por nom guardardes os votos prometidos per vos em vossas 
profissões do jejuum e do silencio e do rezar das horas e das outras cerimonias e de nom 
guardar as instituições regulares e a ty filho Jorge duque e aos teus subcessores meestres e 
governadores que celebres ho capitulo geeral em qualquer lugar e no tempo que ho 
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celebrares tu filho prior e os teus successores priores moores absolveres plenariamente ho 

meestre cavalleyros priores e freyres que tam soomente forem presentes no dito capitulo e 

nos annos que ho dito capitulo se nom celebrar os absolveres na somana mayor tam 

soomente em qualquer dia da dita somana a todos e a cada huum délies assy como no dicto 

capitulo geeral de todallas sentenças e de cada hua delias de excomunham suspensam 

interdicto e de todallas outras sentenças ecclesiasticas censuras e penas postas pello direito 

ou por homem qualquer ocasion ou causa e dos trespassamentos de quaesquer votos 

juramentos e mandados da Igreja e por deixarem de comprir as penitencias que lhes foram 

postas e por nom rezarem as oras canónicas e por poer as mãos violentas em quaesquer 

pesoas das culpas do perjuro homicidio voluntário casual ou mental e do adultério incesto 

sacrilégio e fornicaçam e de todos e cada huuns crimes delictos excessos culpas quanto 

quer que graves enormes forem dos quaes forem contrictos de coraçam e confessarem por 

boca posto que taaes fossem pellos quaees aa See apostólica se ouvesse de consultar 

tirando tam soomente [Foi. 24v] aquelles casos que se contem na bulia que se lee na cea do 

Senhor e lhe darens penitenticia saudável pellos cometidos e qualquer de vos outros assy 

no dito capitulo geeral como em outra parte onde vos aqueecer estar que visitar huum ou 

dous ou três altares que hy stiverem que cada huum de vos outros escolher alcance todas e 

cada hûua das yndulgencias e remissões de peccados que alcançarens se em cada hûa das 

quoresmas e nos outros quaesquer tempos do anno e dias pessoalmente visitaseys as igrejas 

que sam ordenadas pêra as stações da cidade de Roma que se soem visitar e tu prior 

poderás conceder a dodollos dictos cavalleyros e freyres da dieta cavalaria que pello tempo 

estam fora dos conventos licença de confessar seus peccados a qualquer clérigo secular ou 

regular de qualquer ordem e também receber o sacramento da eucharistia e que vos e cada 

huum de vos em qualquer ygrejas possaes scolher sepultura assy como os outros fiees 

christãos e que isso mesmo as ladainhas nom com os giolhos em terra mais como quiserdes 

as possaes dizer e rezar e a outros jejuuns nom sejaees obrigados salvo aaqueles a que sam 

obrigados os fieens christãos seculares comtanto que em lugar dos outros jejuuns algûas 

competentes e convinhaves esmolla façaaes e assy outras quaesquer cerimonias as quaees 

aqui avemos por expressas daqui avante nom sejaees obrigados guardar e todo ho que dicto 

he e constituições ordenações apostólicas e statutos stabellicimentos usos e naturaes da 

dieta cavallaria per juramento ou confirmaçam apostólica ou per outro qualquer firmeza 

aprovados e todollos contrayros nom possam embargar per autoridade apostólica pello 

theor da presente de spicial dom e graça outorgamos e queremos que a penitencia que per 

ho confessor ydoneo ou que cada huum de vos scolher vos for dada sejaes obrigados 
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comprir e nom a comprindo aabsoluçam e estas presentes letras quanto aabsoluçam 

soomente em nenhum modo vos aproveytem e sejam de nenhûua força e effecto e ha 

nenhuum (Foi. 25) homem seja licito esta carta de nossa absoluçam nunciaçam indulto e 

vontade quebrantar ou per ousadia temerária contra ella hyr e se alguum presumyr atentar 

ho contrairo a indinaçam do todo poderoso Deos e dos bem aventurados apóstolos seus 

Pedro e Paulo sayba ser encorrido dada em Roma acerca de sam Pedro anno da 

encarnaçam do Senhor mil quinhentos e sete XVI kalendas de Junho do nosso pontificado 

anno quarto. 

Item. Letra do papa Jullio segundo per que concede aa ordem d'Aviis e todollos 

privilégios que sam ou forem concedidos aa ordem de Calatrava e d'Alcantara e assy 

a todallas pessoas da dieta ordem. 

Jullio bispo servo dos servos de Deos ad perpetuam rey momoriam convém ao bispo de 

Roma aprovar e confirmar e a fortelezar com ajuda de suas letras aquellas cousas que per 

seus predecessores foram concedidas em favor das cavalarias mayormente daquellas 

pessoas que debaixo do abito regular na terra por exalçamento da fee contra os immigos do 

seu nome esforçadamente pelejam por tal que com mayor força sejam corroboradas e 

também lhe convém algûas cousas de novo conceder segundo vee em Nosso Senhor que 

saudavelmente convém em verdade por parte dos amados filhos ho nobre baram dom Jorge 

duque de Coymbra perpetuu aministrador dado per autoridade apostólica das cavalarias 

Santiago da Espada da ordem de Santo Agustinho e d'Aviis da ordem de Cistel do reyno 

de Purtugal e dos priores cavaleyros e freyres das dietas cavalarias nos foy dada hûa 

pitiçam e a qual se continha como fora dicto ao papa Nicolao quinto da bem aventurada 

memoria nosso predecessor por parte de dom Fernando príncipe do dicto reyno e perpetuu 

governador da cavalaria da ordem de Santiago da Espada que como quer que muytos e 

diversos privilégios exenções e prerogativas e outras concessões e indultos [Foi. 25v] desta 

maneyra fossem concedidos ao mestre convento e cavaleyros da dieta cavalaria da Espada 

no reyno de Castela per diversos bispos de Roma algûas pessoas faziam duvida se estes 

privilégios e prerrogativas e concessõens e indultos desta maneyra se se estenderiam ao 

meestre convento e cavaleyros e freyres e aas igrejas e pessoas da dieta cavalaria do reyno 

de Purtugal e o dito papa Nicolao nosso predecessor querendo tirar esta duvida e escrúpulo 

inclinado aas supplicaçõens do dicto Fernando governador lhe outorgou a ele e a todos 

seus sucessores meestres e governadores e aministradores e ao convento e meestrado 
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cavaleyros e freyres do dicto reyno presentes e vindoiros que elles e cada huum délies e as 

pessoas e lugares e igrejas da dicta cavalarya do dicto reyno gozassem e usassem pera 

sempre de todos e cada huum dos privilégios e prerrogativas concessõens e indultos que 

eram concedidos aos meestres convento cavaleyros e freyres da dieta cavalaria do regno de 

Castella dos quaes elles usavam e gozavam e também confirmou e aprovou todollos 

privilégios exençõens prerrogativas concessões e indultos e cada huum délies quaesquer e 

quantosquer de qualquer maneyra que fossem concedidos aa dieta cavalaria pellos bispos 

romanos seus predecessores posto que do papado contendessem os theores dos quaes quis 

aveer por expressos como se contem mais largamente na bulla do dicto Nicolao seu 

predecessor pello qual por parte do dicto dom Jorge duque e aministrador e dos dictos 

priores cavaleyros e freyres que nos afirmaram ho dicto dom Jorge seer filho d'el rey dom 

Joham ho segundo de Purtugal e dos Algarves da clara memoria e que viviam segundo os 

statutos e ordenaçõens das cavalarias do reyno de Castella de Santiago da Espada e de 

Calatrava e d'Alcantara e eram das dietas ordeens nos foy humildosamente suplicado que 

nos aprouvesse de aprovar a dieta bulia e acrecentar e também nos aprouvese de 

beninidade aplica lhe conceder que assy elles como os mestres de Santiago e d'Avis que 

pello tempo fossem no rey(Fol. 26)no de Purtugal e assy os priores freyres cavalleyros das 

dietas cavallarias podesem usar e gozar pera sempre de todallas graças liberdades indultos 

conservatórias privilégios indulgências exenções honrras bulias e letras apostólicas e de 

cada huua das dietas cousas que pella dieta sua apostólica See sam concedidas e ao diante 

se concederem aos meestres priores cavalleyros e freyres das cavallarias de Santiago de 

Calatrava e d'Alcantera do reyno de Castella e Lyam per qualquer maneira que per nos e 

pella dita See sam concedidos e ao diante forem e que déssemos licença que em lugar dos 

juizes que lhe sam dados na dietas letras podessem escolher outros juyzes constituidos em 

dinidade ecclesiastica no dicto reyno de Purtugal e nos aprouvesse de lhe proveer 

convinhavelmente nas dietas cousas e portanto nos inclinados a estas supplicações 

absolvemos e avemos por absolutos pello theor destas presentes letras soomente pera 

conseguir ho effecto desta bulia ao dicto Jorge aministrador priores e cavalleyros e freyres 

sobredictos e a qualquer délies de quaesquer sentenças de excomunhão suspensam 

intredicto e de todallas outras senteenças censuras e penas ecclesiasticas postas per direito 

ou por homem per qualquer maneira ou causa que seja se em ellas jazem atados e as letras 

e privilégios conservatórias exenções prerrogativas e outras concessões e indultos deste 

modo per apostólica autoridade aprova mos pello theor das presentes. E também 

concedemos pella mesma autoridade e theor de dom de graça special ao meestre priores 
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freyres e cavalleyros das cavallarias de Santiago da Espada e d'Avys do reyno de Purtugal 
assy aos presentes como aos vindoyros que pêra sempre gozem e usem de todalas graças 
liberdades indultos conservatórias privilégios indulgências exenções honrras e letras 
apostólicas das quaes os meestres priores cavalleyros e freires das cavalarias de Santiago 
da Espada e de Calatrava e d'Alcantara dos reynos de Castela e Lyam husam e gozam e 
poderem daqui [Foi. 26v] adiante usar e gozar assy como se lhe fossem geeralmente 
concedidas e também lhe concedemos que elles possam tomar em lugar dos juyzes que 
sam concedidos nas letras das cavallarias do reyno de Castella outros juizes constituídos 
em dividade ecclesiastica no dicto reyno de Purtugal que tenham ho mesmo poder que 
agora tem ou podem teer daqui avante os juizes nas dietas letras deputados. Queremos e 
mandamos pella dieta autoridade que aos traslados dos dictos privilégios e graças 
concedidas e a cada hûua delias e também aos traslados da presente bula sobscriptos por 
mão de algum notayro e aseellados com ho sello d'alguum prelado se lhe de comprida e 
enteira fee assy em juizo como fora delle como se daria aos próprios originaes se fossem 
amostrados e apresentados sem embargo das constituições e ordenações apostólicas e dos 
statutos e costumes stabelicimentos usos e naturezas das ditas ordens e cavalarias 
corroboradas per juramento ou per confirmaçam apostólica ou per qualquer outra firmeza e 
sem embargo de quaesquer outras cousas em contrayro. Portanto non convém a nenhuum 
dos homeens de todo em todo quebrantar ou com ousadia contrariar esta carta de nossa 
absoluçam aprovaçam indulto vontade e decreto e se alguum ho presumir atentar sayba que 
ha encorrido na indinaçam do muyto poderoso Deus e de seus apóstolos sam Pedro e sam 
Paulo dada em Roma acerca de sam Pedro no anno da encarnaçam do Senhor de mil 
quinhentos e sete derradeyro de Junho anno quarto do nosso pontificado. 

Item. Regimento do capitulo geeral 

Primeyramente serão chamados todollos comendadores cavalleyros e freyres da ordem 
pessoalmente por cartas e mandado do meestre e os que nom forem chamados e o 
souberem sam obrigados ayr ao dicto capitulo e depois de juntos todos no dia e lugar 
ordenado pêra capitulo se vestira ho meestre em seu manto branco e todollos freyres. 

(Foi. 27) E dyra o prior moor missa do Spiritu Sancto a qual acabada se fará procissam 
solene yndo per esta maneyra convém saber ho prior moor aa mão direyto do meestre e 
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apos elle ho sancristão e porseguindo os outros freyres e priores per suas ancianidades do 

tempo da profissam. 

E na mãao ezquerda ho craveyro e perseguyndo os comendadores e cavalleyros per suas 

ancianidades. 

E ho mestre no meyo no conceda pricissam e diante delle ho comendador moor com ho 

stoque. 

E diante ho alferez com a bandeyra. 

E começar se a Veni Creator e prosiguiram a pricissam atee ho lugar do capitulo e tanto 
que ho hyno for acabado diram dous priores ho verso Emicte spiritum tuum. Etc. E 
responderam os do capitulo Et renovabis faciem terre e dyra ho prior moor a oraçam. Deus 
qui corda fidelium. Etc. 

E ho secretario ha d'avisar todollos do capitulo que nenhuum nom tenha armas nem 
carapuça de seda nem mangas nem pontas douro nem outra cousa que pareça louçaynha. 

E acabado esto tangeram ao capitulo. 

E ho meestre se assentara em huum estrado que sera de três degraos ornado e hûa cadeyra 
d'espaldas com hûua almofada e outra aos pees e de trás huum dorsel ou pano rico con 
hûua cruz acima da cabeça de meestre onde nom houver altar de trás. 

E ho prior moor se assentara no estrado aa mão direyta no degrao de cima e ho 
comendador moor no mesmo degrao aa mão ezquerda cada huum em sua almofada. 

E mandara ho meestre ao secretario que faça asentar todollos comendadores e freyres 

primeyramente ho sancristãao aa mão direyta e dahy pêra baixo os outros priores e freyres 

se[Fol. 27v]gundo suas ancianidades. 

E ho cravero aa ezquerda segundo costume proseguindo dahy todollos outros cavalleyros 

comendadores per suas ancianidades. 
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Terá o secretario ho livro da matricolla per onde os fará assentar. 

E acabado esto dyra ho secretario ao porteyro do capitulo o qual hade seer ho mays noviço 

cavalleyro professo que lance fora todallas pessoas que nom forem professas da ordem. Por 

quanto os autos capitolares devem seer secretos e nom devem de estar nelles pessoas 

seculares nem d'outras ordens. 

E emtam se tornara ho dicto secretario a asentar em huum escabello no meyo do capitulo 

com rostro pêra o meestre e terá papel e tinta e lhe mandara ho meestre que scriva todas as 

cousas que no dicto capitulo passarem. 

E estará húa stante corregida em meyo da ygreja ou do capitulo com livro da calenda e 

meçara ho edomadeyro. Done jube bene dicere e ho prior moor lhe dará a bençam dizendo 

Divinum auxilium maneat semper nobiscum e respondera ho capitulo Amen. 

E emtam dyra ho dicto edomadayro a calenda do próprio dia e acabada começara ho prior 

moor. Preciosa inconspectu divini mors sanctorum eius isti e omnes sancti intercédant pro 

nobis ut mereamur adiuvari abeo. Qui vinit e régnât per omnia secula seculorum. Amen. 

Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuvandum me festina. E dir se a très vezes 

e na derradeyra vez dirãao Gloria Patri todo Kyrie Eleyson. Christe Eleyson Kyrie Eleyson 

e ho Pater Noster. Em silencio sine nos in ducas intempretationem. P. Sed libera nos a 

malo. 

Respice dominei servum tuos in opera tua di(Fol. 28)rige filios eorum. Et sit splendor 

domini dei nostri super nos et opera manuum nostraru dirige super nos et opus manuum 

nostrarum dirige. 

Dirigere et sanctificare domine sancte pater omnipotens eterne Deus hodie corda et corpora 

nostra in lege tua et in operibus mandatorum tuorum ut hic et in eternum te auxiliante 

semper salui esse mereamur per dominum nostru e sum christum. Etc. 

Adiutorium nostrum in nomine domine qui fecit celum et terrain. 

58 



E dira logo o edomadairo ho capitulo da regra em latim que falia da obediência e acabado 

dira tu autem domine miserere nostri e o capitulo respondera Deo Gracias e em dira ho 

edomadayro. 

Commemoratio omnium fratum at quod bene factorum defunctorum ordinis nostri. 

E acabado dira ho prior moor requiescanti pace. 

E respondera ho capitulo. Amen. 

E loguo o dyto edomadayro trazera ao prior moor ho livro da regra e lho dará nas suas 
mãos beijando lhas segundo ha regra manda e tanto que o prior moor a tiver dira benedicite 
e responderam os do capitulo dominus e leera em linguajem ho mesmo capitulo da regra 
que se leeo em latym. 

E acabado fará ho meestre ou quem elle ordenar huua falia cuja concrusam sera dizer ho 

fundamento e causa porque se moveo a fazer e celebrar ho capitulo querendo proveer e 

reformar as cousas da dieta ordem e assy mesmo as pessoas delia pêra que de bem em 

milhor vão sempre crecendo e assy todallas outras cousas que se no dicto capitulo ouverem 

de fazer e praticar. 

E acabada a dieta falia dira o prior moor falemos de nossa ordem. 

[Foi. 28v] E entam faram os priores e comendadores ha vénia convém saber ho 
comendador moor com ho prior que for mas anciãao e assy todollos outros priores e 
comendadores e freyres de dous em dous segundo suas ancianidades saindo cada huum de 
seu assento atee ho meyo do capitulo e hy faram juntos hua incrinaçam ao meestre e 
yrsseam lançar prostrados em terra ante elle. 

E estando lançados dyra ho meestre que dizens e responderam cada huum por sy minha 

culpa. 

E ho dicto meestre lhes dira alevantayvos e estando em pee inclinados dyra ho prior e 
depoys ho comendador que nom guardey os três votos e foy negligente nas cousas que 
manda ha regra do nosso padre sam Bento. 
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E ho prior moor os amoestara e dara sua pentencia e como a receberem se tornaram a seus 
asentos incrinando suas cabeças ao meestre. 

E por esta maneyra se perseguira atee acabarem todos. 

E loguo ho prior moor dira honrados yrmãos bem sabeens como de costume antiguo e 
definçõoes he ordenado enlegerm se dos difindores dos numero dos cavaleiros pêra com ho 
prior moor e comendador que o ja por statuto sam juntamente com ho meestre 
determinarem todalas cousas que ocorreram. Portanto aveens todos de dar vossas vozes 
aaquelles que pêra tanto carguo vos parecerem pertencentes. 

E acabado esto mandara ho meestre emleger defindores dos cavalleyros segundo custume 
em esta maneyra. 

E stara ho secretario do capitulo junto do meestre em giolhos e huum livro dos Avangelhos 
aberto e assy co(Fol. 29)mo vier cada jurara aos Sanctos Avangelhos tangendo os com as 
mãos que com saam conciencia posposta toda afeyçam ódio temor ou amor premyo ou 
esperança delle de dizer o que lhe parecer quaes serão autos pêra difindores por huum mes 
ao mais em que as cousas e negócios do dicto capitulo se podem acabar e o dicto secretario 
teraa hûa folha em que tenha ja scriptos os nomes de todollos freyres clérigos e cavaleyros 
e assi como cada hum vier dar sua voz poeraa ho secretario no cabo da regra ho nome do 
que for enlegido per elle. 

E assy se faraa atee todos darem suas vozes e acabado isto escolhera ho mestre dous que 
tenham mays vozes e mays saans e de mays mérito segundo forma de direyto e entam teraa 
ho secretayro feyta hûa carta na forma seguinte. Em que estarão os nomes dos difindores 
em branco e depois de elleytos os escreveraa e leraa a carta em alta voz. 

Nos dom Jorge filho d'el rey dom Joham meu senhor que Deus aja per Graça de Deos 
meestre das ordeens e cavalarias d'Aviis e de Santiago duque de Coimbra senhor de 
Montemoor ho Velho e de Torres Novas e das Beatrias, etc. fazemos saber a vos reverendo 
padre ff. prior moor do nosso convento d'Aviis e a vos ff. comendador moor da dieta 
ordem e a todos os honrrados cavaleyros priores e pessoas delia que presentes estaens junto 
neste capitulo geeral que ora celebramos neste vylla tall em tal igreja que nesta eleyçam 
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que ora fizestes dos difindores os que mays vozes levaram sam ff. e ff. os quaes perante 

vos tomarão juramento em forma acustumada em capitulo a qual eleyçam nos aprovamos 

pêra que detreminem comnosco e o dicto dom prior e comendador moor todallas cousas 

que nos dias que este capitulo durar somente ocorrerem e porque se saiba como os dictos 

ff. e ff. foram enlegidos defindores e ao depoys nom venha [Foi. 29v] em duvida 

mandamos passar esta nossa carta per nos assinada e aseelada do nosso seelo a qual 

mandamos que se lance no cartório do dicto convento e eu ff. secretario do dicto capitulo a 

fiz a tantos dias de tal mes e de tal anno. 

E lida a dieta carta dira ho secretario que porquanto ho prior moor e comendador moor 

segundo costume e regra sam difindores que elles e os novamente enlegidos venham tomar 

juramento na forma seguinte. 

Item. Juramento dos defindores 

Vos ff. e ff. juraees a Deus e a Santa Maria aos Santos Avangelhos que corporalmente 

tangeens que bem e fielmente useens deste officio de difindor pêra que soees escolhido 

neste capitulo e dareens são e verdadeyro conselho segundo Deus vos der a entender e nas 

cousas que ouverdes de despachar e determinar guardarens ho dyreyto da ordem e lhe 

procurareens seu proveyto e arredareens quanto em vos for todo seu dano e que ho nom 

leyxareens de fazer por amor nem ódio nem afeyçam nem por outra cousa e responderam 

sy juramos. 

E dado assy ho dito juramento comunicarão algûas cousas necessárias e pertencentes aa 

dieta ordem se as hy ouver. 

E acabar se a ho capitulo dizendo o prior moor. Ad iutorium nostrum in nomine domini 

respondera ho capitulo. Qui fecit celum et terram. 

E começara ho cantor ha antifana que diz. Sancta dei genitrix virgo semper Maria intercede 

per nobis ad dominum deum nostrum. Etc. 

A qual acabada dyrãao dous freyres. Ora pro nobis sancta dei genitrix e o capitulo 

respondera. Ut digni efficiamur gratia Christi. 
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(Fol. 30) E dyra o prior moor esta oraçam. 

Concede nos fâmulos tuos quo summos domine Deus perpetuamentis e corporis sanitate 
gaudere e gloriosa béate Marie semper virginis intercessione a presenti liberari tristicia e 
futura perfrui leticia per Christum dominum nostrum. 

E responderão os do capitulo. Amen. 

E todo ho cabido em giolhos dyrão huum Pater Noster e Ave Maria. 

E fara ho prior moor sinal que se abram as portas e assy acabara aquelle auto. 

Item. Aa tarde 

Ajuntarsse am os difindores com ho meestre em seus paços e comunicarão as cousas que 
parecerem necessárias a suas conciencias bem e proveyto da dicta ordem e assy algûuas 
difínções que se ouverem de fazer. 

Item. Segundo dia 

Hyrsse a ho meestre com todollos comendadores e freyres ouvir a missa do dia que for 
estando todos assentados pella ordem do primeyro dia. 

Acabada a missa hyrsse am ao capitulo e assentarsse ão pella sobre dieta maneira e se 
emlegerãao visitadores huum clérigo e outro leygo tomadas as vozes pello dicto secretario 
segundo a maneyra dos difindores. 

E ho prior moor dyra honrrados yrmãos he ordenado neste segundo dia se emlegerem 
visitadores portanto aveys de vyr dar vossas vozes pêra serem emlegidos taees que sejam 
autos e pertencentes pêra o tal cargo e tomar lhe a ho prior moor juramento nesta maneyra. 
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Item. Juramento dos visitadores 

[Fol. 30v] Vos ff. e ff. jurarees a Deus e a Santa Maria e aos Sanctos Avangelhos que 

corporalmente tocaees com vossas mãaos que bem e fielmente visitarees as cousas da 

ordem e as pessoas delia que per vos se hão de visitar segundo regra estabellicimentos 

delia pello regimento que levaees e que porposto todo temor ódio ou e afeyção farees 

aquello que deves fazer em ha dieta visitação segundo Deus e ordem e boa conciencia 

guardando ho serviço de Deus e o bem e proveyto da dieta ordem. 

Item. E elles responderãao sy juramos. 

E acabado ysto se darão as pitições dos freyres e comendadores ao secretario pêra que as 

despachem na difinçam com ho meestre. 

E logo dira ho prior moor adiutorium in nomine domini com verso e oração e antiphona 

como no primeyro dia. 

Item. E abriram as portas. 

Item. Aa tarde 

E ajuntarsse am os difindores com ho meestre e despacharão as pitições que ho secretario 

trazera e assy farão quaesquer outras cousas que lhes parecerem necessárias aa dieta 

ordem. 

Item. Terceyro dia 

Assentarsse ão pela ordem dos outros dias e dira o prior moor missa solene do nosso padre 

sam Bento e acabada se yram ao capitulo e assentarsse a ho meestre em seu assento e 

mandara assentar todos pello modo sobredicto. 

E mandara ho meestre a huum freyre que leva algûuas difinçõoes e statutos que lhe 

parecerem mays convenientes os quaes se leerão em híiua stante que estará no meyo do 

capitulo. 
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(Fol. 31) E emquanto se ysto fezer todo ho dicto capitulo dará ao mestre procuraçam 
abastante em forma feyta per publico tabaliam ou notayro per que possa aforar e alienar 
qualquer cousa que lhe parecer proveito da dieta ordem e assy mesmo pêra dar as 
procurações aos comendadores. 

E dyra ho prior moor Adiutorium nostrum in monine domini. Etc. Com antiphona e verso e 
oraçam como nos outros dias. 

E aqui se assentaram todos em giolhos e lhes sera feyta absoluçam plenária pello prior 
moor como estaa a folhas. 

E acabado esto dyra ho prior moor que porquanto os três dias do capitulo se acabaram ha o 
meestre por bem que os cavalleyros comendadores priores e freyres depois de visitadas 
suas pessoas se vam com a bençam de Deos e do bem aventurado sam Bento nosso padre 
salvo os difindores que com o meestre ham de ficar pêra acabar algûuas cousas 
necessárias. 

E depois desto lhe dira ho prior moor que se assentem em giolhos pêra receberem a 
bençam dizendo benedicio dei omnipotentis pater et fili et Sancti Spiritus descendat super 
vos et maneat semper. Amen. 

E porem ho meestre manda em virtude de obediência a cada huum se nom vaa atee ser 
visitada sua pessoa a qual visitaçam das pessoas faraa ho meestre ou outrem por seu 
mandado pello regimento da visitaçam das pessoas. 

E acabado ysto mandara ho meestre abrir as portas e perguntara ho porteyro se ha hy 
algûuas pessoas que tenham pitiçõoes e se as ouver hy que as dem ao meestre e lhas vyrãao 
todos dar e assi se acabara ho dicto capitulo. 

[Foi. 31v] Item. Ha tarde 

Ajuntarsse am os difindores com ho meestre em seu paaço e despacharão as petiçõoes que 
lhe forem dadas e darão regimento aos visitadores e farãao todallas outras cousas que 
pertencerem a seus officios de difindores com ho meestre. 
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Item. Promotor 

O promotor da ordem terá a cargo de saber todos aquelles que nom vieram a capitulo e os 

acusara perante o meestre e os difindores e assy quaesquer outros cavalleyros e freyres que 

esteverem em alguuns crimes notórios. 

Item. Regimento do capitulo particular 

Primeyramente dir se a missa solene do Spiritu Santo e acabada tangeram a capitulo e 

estará huum dorsell com huum crucifixo ou cruz acima da cabeça do meestre quando nom 

estiver de trás d'elle altar e assy estará nua cadeira d'espaldas corregida com hûua 

almofada e outra aos pees em que se assentara ho meestre vestido em seu manto branco e a 

parte direyta estaraa huum scabello ou cadeyra rasa em que se assentara o prior moor e a 

parte ezquerda outra tal em que se assentara ho comendador moor. 

E estaram banquos em cada hûua parte pêra se assentarem os freyres e cavalleyros convém 

saber ho saucristãao aa mãao direyta primeyro e dahy avante os outros freires clérigos e aa 

mãao ezquerda ho craveyro primeiro e dahy por diante os cavalleyros e todos huuns e 

outros per suas ancianidades. 

E loguo mandara ho meestre fechar as portas pello porteyro que ha de seer ho mays noviço 

cavalleyro professo. 

(Foi. 32) E este capitulo faraa ho meestre com os que se acertarem estar em sua casa e com 

alguuns mays comarcãaos segundo lhe parecer. 

E estará hua stante corregida em meyo da igreja ou do capitulo e nella a regra de nosso 

padre sam Bento. 

E loguo começara o edomadayro ha calenda dizendo primeyro done jube benedicere e o 

prior moor lhe daraa a bençam convém saber divinum auxilium maneat semper nobiscum e 

respondera ho capitulo Amen. 
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E acabada a bençam dyra o dito edomadayro a calenda do próprio dia e dira o prior moor 

preciosa in com spectu domini. etc. 

E loguo leera o dito edomadayro ho capitullo da regra em latym que falia da obediência 

dizendo no fym délia tu autm domine miserere nostri e responderam Deo gracias e dira 

logo ho dicto edomadayro com memoratio omnium fratrum ecetera e acabado dira ho prior 

moor requiescant in pace e respondera ho capitulo Amen. 

E logo edomadayro trazera ao prior moor ho livro da regra e lho dará em suas mãos 

beyjando lhas segundo ha regra manda. 

E tanto quer o prior moor tiver dira benedicite e responderam dominus e leera em 

lingoajem ho mesmo capitulo da regra que se lee em latym. 

E acabado fará ho meestre ou quem lhe ordenar hûua falia cuja concrusam sera a dizer ho 

fundamento e causa por que moveo a fazer e celebrar ho capitulo querendo proveer e 

reformar as cousas da dieta ordem e assy mesmo as pessoas delia pêra que de bem em 

milhor vão sempre crecendo e assy todallas outras cousas que no dito capitulo ouver de 

fazer e praticar. 

[Foi. 32v] E acabada a dita falia dira ho prior moor falemos de nossa ordem. 

E emtam os priores e comendadores e cavaleiros faram vénia convém saber ho 

comendador moor com ho prior que for mays ancião. 

E assy todollos outros priores comendadores e freyres de dous em dous segundo suas 

ancianidades sayndo cada huum de seu asento atee ho meyo do capitulo e ahy faram juntos 

hûua incrinaçam ao meestre e ir se am lançar prostrados em terra ante elle. 

E estando lançados dira ho meestre que dizees e respondera cada huum por sy minha culpa. 

E o mestre lhe dira alevantay vos e estando em pee inclinados dira ho prior e depois ho 

comendador que nam guardey os três votos e foy negligente nas cousas que manda a regra 

de nosso padre sam Bento. 

66 



E o prior moor os amoestara e lhe dara sua pinitentia. 

E como ha receberem se tornaram a seus asentos inclinando a cabeça ao mestre. 

E por esta maneira se perseguyra ate acabarem todos. 

E acabado esto se trataram algûas cousas necessárias se as hy ouver. 

E depois desto dira ho prior moor adiutorium nostrum, etc começaram a antifaam sancta 

dei genitrix com o verso e oração. 

E nom seendo ho prior moor presente fará toda esta cerimonia quem ho meestre mandar. 

E acabado esto mandara ho meestre abrir as portas e assy se acabara o capitulo particular. 

Formada absolução plenária que ho prior moor ha de fazer quando se fezer capitulo geral 

bua soo vez anno e quando se nom fezer capitulo sera feyta a dita absolu (Fol. 33)çãao aos 

que forem visitar ho convento d'Avys em qualquer dia da somana mayor. 

Misereatum viri etc. Indulgentiam e absolutionem etc. 

Dominus noster Jesus Christus per suam benignissimam miam parcat vobis e ipse vos 

absolvat e ego auctoritate omnipotentis dei e eiusdem domini nostri Jesu Christi e 

beatorum apostolorum eius Petri e Pauli et domini nostri romani pontificis M. michi com 

missa vos absolvo a quibus cumque excomunicationum suspensionum e interdicti alliisque 

ecclisisiasticis sententiis censuris e penis a jure vel ab homine apostólica vel sedis 

apostolice legator delegator vel subdelegator ordinária vel alia qua vis auctoritate etiam per 

sinodales aut provinciales velgnalium concilior constitutiones aut quas cumque 

extravagantes vel iuxta regularia viri ordinis instituta quomolus promulgatis regne vel 

ispecie siquam vel quasi curristisante et postigressum religionis etiam sicatia sint pater que 

apostólica sedes speciali e expresse fit mérito consulida e restituo vos sacramentis ecclesie 

e comioni fídelium. 

Item. Vos absolvo ab omnibus negligentiis e defectibus comissis in officiis e actibus viris 

vel nomine viro factis supplendo desolita apostolice sedis dementia omnis defectus e 

ordem ab óleo etiam oemus maculam infamie e ihabilitatis unde cumque contra tam 
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relaxando vobis fructus quos male pcepistis seu lesa consciência ex eisdem ac alia que in 

ludo ex successione acalias ad vos pervenerumt que subia centrestutioni vagei in forma 

plenissima. in nomine patris et filii et spiritu sancto Amen. 

Item. Eadem auctoritate vos absolvo ab vibus e singulis pétris ventris criminibus et 

excessibus e delictis et que rum cumque enormibus confessis et oblictis cum circunstantiis 

cordem quo moncunque e qualiter cumque offendistis creatorem virum animam viram e 

proximum virum e regula vestram et do e concedo vobis plenam remissionem omni 

pecator vestrorum e penarum purgatório debitaruz e restituo vos illi innocencie in qua 

eratis quando baptizati fuistis in quantum michi permictitur et vobis concepitur. In nomine 

Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 

[Foi. 33v] Item. Regimento dos visitadores e primeyro do convento 

Primeyramente quando ho meestre ou os visitadores forem ao convento os freyres clérigos 

sayram atee porta do moesteyro em prosissãao sem cruz porque quando ho meestre ahy for 

sayram com cruz e saudar se am beyjando as mãos do mestre e aos visitadores farão seu 

acatamento acostumado. 

E ho prior moor estará no meyo e ho clérigo aa mão direyta e o cavalleyro aa mão 

ezquerda. 

E daly lhes dira ho prior moor algûas palavras que sejam bemvyndos e outras saudavees e 

os visitadores responderam algùuas semelhantes. 

E loguo chamem ho scrivão da dita visitaçam o qual deve seer apostólico e leera os 

poderes que trazem os visitadores. 

E lydos os tomara o prior moor e os beijara e poera sobre sua cabeça e os obedecera em 

nome seu e de todo ho convento e todollos religiosos dyram que lhes obedecem. 

E loguo ho scrivão fará disso auto e poera os freyres todos per seus nomes e ho prior moor 

primeyro. 
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E ho prior moor entregara as chaves da casa aos visitadores e logo lhe diram que ao outro 

dia ham de teer capitulo que estem precebidos pera ysso. 

E esta vynda dos visitadores deve ser aa tarde. 

E ao outro dia pela manhãa visitaram ho Corpus Christi vestidos em seus mantos brancos e 

de todo o convento. 

E ho clérigo visitador visitara o Corpus Christi e o notayro daraa fee disso e verão se esta a 

limpo e em onestidade convenientemente. 

(Foi. 34) E mandem que seja renovado de dez em dez dias ao mays e que sempre estee 

debaixo de duas ou três chaves en vaso d'ouro ou de prata. 

E se o nom acharem que dahy avante se cumpra e faça. 

E ouçam missa e digam a preciosa e façam benia segundo estaa no capitulo particular. 

E acabada a vénia faça ho frevre clérigo hííua falia em como lhe pareceo bem o que vyo na 

casa ou reprenderaa do mal que lhe pareceo. 

E loguo dirãao ao prior moor que se saya e saydo farão as perguntas seguintes aos que lhes 

perecer que tem rezão de saber as cousas da casa dando lhe juramento pella regra as quaes 

perguntas farão a todas as pessoas que hão de ser visitadas per este regimento. 

Item. Como ade seer visitada a pessoa do prior moor 

Primeyramente perguntarão aos freyres da vida e onestidade e costumes do prior moor. 

E se he onesto assy em seu abito como em costumes porque elle deve de ser espelho de 

todos. 

Se celebra missa todolos dias em que os freyres devem de comungar e se tem occupaçãao 

licita se o faz ho subprior. 
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Se tem cuidado de saber como se guarda a regra e cerimonias e costumes delia. 

Se as licenças que daa pêra yrem fora se as daa de ligeyro ou com graveza oulhando bem 
as cousas porque se devem dar. 

Se guarda ancianidade e abelidade de cada huum quando nomeão para que ho mestre o aja 

d'apresentar a alguum beneficio. 

Se he cruel em correger ou misericordioso ou he tal o que em seu lugar fica. 

[Foi. 34v] Se se alevanta aas matinas e vay a todalas oras como he obrigado nom sendo 

occupado de infirmidade ou negócios da casa. 

Se celebra e rege ho coro aas festas ou o superior em seu nome quando he occupado. 

Se come em refeytorio com os religiosos. 

Se põe nos ofícios da casa pessoas aabilles e com conselho do capitulo. 

Pedir lhe am ho emventayro das cousas que lhe foram entregues quando ouve o priorado e 
traze las hão ao meestre ou ao capitulo se se entam fezer pêra que sejam emendadas. 

E acabado de perguntar aos freires por estes capítulos sayr se ão e vinra o prior moor e 
preguntar lhe ão a elle mesmo pellos dictos capítulos seus como os cumpre. 

Item. Visitaçam dos freyres da casa 

Por estes capítulos seguintes seraa perguntado o prior moor secretamente. 

Primeyramente se os sacerdotes dizem as missas os dias que segundo regra sam obrigados 
convém saber vinte pello tercenayro de sam Lamberto e doze convém saber cada mes hûua 
missa no dia que for celebrado ho anniversayro do mes segundo regra. 
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E cinco nos dias dos cinco anniversayros solenes convém saber aos onze dias de Janeyro 

pellos abbades de nossa ordem. 

E a vinte de Mayo pellas pessoas regulares da dieta ordem. 

E a dezoyto de Setembro pellos bemfeytores da dieta ordem. 

E a dous de Novembro pello freyres de Deos. 

E a vinte de Novembro pellos nossos parentes e yrmãaos. 

(Foi. 35) E três missas do Spiritu Santo e três pellos finados. 

E os que nom forem sacerdotes se rezão cada armo dez vezes ho Salteyro. 

E os que nom souberem ho salteiro se rezam cento e cinquoenta vezes ho Miserere Mei 

Deus por cada salteiro. 

E os que nom sabem o Miserere Mei Deus se rezam cento e cincoenta vezes o Pater Noster 

por cada Salteyro. 

Se os que nom sam de missa comungam os dias que sam obrigados convém saber Natal, 

quinta feyra da Cea, dia de Páscoa Penticoste e Sancta Maria d'Agosto. 

Se fazem capitulo três vezes na somana convém saber segunda quarta e sesta feyra e fazem 

nelle as inclinações solenes que a ordem manda convém saber Véspera de Natal e todallas 

festas de Nossa Senhora e Véspera de Todollos Santos e se vão todos a elle. 

Se se guarda ho silencio segundo ordem especialmente no coro e no refeytorio e no 

dormitório e necessárias. 

Se todos os que vãao caminho e nom hão de tornar aquelle dia se pedem bençam e assy aa 

tornada quando vem. 
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Item. Quando vão fora da casa se vão dous ou mays segundo regra ou se vay huum 

soo. 

Se saem fora do convento sem licença do prior moor ou de quem tem suas vezes. 

Se dormem cada huum em sua cama e se tem dormitório e alampada acesa toda a noute. 

Se a hy alguum que viva desonestamente e de mãos costumes. 

Se rezam as oras aos tempos devidos e pausadamente. 

Se a hy suprior na casa pêra suprir pello prior moor [Fol. 35v] quando for occupado ou 

ausente. 

Se recebem cartas ou embiam ou recebem presentes ou dadivas sem licença do prior moor 

ou do que tem suas vezes. 

Se estãao todos conformes em ho fazer das inclinações e prostrações em ho assentar em 

giolhos e nas outras cerimonias da regra. 

E defendam que nenhuum nom seja singular em esto. 

Se quando alguum erra no que leer ou reza se toma vénia como manda a regra. 

Se comem todos em refeytorio ygualmente salvo com licença do prior moor com legitima 
causa. 

Se o que vay tarde ao coro e ao refeytorio satisfaz ao grão segundo a regra. 

Se se alevantem todos aa matinas e ysso meesmo se vão todos aas outras oras. 

Se se começa leer a regra em dia de sam Bento segundo ordem. 

E assy se proseguem por ella os dias que se faz capitulo. 
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Se fazem suas inclinações ao nome de Jesu e de Nossa Senhora e nos outros lugares e 

tempos que a regra manda. 

Se se dizem as missas que segundo ordem sam obrigados assy como missas de prima 

anniversairos e as missas do dia. 

E o tercenario de sam Lamberto convém saber do dia de sam Lamberto cada dia missa atee 

dias de sam Lucas que hão de ser trinta segundo regra. 

Se particularmente diz cada huum sacerdote as três missas que he obrigado dizer quando se 

fina algíía pessoa da ordem. 

Se os outros freyres clérigos rezam ho salteyro e se o nom sabem se dizem ho salmo de 

Miserere Mei Deus cento e cincoenta vezes. 

(Foi. 36) E os que nom sabem Miserere Mei Deus cento e cinquoenta vezes o Pater Noster 

e Ave Maria em lugar do salteyro. 

Item. Se lêem ha mesa segundo regra e costume. 

Item. Se estam no coro he refeytorio com os mantos brancos. 

E se guardam os jejuuns da regra convém saber todas as quartas e sestas feyras do anno 

salvo desde Páscoa atee dia Santa Cruz de Setembro. 

E ho Avento de Jesu Christo convém saber desde dominguo mays proximo a santo Andre 

atee Natal e a Quaresma toda e sesta feyra d'endoenças a pãao e agoa e mays todollos 

outros jejuuns ordenados pella ygreja. 

Item. Se rezam todo ho salteyro sesta feyra d'endoenças segundo ordem. 
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Item. E assy acabada a visitaçam dos freyres começa a da casa. 

Item. Visitaçam do convento. 

Visitarãao a sancristia livros e ornamentos delia prata e todallas outras cousas. 

Visitarãao ho coro convém saber livros cadeyras estantes e todallas outras cousas delle. 

Visitarão o dormitório convém saber as camas delle e as cellas. 

Visitarãao todallas outras officinas assy como enfermaria ospedaria e se hay camas para os 
hospedes segundo a possibilidade da casa e cozinha e todollos outros apousentamentos. 

E o que virem que ha meester repairo ou estever por acabar notifica lo ão ao meestre ou ho 
trazeram ao capitulo se se loguo ouver de celebrar e o poeram em seu livro de visitaçam. 

Item. Se hay meestre dos noviços que segundo regra e estabelicimentos ho deve d'aver. 

[Fol. 36v] Se a hy botica com todas as cousas necessárias pêra os enfermos. 

Se a hy físico da casa selariado. 

E feyta assi esta visitação e acabado ho capitulo entregarão as chaves ao prior moor. 

Item. Da maneira que hão de teer os visitadores na visitação dos lugares da mesa 
meestral e das encomendas 

Antes que os visitadores cheguem ao lugar que hão de visitar mandaram avisar o prior e 
capellaees que mande repicar os synos e se ajuntem com ho comendador na igreja. 

E chegando elles a esta vila ou lugar irão logo direytamente aa igreja a fazer oração e aly 
saudarão comendador e prior e capellaes. 

E logo faram leer a seu scrivão ho poder que levam e lido e obedecido se yram repousar. 
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E esta vinda e chegada dos visitadores deve seer aa tarde. 

E ao outro dia pella manhãa viram a igreja e tanto que ouvirem missa entrarão em capitulo 

com seus mantos brancos e nelle estarão ho comendador e o prior beneficiados e capellaes 

do abito com seus mantos brancos. 

E o visitador freire dira a apreciosa com as orações acustumadas no capitullo particular. 

E acabada ho dito comendador prior e capellaes do abito façam vénia e oulhem como a 

fazem e se a sabem fazer. 

E se sabem as palavras da culpa que dizem assy diguo minha culpa que nom guardey os 

três votos e fuy negligente nas cousas que manda a regra do nosso padre sam Bento. 

(Foi. 37) E inposta a penitencia manda los hão asentar junto consiguo. 

E começaram loguo de visitar as pessoas primeramente ao comendador o qual ficara a soo 

com os visitadores e sair se ão o prior e capellaes fora do capitulo. 

E o freyre clérigo visitador faraa as seguintes preguntas primeyro ao comendador e depois 

ao prior e capellaees. 

Item. Visytaçam das pessoas dos comendadores e cavaleiros sem encomendas. 

Que mostre ho titulo do abito e quem lho deu ou mandou dar e nam o mostrando empraza 

lo ão que a certo tempo pareça perante ho meestre. 

Se he professo expresso e se ho nom for mandar lhe ão em virtude dobediencia que vaa 

fazer profissam dentro em certo tempo ao convento. 

E que mostre o titulo da encomenda e nom lho achando lhe tomaram a menajem que dentro 

em certo termo parece perante ho meestre. 
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Item. Como entende os três votos 

Primeyramente como entende ho voto da obediência e como ho sabe e se estaa obediente 
ao meestre em todallas cousas. 

Se jurou em alguum juyzo pello abito ou pellos Santos Avangelhos sem licença do meestre 
porque segundo os estabelicimentos e regra nom ho pode fazer. 

Se vive castamente como ha regra manda convém saber os que sam casados que tenham 
conjuguai castidade a suas molheres e os que ho nom sam que vivam castamente e ysso 
mesmo saberão se he publico concubinario. 

Quanto ao voto da pobreza lhe seraa pregun[Fol. 37v]tado se tem pago a meya anada 
segundo se contem na bulia do papa Jullio segundo e nam a tendo pagua nom pode ter nem 
posuyr sem licença do mestre. 

Se recebeo os pobres de Jesu Christo em sua casa se ho boamente pode fazer. 

E se reza as oras que he obriguado segundo regra. 

Se estaa prestes com suas armas e cavallos convém saber cada cincoenta mil reaes de renda 
hûua lança afora sua pessoa. 

E ho que nom tiver a dita conthia seraa prestes soomente con sua pessoa pêra pelejar pella 
santa fee de Jhesu Christo. 

Outrosy se rezm ho tercenario de sam Lamberto que vem a dezasete de Setembro atee dia 
de sam Lucas que vem a dezoyto Doutubro que he mil e quinhentos vezes o Pater Noster e 
Ave Maria com Requiem Eternam no cabo de cada huum Pater Noster e Ave Maria 
convém saber em cada huum dia cincoenta porque a esto sam obrigados pello tercenario 
que a ordem manda fazer neste tempo pellos freires e cavalleyros e familiares e 
benfeytores de nossa ordem. 
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Se rezam cento e cincoenta vezes o Pater Noster e Ave Maria com Requiem Eternam no 
cabo de ca huum pello freyre ou cavalleyro da ordem tanto que ho souber que he fallecido. 

Se rezam a sesta feyra d'endoenças o que sam obrigados convém saber o salteiro e o que 

ho não sabe cento e cincoenta vezes ho Miserere Mei Deus com Requiem Eternam no 

derradeyro e o que ho nom souber mil e quinhentos Pater Noster e Ave Maria. 

Se recebem os sacramentos da confissam e comunhão aos tempos que ha regra manda. 

Item. Se tem manto branco seu próprio. 

(Foi. 38) Se o trazem vestido aos tempos que sãao obrigados convém saber aa véspera e aa 

missa do dia de sam Bento que vem a vinte e huum de Março. 

E quando se confessam e comunham. 

E quando estam presentes ao officio da sepultura d'alguum yrmãao da ordem segundo se 

contem no estatuto. 

Se tem a regra e a lee ao menos hûa vez no anno segundo estatuto da ordem. 

Se trata bem os fregueses e moradores de sua comenda. 

Perguntarão ao comendador pella vida e costumes do prior e capellaes e se servem bem ha 

ygreja e faz seus officios como devem. 

Se aforou ou em algûua maneira alienou os beens da comenda ou parte délies sem 

procuraçam do cabido e autoridade do meestre. 

Se traz vestiduras fora do que a regra manda e se guarda a onestidade de que deve e se 

trazem vestidos de cores defferentes. 

E todallas cousas que os visitadores acharem se forem graves faram disso auto e o trazerão 
ao meestre e se for culpa leve reprende lo ão como lhe parecer bem. 
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Item. Visitaçam dos freires priores e beneficiados e capellaes e clérigos do abito 

Que mostrem titulo do abito e se sam expressamente professos. 

E se o nom forem mandar lhe ão que a certo tempo a vão fazer ao convento. 

Que mostrem os títulos do priorado e caoellanias e benefícios oer verem se sam délies 
providos canonicamente e per apresentaçam do meestre. 

[Foi. 38v] E se o nom forem tomar lhe ão juramento que a certos dias vão perante ho 
meestre e emtanto poeram quem sirva as ygrejas benefícios e capellanias aa custa délies 
taxando lhe loguo o que hão d'aver pello dicto serviço. 

Como entendam os três votos primeyramente ho voto da obediência e como ho sabe e se 
estaa obediente ao mestre em todallas cousas. 

E se jurou em alguum juyzo pello abito ou Avangelhos ou se fiou algûa pessoa sem licença 
do meestre. 

E se aforam algûa cousa ou alienaram de seu priorado e benefícios e capellanias. 

Do voto de castidade e continência se o guardam inteiramente como sam obrigados. 

E saberam se sam pubricos concubinarios. 

Do voto de pobreza lhe perguntaram se tem paguo meya anada porque nam atendo paga 
nam pode ter próprio nem despoer de cousa algûa segundo forma da continência da bulia 
do papa Jullio segundo. 

Se dam honrra e tem acatamento aos bispos e prelados e assy aos religiosos de sua ordem e 
a outros de qualquer ordem que sejam. 

Se recebem os yrmãos da ordem em sua casa e assy os pobres de Nosso Senor Jesu Christo 
se boamente ho podem fazer. 
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Se rezam as oras canónicas como sam obrigados segundo costume de sua diocesy onde 

sam beneficiados. 

Se celebram todas as missas que pertencem a seus benefícios e capellas que são obrigados 

e assy se vão rezar as oras aa ygreja e se cumprem as outras obrigações do beneficio. 

Se lêem a regra ao menos hûa vez no anno segundo custume da ordem. 

(Foi. 39) Preguntar lhe ão quantos são os sacramentos e como os entendem e ministram. 

E se fazem residências em seus benefícios e capellanias. 

E se ministram os sacramentos per sy ou por outrem nom ho podendo fazer com justa 

causa. 

Os que nom sam obrigados a dizer missa quotidiana se dizem as três missas por cada huum 

yrmão da ordem quando se fina. E os que sam cotidianos se dizem aquello a que sam 

obrigados os que nom sam de missa que he hûa vez ho salteyro tanto que o souberem. 

Se sam onestos em vistir e calçar sem seu cabelo. 

E assy chamaram alguns homeens honrrados do povoo e preguntar lhes hão da vida do 

prior e beneficiados do abito. 

E se servem bem seus benefícios e se aministram os sacramentos como sãao obrigados. 

E as cousas que os visitadores acharem se forem graves faram disso auto e o trazerão ao 

meestre e se for culpa leve reprende lo ão delia e corregerão como lhe parecer bem. 

Seraa preguntado o prior ou cura como vivem seus fregueses. 

E como e quando recebem os sacramentos da ygreja. 
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Visitadas as dietas pessoas convém saber ho comendador e prior e beneficiados e 
capellaees do abito se acabaraa esta visitaçam como o capitulo particular dizendo Ad 
iutorium nostrum in nomine domini etc. Com antiphona de Nossa Senhora e verso e 
oraçam. 

E logo mandarão apregoar se ahy algûas pessoas que estem queyxosas do comendador ou 
de seus alcavdes aue lho venham notificar. 

[Fol. 39v] E se for feyto cryme ou lhe derem querella ou acharam dada délie a mandaram 
ao meestre poendo lhe certo e conveniente termo a que persoalmente pareça perante ho 
meestre. 

E se for feyto eivei lhe mandarão satisfazer aa custa de suas rendas e se for cousa que 

sumariamente e com brevidade se possa despachar. 

E nom se podendo assy despachar ho remeterão ao mestre com quaesquer autos sobre ello 
feytos. 

Mandarão lançar outro pregão que todallas pessoas que trouxerem propriedades da ordem 
venham mostrar os títulos que tiverem acerto termo e nom vyndo elles ao termo que lhe for 
lemitado ou nom mostrando os títulos dessas propriedades que trazem faram auto disso e 
mandaram socrestar os fruytos em mão d'outra pessoa fiell atee que aja provisam do 
meestre. 

E sobre esto proverão segundo ho poder que levarem e mandaram pubricar o breve do papa 

sobre as cousas enlheadas na ygrejas e onde lhe parecer bem. 

Faram vyr perante sy todollos scripvãees e taballiaes e quaisquer outros officiaes e pedir 
lhes hão as cartas de seus officios. 

E os que acharem sem carta do mestre ou em sua confirmaçam sospenderam dos dictos 
officios e os remeteram ao meestre. 
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Faram vyr perante sy as visitaçoões passadas e provellas hão fazendo cumprir o que 

acharem por fazer executando as penas nellas postas e poendo outras de novo se cumprir. 

E todas estas penas que lhe poserem serãao divididas em três partes convém saber hûua 

pêra o convento e outra pêra quem o acusar e outra pêra os cativos que pella regra nos sam 

muyto encomendados. 

(Fol. 40)20 Item. Visytaçam das igrejas assy da mesa meestrall como das encomendas. 

Vistir se ãao os visitadores em seus mantos brancos e todos os do abito e alguns outros 

clérigos se hy estiverem com sobrepelazias e capas se as hy ouver. Com tochas ou cirios 

acesos e irão visitar ho sacrário se ho hy ouver. 

E se o nam ouver mandaram que ho aja se lhes parecer que hy deve estar. 

E abriraa ho clérigo visitador ho sacrário e mostrara ho sacramento e dira hua 

commoraçam delle. 

E o poera no altar e verão os visitadores o lugar do sacrário se estaa limpo de dentro e se 

tem boas portas e chaves e caixa ou custodia e se tem continuadamente lâmpada acesa. 

E assy proverão todallas cousas como virem que he serviço de Deos aa custa de quem for 

obrigado per direyto. 

Visitarão a pia se estaa como cumpre e se nom estiver proverão como lhes bem parecer aa 

custa de quem for obrigado e assi sobre ho ollyo. E crisma. 

Proverão sobre os altares callizes cruzes e outra prata joyas vestimentas almaticas e capas 

frontaes curtinas e quaesquer outros ornamentos livros e castiçaees e cousas necessárias ao 

culto divino como lhes parecer e a custa de quem for obrigado. 

Erradamente este fólio aparece numerado com sendo o XLI. 
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Proverão sobre ho campanairo e sinos e campaynhas coro estantes cadeyras aa custa de 

quem for obrigado. 

Proverão a sancrystia convém saber se he grande ou pequena e se tem boas portas chaves 

almarios e se esta limpa e o que estaa nella e farão fazer aquello que lhe parecer bem aa 

custa de [Foi. 40v] quem for obrigado. 

Visitarão os retavollos e as ymageens e se a hy ymagem de crucifixo no cruzeyro e assy de 

Nossa Senhora e de sam Bento na ygreja e proverão sobre todo como lhes parecer aa custa 

de quem per direyto for obrigado e mandarão que as aja hy se se pode fazer. 

Veram as paredes telhado portas e degraos e grandura e se he ladrilhada e faram todo 

correger aa custa de quem for obriguado. 

E se algûa pessoa se quiser lançar dentro na igreja mandamos que ante que se abra a 

sepultura dem seus herdeiros penhores ao recebedor da fabrica se o hy ouver ou ao prior da 

dyta igreja pêra allagear ou ladrilhar assy como a dita igreja estiver e mays pêra se pagar a 

dita sepultura que for de custume. 

E teeraa cuydado ho dito recebedor ou prior de requerer e arrecadar este dinheyro o qual 

lhe sera carregado em recepta pello escrivam da camará onde nom ouver escrivam do 

almoxarifado. 

Verão se acham alguuns testamentos de comendadores ou priores que forem por comprir e 

fallos hão cumprir. 

Se nelles acharem aJgûua cousa que deixem aa ordem ho farão recadar. 

Proverão sobre as irmidas e capellas e cousas a ellas pertencentes e aniversayros e verão se 

cumprem as obrigações delias e as farão cumprir. 

E se acharem que os irmitaes nom tem cartas do meestre das ditas irmydas e capellas os 

sospenderão e emprazaram que dentro em certo tempo comvinhavel venha perante ho 

mestre. 
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E se acharem algùas irmydas feytas sem sua autorydade lho farão saber. 

(Fol. 41) E assy saberãao quem he obrigado aa fabrica das dietas irmidas. 

Verão se tem a igreja algùas rendas pêra sy apartadamente ordenadas para ho prior ou pêra 

a fabrica ou pêra outra algûua obra piedosa e farão cumprir como lhes parecer necessário e 

tomarão conta de todo. 

Item. Em os lugares que pertencem aa meesa meestrall terão esta maneyra. 

O que acharem que ha mister de se fazer ou repairar aa custa do mestre ho farão escriver 

todo pêra lho mostrarem quando trouverem a visitaçam pêra que elle mande sobre ysso o 

que lhe parecer serviço de Deos e bem da ordem. 

Has quaes despesas contribuíram todos aquelles que no dito lugar tiverem alguum ramo da 

renda desse lugar soldo aa livra o que também faram scriver em seu livro e quanto rendem 

os ditos ramos. 

E se algíia pessoa tever toda a renda pagara a todas as despesas en cheyo e o meestre nom 

seraa obrigado a ellas. 

Saberam quem he obrigado fazer a oussia e o corpo da igreja se o povo se o comendador se 

o meestre nos lugares da mesa mestrall. 

E levarão dous livros hum em que se asentar a visitaçam da ygreja e irmidas de como tudo 

acham e do que mandam fazer e no cabo da dita visitaçam se asentara hum sumario de 

todallas propriedades da ordem asentadas no tombo e este livro seraa asinado pellos 

visitadores e entregue ao scrivão da camará pêra que ho tenha na arca do concelho e daraa 

conhecimento de como lhe foy entregue e das folhas em que vai escrito o qual 

conhecimento vinra no tombo. 

E se o lugar nom for da ordem se entregaraa a dita visitaçam ao comendador ou ao 

almoxarife se for na mesa e nam ao escrivam da camará. 
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[Fol. 41v] E outro livro em que seraa treladada toda a dita visitaçam e assinada pellos 
dictos visitadores. 

E allem délia seram asentadas todas as propriedades da ordem medidas per vara marcada 
de cinco palmos e decraradas as confrontações com quem partem assinadas pellas partes e 
pello escrivão e medidor da visitaçam e nas propriedades que ho comendador posuyr da 
ordem assynarãao os juyzes e officiaes com os ditos escrivam e medidor como sabem e 
conheçam serem da dita ordem. 

E ho dito livro do tombo trazerão ao meestre ou ao capitulo se loguo se fezer pêra ficar no 
cartório. 

Os quaees livros pagara ho comendador convém saber por três regras huum real e assy na 
mesa. 

Item. Como hãao de visitar as eranças da mesa meestrall e comendas. 

Primeyramente faram trazer ho inventayro da entraga da dita encomenda e cousas delia e 
per elle verão os os beens e propriedades que foram entregues ao comendador os quaes 
verão cada huum per sy se estão milhorados ou pejorados. 

E achando que nom tem ysto repayrado como deve mandar lhe ão que os repayre sob certa 
pena e a certo tempo e trazerão todalas cousas como as acharem per escryto em sua 
visitaçam e assy se fará a qualquer outra pessoa a que fosse feyta entrega. 

E se tever o dito comendador alguns beens de sua comenda que ja eram daneficados ao 
tempo da entrega mandar lhe am que os correga. 

E elle comendador poderá se quiser demandar os herdeyros do comendador passado que 
paguem estes daneficamentos. 

Item. Faram pagar os dízimos segundo as constituições dos prelados da diocesy d'onde 
forem. 
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(Fol. 42) E todallas possissoes que acharem que andam enlheadas ou mal aforadas ou sem 

titulo ou sem confîrmaçam do mestre assy da mesa meestral como das comendas quando a 

parte quiser litiguar ho remeteram ao meestre dando lhe termo convinhavel a que leve suas 

escrituras. 

E mandarãao ao comendador ou almoxarife sob certa pena que mande esto requerer ao 

termo que aa parte for assynado e notificaram ao mestre esta causa e remissam. 

E se essa parte nom quiser litigar e quiser que lhe façam novo contrato mandarão os ditos 

visitadores ao dito comendador que lho faça se pêra ello tever poder. 

E nam ho tendo far lho am os ditos visitadores guardando a solenidade do direito. 

Todos os contratos dos aforamentos hão de seer confirmados pello meestre. Salvo aquelles 

que nom passarem de cento e cinquoenta reaes de foro. 

E assy poderam os dictos visitadores aforar quaesquer beens assy da mesa meestral como 

das encomendas em pessoas como pêra sempre as cousas esterilles guardando as 

solenidades do direyto. 

E viram as partes confirmar pelo meestre os ditos aforamentos dentro no anno e dia porque 

d'outra maneyra serão nenhuuns. 

Verão se ha hy tombo de todallas heranças assy aforadas e censuaees como por aforar. 

Saberam dos comendadores almoxarifes e contadores se sabem parte d'algûas cousas que 

andam enlheadas ou sem titulo e mandar lhes hão per juramento que ho notefiquem avendo 

dello verdadeira enformaçam e faram todo escriver em seu livro pêra sobre ello proveer 

como for justiça. 

E assy saberam quanto rende a dita comenda. 

Saberam mais quantas ygrejas da ordem ha no dito lugar e que renda tem cada [Foi. 42v] 

hûa sobre sy da propria ygreja que administram os clérigos. 
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E quantos vezinos e moradores sam no lugar e no termo. 

E quantos de cavallo assy no lugar como no termo. 

E quantos beesteyros e espingardeyros e lanceyros ha assy no lugar como no termo e faram 

todo escriver pêra o trazer ao meestre. 

E depoys que os visitadores acabarem sua visitaçam mandaram aos comendadores e 

almoxarifes que tomem posse das propriedades de que as partes disserem que nom querem 

tirar titullos para se aforarem quem por ellas mais der. 

Item.Visitaçam da fortaleza ou casa do comendador. 

Primeyro faram mostrar o titulo da alcaidaria e se lho nom acharem valioso embia lo ão ao 

meestre. 

Item. Faram viir ho inventairo das armas cardeas portas fechaduras e cousas que receberam 

que pertencem aa dita fortaleza ou casa e verãao se as tem todas. 

E se as tem repayradas corregidas limpas e se as nom teverem mandar lhas hão fazer e 

correger na maneira e estado em que estavam quando lhas entregaram. 

Veram como estão corregidos os muros torres a torre da menagem barreiras barbacaens e 

cavas e cisternas. 

As quaes cousas se ouverem mester grande despesa notefica lo am ao meestre pêra proveer 
como for bem. 

Se nam tiver fortaleza as casas dos comendadores que forem da ordem pello dito modo 

proveram em todo como lhes parecer necessário. 

Item. Dos direytos da visitaçam. 

Avera ho cavalleyro visitador pêra sua pesoa por dia sesenta reaes. 
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(Fol. 43) Pêra huum cavalo pêra sua pessoa três quartas de cevada. 

Pêra duas bestas de carrega três quartas de cevada pêra cada hûua. 

Pêra dous escudeyros e oyto homeens de pee vinte reais por dia a cada huum que sam 

duzentos reais. 

Pêra dous cavallos dos escudeyros três quartas de cevada pêra cada huum. 

Item. Clérigo visitador 

Pêra o clérigo visitador pêra mantimento de sua pessoa quarenta reais. 

Pêra sua emcavalgadura e hua besta de carega três quartas de cevada a cada hûua. 

Pêra quatro servidores de pee vinte reais a cada hum. 

E nom lhe querendo dar cevada lha pagaram em dinheyro a como valler no lugar. 

E nom levando os ditos visitadores as pessoas e bestas sobre ditas nom lhe daram mais 

mantimento que daquellas que levarem soldo aa livra. 

E levando mais das ordenadas nom averãao mais mantimento. 

Trazerãao na dita visitaçam sello o qual teraa ho cavaleyro visitador e lèvera por cada sello 

nove reais. 

Item. Scrivam 

O escrivam da visitaçam avera por mes mil reais. 

Tanto que chegar ao lugar que hade seer visitado pedyra ao comendador ou almoxarife ho 

rol das propriedades. 
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Avéra mais o dito escrivam por escriver ambas as visitações convém saber a que hade 

trazer ao mestre e a que fica n'arca do conselho a rezam de três regras por real. 

Avéra mais por cada carta d'aforamento que de novo fezer cem reaes. 

De toda outra escritura levara o que levão os taballiaes do judicial. 

[Foi. 43v] Item. Quem pagara ho mantimento sobredito 

Pagarão os que forem visitados assy a mesa meestral como os comendadores ho 

mantimento acima dito emquanto durar a visitaçam e mais nam o qual aberão pellas rendas 

do lugar visitado. 

E assy pagarão ho mantimento dos dias que poserem em hyr de huum lugar ao outro que 

ouver de seer visitado. 

O escrivam terá carrego de requerer e receber ho mantimento dos visitadores e repartira a 

cada huum o que ha d'aver. 

Seendo caso que ho povo detenha os ditos visitadores alguns dias pague lhe o mantimento 

assy como o comendador hade pagar. 

E mandarão dar os juyzes e officiãaes pousadas e camas e estrebarias de graça e 

mantimento por seus dinheyros aos ditos visitadores e escrivão e pêra o seus. 

Pêra esta visitaçam comtribuiram todos aquelles que no dito lugar teverem alguns ramos da 

renda soldo aa livra. 

Nom puserão com os ditos comendadores priores nem outras pessoas que hão de seer 

visitadas nem receberão délies nenhuuns serviços sob as penas contheudas no estatuto. 
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Item. Medidor 

Avéra hy huum homem ajuramentado aos Aantos Avangelhos que sera medidor o qual 

medira todalas eranças e propriedades da dita ordem e trazera sempre huum cordel medido 

por hûa vara marcada de cinco palmos com que as midira verdadeiramente de longo e de 

traves e assy teraa também a dita vara. 

E averaa por seu trabalho de todallas propriedades que for medir convém saber por casas 

vinte reais e vinhas e olivaes e ortas vinte reais por cada hûa destas. 

(Foi. 44) E por qualquer outra propriedade de terra que meder foreyra ou do comendador 

levaraa por dez varas huum real atee chegar a huum cruzado. E posto que seja tamanha que 

se mais monte nom levara mais direyto. 

Item. A qual paga hade seer aa custa das partes que posuyrem as ditas eranças. 

Item. Confessionayro da ordem de sam Bento 

Padre digo minha culpa ao meu Senhor Deus e a vos que as cousas em que som obrigado 

nom as fiz nem compry tam inteyramente como devia e podya ante em ellas comety 

muytos defeytos do qual diguo minha culpa. 

Item. Acuso me padre que nom guardey os três votos que promety a Deos e aa minha 

ordem como deveia. 

Prymeyramente diguo mingua culpa do primeyro voto da obediência que muytas vezes foy 

desobediente ao que foy mandado e nom ho fiz nem compry como era obrigado e se algûas 

vezes obedecy mais com temor da penitencia temporal que por comprir o que era obrigado 

nem tenho a vontade tam aparelhada e desposta pêra daqui em diante comprir o que me for 

mandado pello meestre ou per quem tever suas vezes como devo do que digo minha culpa. 

Item. Acuso me padre do segundo voto que he a pobreza que possoy sem licença do mestre 

apropriando a my nom tendo pago meya annada segundo se contem na bulla do que digo 

minha culpa. 
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Item. Acuso me padre do terceyro voto de castidade que nom som casto nem lympo de 

coraçam que muytas vezes desegey e detreminey conhecer carnalmente muytas molheres e 

as tentações que muytas vezes acerca desto me vieram nam as lancey de my como devia e 

antes as detive comigo por minha vontade desejando poellas em obra. 

[Fol. 44v] E se as nom pus nom foy por virtude nem por temor de Deus nem por ho dano 

de minha conciencia mas por nam poder e por temor do mundo no qual conheço muytas 

vezes mortalmente aveer peccado do que digo minha culpa. 

Acuso me padre que os prelados e religiosos da minha ordem e os outros prelados e 

religiosos das outras ordeens nom os honrrey nem ajudey em suas necessidades e pella 

pouca caridade que com elles tive digo minha culpa. 

Acuso me padre que nom receby os yrmãos da ordem nem os pobres de Jhesu Christo em 

minha casa como devia do que digo minha culpa. 

Acuso me padre que nom rezo minhas oras e se as rezo nom he perfeytamente nem com 

aquella devoçam que devia tendo muytas vezes ho pensamento em outras cousas 

temporaes do que digo minha culpa. 

Item. Acuso me padre que nom leyo a regra de nosso padre sam Bento hûua vez no ano 

como sam obrigado do que digo minha culpa. 

Item. Acuso me padre que pellos familiares e benfeytores da ordem nom rezo o que sam 

obrigado e quando o rezo nom he com aquella devoçam que devo do que digo minha 

culpa. 

Item. Acuso me padre que me nom confessay nem comunguey como sam obrigado nem 

peço nem pedy licença ao prior moor para me confessar cada ano com os que nam sam da 

minha ordem. 

Item. Acuso me padre que nom tenho silencio na ygreja quando os ofícios se fazem e dey 

causa a outros que ho quebrasem dando de my mao exemplo do que me acuso. 
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Item. Acuso me padre que no vistir nom guardo as difinçõoes vestindo me de vestiduras 

desonestas nom guardando ho que devo segundo som obrigado. 

(Foi. 45) Item. Acuso me padre que nom rezey ho tercenayro de sam Lamberto pellos 

freyres e cavalleiros e familiares e bemfeitores da ordem como som obrigado segundo 

regra do que digo minha culpa. 

Item. Acuso me padre que nom rezo os cento e cincoenta Pater Noster e Ave Maria quando 

se fina algum freire ou cavalleyro da ordem segundo som obrigado do que digo minha 

culpa. 

E se for sacerdote acuse se das três missas. 

E se for clérigo do salteiro. 

E se nom souber ho salteyro cento e cinquoenta Miserere Mei Deus. 

Item. Acuso me padre que nom reze a sesta feyra d'endoenças ho salteyro. 

E se nom souber ho salteyro acuse se de cento e cinquoenta vezes o Miserere Mei Deus. 

E se nom souber o Miserere Mei Deus. Acuse se de mil e quinhentas vezes o Pater Noster 

e Ave Maria como he obrigado. 

Geralmente me acuso de todo o que som obrigado como religioso da ordem de sam Bento 

em ho nom guardar nem comprir como devo do que diguo minha culpa. 

Item. Espelho da conciencia 

Os dez preceptos da ley. 

O primeiro mandamento he honrraras huum soo Deos. 
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E neste precepto pode algum pecar sentyndo mal da fee ydolatrando chamando os diabos 

adevinhando os dias e as cerimonias gentias guardando. 

O segundo nom juraras o seu nome em vão. 

E neste precepto pode alguum pecar jurando falso ou dando cientemente occasiom [Foi. 

45v] aos outros de jurar falso quebrando juramemtos e votos a Deos e aos seus santos 

blasfemando contra Elle murmurando os seus benefícios desprezando da sua misericordya 

desesperando. 

O terceyro sanctifícaras os domingos e festas. 

E eu precepto pode algum pecar nom guardando ho dia do domingo ou as festas da ygreja 

fazendo pecados ou obras de serviço ou aconselhando a outros que as façam ou dando 

ocasiom disso ou deixando a missa ou usando mal do sacramentos ou das outras cousas 

sagradas ou fazendo indivitamente os autos de sua ordem. 

O quarto honrraras teu padre e tua madre. 

E neste precepto pode alguum pecar desprezando seu padre ou madre ou os prelados nom 

lhes obedecendo dizendo contra elles maas palavras ou poendo lhes as mãos 

injuriosamente nom lhes dando as cousas necessárias nom ensinando a propria família nos 

mandamentos de Deos. 

Item. O quinto nom mataras. 

E neste precepto pode alguum pecar matando ho corpo ou a alma realmente ou por 

conselho chagando ou feryndo ou desejando a morte ha alguum. 

Item. O sexto nom fornigaras. 

E neste precepto pode alguum pecar cometendo auto de luxuria com molher solteyra 

casada moça virgem parenta comadre filha spiritual freyra ou contra natureza ou de seus 

próprios membros mal usando ençugentando se maliciosamente ou executando a luxuria 
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per presença ou per tocar ou per geito ou per falia ou aconselhando aos outros que o 

fizessem ou hacompanhando os ou dando ocasiam acintemente buscando deleytaçõoes e 

recreaçam do corpo com cuidado ou se comungou depoys de per sonhos de noyte se 

ençugentar. 

Item. O septimo nom furtaras. 

(Foi. 46) E neste precepto pode alguum pecar furtando ou tomando por força ou por 

engano ou malícia as cousas alheas ou as retendo nom as restituyndo aos próprios donos 

nem as cousas que achou ou comprou aos ladrões. 

Item. O oytavo nom dyras falso testemunho. 

E neste precepto pode alguum pecar em poendo falso testemunho defamando dizendo mal 

por de trás secretamente dizendo mintira contra ho proveyto do proximo. 

Item. O nono nom cobiiçaras a molher do teu proximo. 

E neste precepto pode alguum pecar cobiiçando as molheres retendo os pensamentos da 

luxuria per spaço e com dilleytaçam. 

Item. O decimo nom desejaras ho alheyo. 

E neste precepto pode alguum pecar desejando as cousas alheas per furto ou rapina ou per 

algûa outra maneyra yllicita. 

Item. Os sete pecados mortaees 

Item. O primeyro soberba. 

E neste pecado pode alguum pecar desejando dinidades honrras ou prelazias gloriando se 

vaammente louvando se muyto ou com mintira sob desimulaçam fazer algum bem por 

amor da vaam gloria ou por aveer algûa cousa o que he ypocresia contendendo com 

pertinácia contra ha verdade presumindo de sy estimando se alevantando se mais do que he 
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desprezando os outros julgando e escandalizando e trazendo os a pecado e nam dando 
graças a Deos dos beens espirituaes corporaees e temporaees. 

Item. O segundo avareza. 

E neste pecado pode alguum pecar tomando per força usurpando destroyndo cometendo 
symonia cometendo usura emprestando enganando julgando retendo aquellas cousas que 
nom sam suas. 

[Foi. 46v] Item. O terceyro luxuria. 

E neste pecado pode alguum pecar como he contheudo no sexto precepto. 

Item. O quarto yra. 

E neste pecado pode alguum pecar querendo mal maldizendo brasfemando vituperando 
como he dito no quinto precepto. 

Item. O quinto gula. 

E neste pecado pode alguum pecar em quantidade ou em qualidade da qual se segue 
bebedice e incontinência no modo de comer ou bever com muyto desejo em 
quebrantamento dos jejuuns e em comer nos dias de jejuum carne ou outras cousas defesas. 

Item. O sexto embeja. 

E neste pecado pode alguum pecar doendo se do bem que vee a seu proximo folgando com 
ho mal que lhe vem d'onde se segue murmuraçam e maldizer e scarnecer e outros muytos 
malles. 

Item. O septimo priguiça. 

E neste pecado pode alguum pecar deixando as oras per negrigencia ou dizendo as a 
pedaços avendo se negrigentemente no orar em ho ouvir da missa e da pregaçam na 
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per presença ou per tocar ou per geito ou per falia ou aconselhando aos outros que o 

fizessem ou hacompanhando os ou dando ocasiam acintemente buscando deleytaçõoes e 

recreaçam do corpo com cuidado ou se comungou depoys de per sonhos de noyte se 

ençugentar. 

Item. O septimo nom furtaras. 

(Foi. 46) E neste precepto pode alguum pecar furtando ou tomando por força ou por 

engano ou malícia as cousas alheas ou as retendo nom as restituyndo aos próprios donos 

nem as cousas que achou ou comprou aos ladrões. 

Item. O oytavo nom dyras falso testemunho. 

E neste precepto pode alguum pecar em poendo falso testemunho defamando dizendo mal 

por de trás secretamente dizendo mintira contra ho proveyto do proximo. 

Item. O nono nom cobiiçaras a molher do teu proximo. 

E neste precepto pode alguum pecar cobiiçando as molheres retendo os pensamentos da 

luxuria per spaço e com dilleytaçam. 

Item. O decimo nom desejaras ho alheyo. 

E neste precepto pode alguum pecar desejando as cousas alheas per furto ou rapina ou per 

algua outra maneyra yllicita. 

Item. Os sete pecados mortaees 

Item. O primeyro soberba. 

E neste pecado pode alguum pecar desejando dinidades honrras ou prelazias gloriando se 

vaammente louvando se muyto ou com mintira sob desimulaçam fazer algum bem por 

amor da vaam gloria ou por aveer algua cousa o que he ypocresia contendendo com 

pertinácia contra ha verdade presumindo de sy estimando se alevantando se mais do que he 
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desprezando os outros julgando e escandalizando e trazendo os a pecado e nam dando 
graças a Deos dos beens espirituaes corporaees e temporaees. 

Item. O segundo avareza. 

E neste pecado pode alguum pecar tomando per força usurpando destroyndo cometendo 
symonia cometendo usura emprestando enganando julgando retendo aquellas cousas que 
nom sam suas. 

[Foi. 46v] Item. O terceyro luxuria. 

E neste pecado pode alguum pecar como he contheudo no sexto precepto. 

Item. O quarto yra. 

E neste pecado pode alguum pecar querendo mal maldizendo brasfemando vituperando 
como he dito no quinto precepto. 

Item. O quinto gula. 

E neste pecado pode alguum pecar em quantidade ou em qualidade da qual se segue 
bebedice e incontinência no modo de comer ou bever com muyto desejo em 
quebrantamento dos jejuuns e em comer nos dias de jejuum carne ou outras cousas defesas. 

Item. O sexto embeja. 

E neste pecado pode alguum pecar doendo se do bem que vee a seu proximo folgando com 
ho mal que lhe vem d'onde se segue murmuraçam e maldizer e scarnecer e outros muytos 
malles. 

Item. O septimo priguiça. 

E neste pecado pode alguum pecar deixando as oras per negrigencia ou dizendo as a 
pedaços avendo se negligentemente no orar em ho ouvir da missa e da pregaçam na 
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comunham no dar das graças nom comprir dos votos simplizes ou solenes avendo se 

negrigentemente na confíssam acerca da desposiçam da conciencia ou acerca da correyçam 

fraternal ou paternal ou na execuçam dos testamentos ou acerca do comprimento das obras 

da misericórdia e acerca da maa guarda dos sentidos das quaees cousas se segue tristeza 

nas cousas spirituaes e frieza na oraçam e grande impaciência e grande desesperança nas 

cousas contrayras. 

Item. Dos cinco sentidos. 

Ver ouvrir cheyrar gostar tocar. 

E nestes pode alguum pecar deyxando os sem (Foi. 47) guarda e sem medida descorrendo 

per seus contrayros e em elles grandemente se deleytando usando mal délies a muy torpes 

desejos que sam encendimentos de malles mais que o louvor e gloria de Deus pêra o que 

principalmente nos foram dados pêra délies bem usarmos. 

Item. Das sete obras da misericórdia corporaees. Primeyra. 

Item. Dar de comer ao famynto. 

Item. Segunda dar de beber ao que ha sede. 

Item. Terceira vestir ho nuu. 

Item. Quarta receber os pobres. 

Item. Quinta visitar os enfermos. 

Item. Sexta remir os cativos. 

Item. Septima enterrar os mortos. 
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Item. Das obras da misericórdia spirituaes. 

Item. Primeyra ensynar os neycios. 

Item. Segunda aconselhar os ynorantes. 

Item. Terceyra correger os que erram. 

Item. Quarta consolar os tristes. 

Item. Quinta rogar pellos imygos. 

Item. Sexta perdoar as ynjurias. 

Item. Septima pacientemente sofrer os querelosos. 

E nestas pode alguum mays pecar ou menos segundo ho estado condiçam ydade fortuna 
fazenda abito sexo profíssam e arte e assy pello contrayro mais ou menos merecer. 

Item. Virtudes theologaes 

Item. Fee esperança caridade. 

Item. As virtudes cardeaes 

[Foi. 47v] Prudência justiça fortaleza temperança. 

E nestas pode algum pecar per desaazo ou negrigencia nom as abituando em seu coraçam e 
nom usando delias em toda sua vida assy como convém. 

Item. Os sete doees do Spiritu Sancto 

Item. Dom de temor. 
Item. Dom de piedade. 
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Item. Dom de conselho. 

Item. Dom de saber. 

Item. Dom de sciencia. 

Item. Dom de grandeza. 

Item. Dom de entendimento. 

E nestes pode algum pecar nom usando destes doees contra os pensamentos secretos e 

mãos vícios que se alevantam e saltam mas de todo per hûua preguiça e desaazo deyxadas 

as armas que Deos deu per defensam contra os ymiigos dar se aos ymigos fracos. 

Item. Sacramentos das ygrejas 

E nos quaes pode algum pecar nom tendo aquella reverencia e devaçam que convém ao 

christão e sam estes que se seguem. 

Item. Bautismo. 

Item. Confirmaçam. 

Item. Penitencia. 

Item. Comunham. 

Item. Ordem sacra. 

Item. Matrimonio. 

Item. Unçam extrema. 

Item. Modo de proceder na confissam mayormente aos letrados. 

Quando o christão for aos pees do confessor faça ho sinal da cruz dizendo. In nomine 

patris et filii et spiritus sancti. A graça do Spiritu Santo seja a nos presente. 

Item. Emtam diga. 

Eu pecador confesso me a Deos todo poderoso e aa gloriosa Santa Maria sempre virgem e 

aos bem aventurados apóstolos seus Pedro e Paulo e Santo Padre e Santiago e sam Bento e 

a todollos (Foi. 48) santos de Deos e a vos padre que gravemente pequey. 
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E comece a descorrer os dez preceptos e todas as cousas acima ditas e humildosa e 

devotamente e destintamente sem nenhûa cubertura com palavras descubertas e sem 

nenhûa circuiçam diga os pecados que cometeo assy como fez ho pecado com as 

circunstancias necessárias que se nom hão de deyxar na confissam e sam aquellas que 

mudam a especia do pecado convém saber quando algum fornigou com algûua casada ou 

solteyra ou freyra ou virgem e se alguém furtou algûa cousa seraa furto e se o furtou na 

ygreja seraa mais sacrilégio por causa da circunstancia do lugar nem hão de deyxar as 

cousas necessárias nem dizer as supérfluas e parece que as supérfluas sam aquellas sem as 

quaes ho feyto se pode entender todollos outos avisos sam deixados aos discretos 

confessores os quaes elles devem ensynar. 

E depois de ho confessado dizer todollos pecados particulares deve ho confessor de tornar 
aa confissam geeral dizendo. 

Em todollos outros pecados e malles meus digo minha culpa minha culpa minha culpa 

minha grande culpa e portanto rogo aa beatíssima e gliosissima Virgem Maria e a todollos 

santos e santas de Deus e a vos padre que roguees por my e me dees aquella penitencia que 

seja saudável pêra minha alma e aja perdam dos meus pecados. Amen. 

Item. Diffinções que ho senhor meestre fez no capitulo geeral 

A tençam daquellas a que he atribuído alguum regimento e governança e sam ellegidos por 

mayores principalmente das religiões deve seer estudiosa e solicita em sempre reformar 

correger e emendar de bem em milhor aquello que lhe assy he [Fol. 48v] cometido e dado 

em governança e nam soomente devem vigiar nas cousas espirituaes porque nellas 

floreçam com acrecentamento de santidade mas aynda nas cousas temporaes sem as quaes 

a fraqueza da condiçam humana nãao pode vagar ao spiritual por tanto nos dom Jorge filho 

d'el rey dom Joham ho segundo meu senhor cuja alma Deos tem per graça de Deos 

meestre d'Avis e de Santiago duque de Coymbra senhor de Monte Moor e de Torres Novas 

e das Beatrias etc. Consiirando como a dita ordem foy santamente instituída e ordenada no 

que e quanto em nos for sempre deve seer conservada e como por a divida e obrigaçam de 

nosso oficio e governança delia pella Santa See Apostólica a nos cometida nos convém 

sempre vigiar e reformar no regimento delia assy spiritual como temporal d'onde nos 

convém que por rezam do officio por nossa possibilidade saudavees frutos devemos trazer. 
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Portanto neste capitulo geeral que ora celebramos na ygreja casa de sancto spirito desta 

nossa villa de Setuval aos treze dias d'Agosto de quinhentos e quinze a vida diligente 

enformaçam sobre ho estado e regimento da dicta cavallaria d'Aviis e das pessoas delia 

vistas e exeminadas e diligentemente consideradas as difinções e estatutos antiigos da dita 

ordem feytas per nossos predecessores corregendo reformando emendando e modeficando 

as que pella necessidade do tempo eram dinas de correyçam modeficaçam emenda com 

acordo e consentimento de dom frey Álvaro prior moor do dicto convento e ordem d'Ayis 

e de frey Ayres de Sousa que per nos foy ordenado e posto em lugar do comendador moor 

meu filho por nom seer de ydade perfeyta e do doutor frey Joham Pirez das Cuberturas e 

de frey Anrrique Anrriquez elleytos per todo ho capitulo por difindores délie e de todallas 

pessoas do dito cabiido as presentes difinções e estatutos estatuimos e ordenamos e 

difinimos as quaes queremos que valham e tenhão firmeza e força. E mandamos que per 

todas as pessoas regulares da dita ordem firmemente e sem (Foi. 49) corrumpimento sejam 

guardadas em todo e per todo nos tempos por viir sob as penas nellas contheudas. 

Item. Capitulo primeyro do rezar do convento 

Primeyramente esguardando como as devotas e sanctas oraçõoes e divinos officios he 

cousa muy aprazivel a Deos e acepta aa sua vontade e ysso mesmo todallas outras 

cerimonias e boons ensynos da casa statuimos e mandamos muy estreytamente ao prior 

moor que faça muy devota e ordenadamente no convento celebrar de noyte e de dia per 

todolos freyres e cada hûa das pessoas do dito convento os divinos officios e asy todallas 

outras cousas segundo manda a regra de nosso padre sam Bento e seu boom costume. 

Item. Capitulo segundo das pessoas a que se deve lançar o abito 

A nossa santa ordeem em seu principio foy stabelicida e fundada per generosos cavaleyros 

nobres e de grande linhagem o quaes ordenaram que pessoa algûua não fosse recebida na 

dieta ordem salvo se fosse fidalgo ou tal cavalleyro que podese exercitar ho auto militar. E 

nos segundo sua regra e ordenança estabelecemos e ordenamos que ha pessoa que ouver de 

ser recebida aa dita ordem seja homem fidalgo ou bem criado que seja cavaleyro ou 

escudeyro ou leterado conhecidos por boons. 
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Item. Capitulo terceyro de que ydade se ha de fazer profissam 

Outrosy porque os nom serem espermentados na religião faz aos fracos muytas vezes 

apóstatas. Estabelecemos que daqui em diante nenhuum seja recebido aa profissam de 

nossa ordem ate nom aveer quinze annos compridos. 

[Foi. 49v] Item. Capitulo quarto que ho prior moor nam faça profissão a nenhuum 

freyre da casa se nãao acabado ho anno da aprovaçam 

Segundo detrimynação do santos cânones ho anno da aprovaçam se daa ao noviço assy em 

seu favor para provar as asperezas da religião e veer se poderaa comprir o que he obrigado 

segundo regra porque se se nom atrever a guardar o que se ha d'obrigar podesse sayr 

dentro no dicto anno. E assy se daa em favor da religiam em que quer entrar por que se vyr 

que seus costumes não sam taes nem elle he tal que pertença aa dita ordem pode o lançar e 

não ho receber aa profissão. Portanto estabelecemos e mandamos ao prior moor e em 

virtude d'obediencia que nom faça profissão a nenhuum freyre da casa ainda que elle seja 

de ydade legitima pêra a fazer e renuncie ho anno da aprovaçam por que achamos per 

esperiencia seguiren se alguuns inconvenientes de pouco serviço de Deus pellas profissões 

se fazerem ho anno comprido da aprovaçam e fazendo o prior moor a tal profissão 

queremos e definimos que ho tal freyre nom tenha nenhua precedência em cousa algûa. 

Item. Capitullo quinto que aja hy livro de profissão e matricolla 

Porquanto he necessário saber se como cada huum he professo e ho lugar e tempo em que 

fez a profissam por muytas cousas que pello tempo ocorrem nossa regra manda que todo 

aquelle que ouver de fazer profissam a faça per seu escrito e a asyne per sua mão pello qual 

definimos e mandamos que daqui em diante no dito convento aja huum livro 

emquadernado em que a carta da profissãao se faça e decraramos que se ho novo professo 

nom souber escriver que a carta da profissam seja escrita pello escrivão do cartório e 

assynada pello dito professo. E porque este livro (Foi. 50) he feyto e ordenado pêra se 

saber e dar fee como e quando alguum fez profissam e asy pêra se saber suas ancianydades 

convém seer bem guardado e por nam se trazer fora do convento, ordenamos que aja hy 

outro livro de matricolla em que se escrivã logo huum sumario de como ff. fez profissão 
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em tal dia mes e anno asynado per dom prior e pello escrivão do cartório os quaes livros 

estarão bem guardados no cartório do convento. 

Item. Capitulo sexto dos bentinhos 

Porquanto achamos pellas antyguas difynções os cavaleyros e pessoas da ordem seer 

obrigados a trazer bentinhos definimos e mandamos que daquy em dyante em todo tempo e 

lugar todos traguam bentynhos segundo forma da regra nom longos nem curtos mas sejam 

de maneyra que se posam cingir sobre elles de pano ou estamenha branco de quatro palmos 

de longuo e de palmo em larguo. 

Item. Capitulo septimo de como os cavalleyros hão de teer a regra 

Por que cada religioso he obrigado saber o que manda sua relygiãao e nossa regra ordenou 

que no convento se leya hûa vez no anno começando em dia de nosso padre sam Bento 

proseguindo por ella atee se acabar portanto estabelecemos e mandamos que todo 

cavaleyro e pessoas da ordem tenhão esta copilaçam e a leyam cada anno ao menos hûa 

vez pêra saber as cousas a que he obrigado e fazer o que deve e cada vez que se fizer 

capitullo traga ho dito livro. 

Item. Capitulo oytavo que todos tenham mantos brancos com sua cruz 

[Foi. 50v] Porque muyto convém a todo religioso teer ho abito de sua religiam dyfínimos e 

mandamos que todas as pessoas da ordem tenham sempre seus mantos brancos convém 

saber que cheguem ao chão feyto a maneira de mantilha abotoado por diante com ourello 

ou cordam branco e a cruz verde no dyto manto e trazeram a dyta cruz sempre no peyto 

sobre a vestidura de cima ou armas e qualquer que o contrairo fazer pague hûa arrova de 

cera pêra o convento. 
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Item. Capitulo nono como hão d'ouvir as vésperas e officyos de nosso padre sam 
Bento 

Porquanto conveniente cousa he que todo ho religioso de qualquer ordem ouça os officios 
do santo que for fundador da sua ordem ordenamos e mandamos que todos as pessoas do 
dito abito ouçam vésperas e missa na festa de nosso padre sam Bento que he a vinte e 
huum dias de Março com seus mantos brancos. 

E onde ouver seu orago hy as ouçam e no avendo orago em outra qualquer ygreja e outrosy 
terão os ditos mantos quando esteverem no convento emquanto se celebrarem os officios 
divinos e quando se confessarem e comungarem. 

Item. Capytulo decimo que tenhãao mantos brancos ao enterramento dos da ordem 

Porquanto hûa das obras da misericórdia que a nos he muito encomendada he acompanhar 
os defuntos e principalmente aos irmãos de nossa ordem portanto estatuímos e mandamos 
que todos os que estuverem em lugar onde se finar algum irmão da ordem sejam obrigados 
a vir com seus mantos brancos e ao enterramento délie e estarem aos officios do 
enterramento. 

(Foi. 51) Item. Capitulo undécimo como se devem confessar os da ordem 

Porque pella sancta See Apostólica aa nossa ordem he outorgado que os religiosos delia 
que esteverem fora do convento possam de licença do prior moor escolher confessor 
ydonio regular ou secular que os ouça de confissam e lhe dee comunhão. Mandamos em 
virtude d'obediencia que nenhuum receba os dictos sacramentos sem licença do prior moor 
segundo se contem na bulla do papa Jullio segundo. 

Item. Capitulo duodecimo que o mestre tenha capellaees da ordem 

Honesta cousa parece que os clérigos de nosso abito e ordem ajam de ministrar em nossa 
capella os sacramentos aos cavalleyros que em nossa casa andam. Portanto estabellecemos 
e ordenamos que daqui em diante em nossa casa andem dous capellaees da dieta ordem 
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assy pêra o que dito he como pêra fazerem as cerimonias e officio quando nos quisermos 

lançar ho abito a alguum cavaleyro. 

Item. Capitulo decimo tercio que aja no convento meestre de gramática 

Por seer muyto necessário e proveytoso aveer no convento meestre que ensine os freyres 

de gramática estatuimos e mandamos que no dito convento aja sempre meestre de 

gramática que ensyne os freyres e pessoas délies e lhe seraa dado hua reçam e o que nos 

mais ordenarmos. 

[Foi 51v] Item. Capitulo decimo quarto da eleyçam do meestre como e per quem se 

deve fazer 

Tanto que o meestre passar desta vida ho comendador moor sem dilaçam faraa ajuntar 

todallas pessoas da ordem em huum lugar que parecer mays comveniente que nom passe 

de cincoenta dias e tanto que forem juntos chamada primeyramente a graça do Espiryto 

Santo ho comendador moor e prior moor com os presentes celebrem capitulo prepoendo a 

palavra de Deos na eleyçam do meestre e o comendador moor que nas cousas temporaees 

he ávido por primeyro e tem lugar de meestre tomaraa as vozes a todollos do capitulo pêra 

serem elegydos dez cavaleyros de mays sãas conciencias e mays sabedores pêra fazerem a 

dyta eleiçam e tanto que assy forem elegidos elles juntamente com ho comendador moor e 

pryor moor e craveyro elegerãao meestre o qual seraa segundo for acordado pella mays 

saam parte dos dytos treze e tanto que assy segundo Deos e ordem ho meestre for elegido 

ho sacristão lhe entregaraa logo ho estoque e ho sello da ordem e todollos do capytulo 

averão o que assy for escolhydo por verdadeiro eleito per esta maneyra se elegera ho 

meestre quando pellos tempos se ouver de fazer eleyçam. 

Item. Capitulo decimo quinto do comendador moor 

Todollos comendadores e cavaleyros e pessoas da ordem sam obrigados honrrar ho 

comendador moor porque assi he mandado per diffinçam e elle deve chamar a capitulo 

todalas pessoas da ordem para fazer eleiçam do meestre quando a ordem estaa vaga nos 

bens dos freyres que morrem nunqua teve dereyto alguum e dos (Foi. 52) comendadores e 

cavaleiros levava antiguamente alguns direytos convém saber armas e cavallo porque elle 
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era obrigado de as destribuir aos cavaleyros da dyta ordem quando antiguamente estavam 
em convento. 

Item. Capitulo decimo sexto do craveyro e seu officio 

Craveiro segundo custume he ávido por dinydade e a elle pertencia destribuyr quando 

estavam em convento ho mantimento per todolos freyres e assy a azemalla e cama dos que 

se fynavam a seu arbitrio quando antiguamente estavam em convento. 

Item. Capitullo decimo septymo que na guerra os cavaleyros sirvão ho meestre. 

Porque principalmente ao obediência a que ho religioso he obrigado se hade guardar no 

auto pêra o quall foy criado e ordenado grande desobediência e vitopeyro da nossa ordem 

seria se ho que ho abito e inssinias dela trouxesse seguisse ha outra capitam se nam a nos 

ou aa bandeyra da ordem especialmente no tempo da guerra onde todos os nossos 

cavaleyros sam obrigados a nos acompanhar e querendo a esto proveer estabelecemos e 

ordenamos e em vertude d'obediencia mandamos todollos cavaleyros acompanhem e 

syguam ho meestre ou a dyta bandeyra e nam a outra algûua pessoa salvo se lhe der licença 

para ello o que assy todos e cada huum compriram sob pena de sospensam de suas 

encomendas e tenças atee nossa mercee. 

Item. Capitulo decimo oytavo qual deve seer a bandeira da ordem 

[Foi. 52v] Porquanto os santos padres ordenarão que na bandeyra da ordem fosse trazida a 

cruz verde sem decrararem em que campo e de que coor definimos e ordenamos que ho 

campo da bandeira em que a cruz verde had'andar seja branco por que esta coor he 

apropriada a Nossa Senhora da qual nosso padre sam Bento foy muyto devoto e em seu 

louvor fundou nosso ordem e a ella aderençou muyto suas cousas. 

(Foi. 53) 21Item. Esta obra foy emprimida em Almerim per Hermam de Campos alemam 

Bombardeyro d'el Rey nosso senhor em o anno de mil quinhentos e dezaseys. E se acabou 

a treze dias do mes d'Abril. 

-1 Neste fólio está representado o logótipo do selo do mestre que é rodeado pela inscrição em latim SIGILUM 
ORDINIS MILICIE DE AVIS. No topo da figura está escrito O Meestre e em baixo dela, Dom prior d'Avys 
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[Fol. 53v] Item. Capitulo decimo nono que ho comendador moor nom leve o cavallo e 

armas nem ho craveiro leve a azemala nem cama 

Foy nos requerido por parte dos cavalleyros neste capitulo geeral que o comendador moor 
levava o cavallo e as armas aos cavalleyros que faleciam e assy ho craveyro lhes levava a 
azemala e a cama o que era contra rezam por quanto lhe nom pertenciam taes cousas nem 
quando estavam juntamente em convento no tempo antiigo. Nom lhe pertenciam por que 
ho comendador moor destribuya as taees armas e cavallo pellos outros cavalleyros e ho 
craveyro levava a cama e a azemala para a destribuyr aa enfermaria, e que agora cessavam 
estas cousas pedindo nos que os provêssemos como fosse direito. E por parte do dito 
comendador moor per frey Ayres de Sousa que em seu lugar no dito capitulo estava e assy 
por parte de frey Antonio d'Azevedo craveyro delia se alegou que elles deyxavam em nos 
e nos difindores que o detriminassemos como achássemos que era direyto por que nisso 
nom queriam mais insistir. Por tanto visto per nos com os difindores seu requerimento e 
como agora sam despensadas os cavaleiros desta ordem para casar e como podem 
destribuyr de seus beens a seu arbytrio e assy como agora cessam as ditas cousas. 
Estabelecemos com os ditos difyndores e mandamos que daqui em diante o dito 
comendador moor nom leve ho dicto cavallo e armas e ho dicto craveyro nom leve a dita 
cama e azemala porque esta difinçãao avemos os dictos cavalleyros pêra sempre por livres 
e desobrigados elles e seus herdeiros de pagarem as sobre ditas cousas que lhe assy o dito 
comendador moor e craveyro levavão. 

(Foi. 54) Item. Capitulo vicessimo como se hade dar a posse da comenda e fazer a 
entrega da casa. 

Tanto que o comendador for provido da encomenda o contador do meestrado com seu 
escrivão yram meter o dicto comendador de posse de tall encomenda per vigor da sua carta 
no qual auto teraa esta maneyra. Primeyramente faraa scriver muy decraradamente ho 
modo em que estaa corregida a ygreja e que danificamentos tem ou que bemfeytorias. E 
assy as casas e adeguas e celeiros e outros oficinas da dita encomenda e se tiver castello 
ysso mesmo faraa escriver em que estado estaa o muro e casas e todo outro aposentamento 

Johanes Petri Anrrique Anrriquez Ayres de Sousa Pedro de Gouvea. O fólio seguinte não está numerado e 
representa, sem qualquer legenda, o estandarte da bandeira da ordem. 
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pêra se depoys saber em que maneyra estava quando lhe assy foy entregue e como fica ao 
tempo de sua morte pêra seus herdeyros serem constrangidos se veer em quanta obrigaçam 
he o dito comendador ao repayro e corregimento das ditas cousas e faram o dito contador 
desta entrega e decraraçam dous estormentos e huum trazeraa ao meestre e outro ficara na 
mão do dito comendador e assy se faraa em todallas outras cousas que ho meestre mandar 
novamente entregar. 

Outrosy mandamos ao dito comendador em vertude d'obediencia que em sua doença 
mande a seus erdeyros que depoys de sua morte entreguem ho livro da regra e quaesquer 
escrituras que tiver que a ordem e comenda pertencerem ao meestre ou a quem elle mandar 
por que nom pereçam os direytos da ordem e quando ho contador for dar a posse da 
encomenda ao novo comendador teraa cuydado da recadar a dita regra e escrituras que se 
hy poderem aver que por morte do comendador passado ficarão. 

Item. Capitulo vicesimo primo a quem pertencerem os fruytos das encomendas que 
vagarem 

[Foi. 54v] Quando algum comendador falece da vida deste mundo muytas vezes se 
recrecem demandas e contendas sobre os fruytos da encomenda se por ventura pertenceram 
aos herdeyros do comendador defunto ou ao novo comendador e sobre esto se fazem 
muytas despesas e se seguem discórdias antre huas e os outros o que nom he serviço de 
Deos nem proveyto d'alma do defunto nem dos que vivos ficam e querendo nos a esto 
remedear e evitar ódios e escandallos que se seguem e as despesas injustas que se fazem 
estabelecemos e ordenamos que daquy em diante nos ditos fruytos se tenham e se guarde 
este modo e forma seguinte. 

Se ao tempo que assy falecer ho comendador ou pessoa da ordem aynda nom tiver os 
fruytos recolhidos dizemos e decraramos que tanto que ho pam for segado ou as vinhas 
vindimadas ou azeytona derribada pertençam aos herdeyros do comendador defunto e por 
este modo se entenda em todollos outros fruytos. 

Se os ditos fruytos aynda forem pendentes convém saber ho paam por segar e as vinhas por 
vindimar e a azeytona por barejar em tal caso os fruytos pertencerão ao futuro successor e 
esta maneyra se teeraa em todolos outros fruytos que hy ouver. 
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E quanto he aos dízimos dos gaados detreminamos e mandamos que ho gaado que a dar 

por dezimar quando o dyto comendador fallecer pertença ao futuro comendador e aquelle 

gaado que ao tempo de seu finamento ja for dezimado posto que aynda ande na manada de 

seus donos e não fosse apartado delia todavia pertenceraa aos herdeyros e sobcessores do 

dicto defunto. 

(Foi. 55) E a laam que for tosquiada e os queyjos que forem feytos antes da morte do dito 

comendador pertencerão a seus herdeyros e soccessores posto que per elles nom fossem 

dizimados em sua vida ora estem em mão do lavrador ou no cileyro comuum pêra se 

repartirem. 

E posto que a renda seja arrendada a dinheiro mandamos que se tenha a maneyra sobre 

dieta avendo respeyto aos fruytos convém saber que tanto vencem do dinheyro os 

herdeyros do defunto quanto vencerião dos fruytos se arrendados nom fossem. 

E quanto aas tenças fooros censos moynhos fornos e quaesquer outras rendas que se pagam 

ou a direito ou em fruytos ou em qualquer outra cousa detriminamos e mandamos que os 

herdeyros do defunto vençam soldo aa livra aquello que montar no tempo que o dito 

comendador viveo. E por esta decraraçam seram tolhidas muytas demandas e contendas 

que ate agora faziam. 

Item. Capitulo vicessimo secundo como se devem sepultar os cavaleiros pessoas da 

ordem e com que cerimonya 

Por quanto todo religioso deve morrer em seu abito segundo dereyto e rezãao portanto he 

ordenado que quando algum cavaleyro se fynar no artyguo da morte tenha ho bentinho 

vistido e lançar lhão ho manto branco em cima e tanto que for falecydo tomaram cinza e 

faram no chão com ella hûa cruz e em cima delia lançaram hûa alcatifa ou outra cousa e 

emtam poeram ho corpo do defunto hy e o vistyram no manto branco e os clerygos da 

ordem começaram ho salteyro e prosyguyram por elle atee o levarem aa sepultura e depoys 

ho acabarão todo. [Foi. 55v] E os cavalleyros começaram a rezar os Pater Nostres que sam 

obrigados segundo se contem no capitulo de sua obrigaçam. 
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Item. Capitulo vicesimo tercio da esmolla que os cavalleyros hãao de fazer quando 
nom jej miarem segundo ordem 

Foy nos apontado por parte dos ditos cavalleyros que elles eram despensados nos dias do 
jejuum que segundo a ordem sam obrigados de jejuuar comtanto que em cada huum dos 
ditos dias fizessem algûua esmolla competente como na bulla do papa Jullio segundo se 
contem que decrarassemos que esmolla competente era esta por descarrego de suas 
conciencias porque ho nom sabiam e nos ávido pratica sobre este passo e conformando nos 
com os santos decretos detrimyna mos com os defyndores que quando nom quiserem 
jejuuar a esmolla que se deve de fazer por cada huum dos dictos dias que segundo ordem 
sam obrigados de jejuar deve seer daar de comer a huum pobre em cada huum dos dictos 
dias huua vez abastadamente ou lhe dar dez reaes d'esmolla. E ysto se entende soomente 
quanto aos dictos jejuuns e nam nos outros a que sam per mandado da Ygreja obrigados 
como quallquer outro fíell christão ou per voto particular fizessem ou lhe fossem dados em 
penitencia porque nestes nom ha lugar a despensaçam. E também os ditos cavaleyros nom 
sam obrigados dar esta esmolla aa segunda feyra porque sam ja despensados per outra 
bulia que rezem os sete salmos com suas ladaynhas e orações aa sesta feyra aalem dos que 
sãao ja obrigados. 

Item. Capitulo vicessimo quarto como se hão d'emprazar e aforar os beens da ordem 

(Foi. 56) Por quanto os beens da nossa ordem assy da mesa mestral como das encomendas 
e priorados se emprazam e aforam e permudam e em outras maneiras alienam nom 
guardando nisso a forma de vida nem oulhando ho proveyto da ordem da qual cousa se lhe 
segue grande prejuyzo e danificamento e querendo nos a isto prover como ao diante se 
nom faça a dita ordem seja em suas cousas conservada definimos e ordenamos que daquy 
em diante se nom faça contrato d'emprazamento aforamento ou per mudança ou outra 
algûa especia de alienaçam dos beens e terras posissões rendas eranças dereytos e outras 
quaesquer cousas da dyta ordem se não com evidente e manifesto proveyto ou com 
evidente necessydade e com autoridade do nosso capitolo ou sua sufficiente procuraçam 
que pêra ello tivermos pêra podermos fazer os dytos contratos e dar poder e licença aos 
comendadores priores e pessoas da ordem que os possam fazer em suas encomendas 
priorados e beens que tyvermos da dyta ordem segundo se antiguamente sempre custumou. 
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E avendo os dytos comendadores e priores assy de nos ho dyto poder e licença não 

poderam fazer os dytos contratos d'aforamentos emprazamentos e per mudaçam ou outra 

algûa alienaçam se nam no caso sobredyto sentindo que he mays proveito da ordem os 

ditos beens terras e posissões andarem aforados e emprazados ou serem per mudados ou 

em outra algûa maneyra alienados e em este caso mandaraa primeyro aprigoar per dez dias 

continuos pellas praças das villas e lugares onde os taaes contratos se ouverem de fazer 

como as taes eranças possissões vinhas casas e beens ou outras quaesquer cousas se hão 

d'aforar emprazar ou permudar ou em outra algûa maneyra alyenar e emtam façam os 

dytos contratos com quem pella dyta cousa mays der. [Foi 56v] Porem nenhuum prazo 

nem aforamento nom farão se nam em vida de três pessoas nas quaes se nom entendara 

marido e molher por hûa pessoa se nam cada hûa por sy simprezmente nam comjunta com 

outra salvo se a cousa for tam danyficada e esterille e de tam pouco proveyto que nom 

acham quem a tome andando em pregãao como dito he ca em tal caso a poderam dar em 

fatiosym perpetuu. a qual solenidade queremos e mandamos que também se guarde nas 

cousas da nossa meesa meestral e mandamos a nossos contadores e almoxarifes que 

quando per nosso especial mandado lhes mandarmos fazer alguuns dos sobreditos 

contratos guardem a forma e solenydade sobredita e em outra maneira qualquer contrato 

feyto per nos ou pellos sobreditos nossos officiaes ou pellos comendadores e priores e 

pessoas da dita ordem detriminamos e ordenamos e decraramos ser nenhuum e de 

nenhuum vigor nem efeyto. 

Outrosi em qualquer caso que os comendadores e priores e pessoas da ordem fizerem os 

ditos contratos d'aforamento e emprazamento per mudaçam ou outra qualquer enleheaçam 

per nossa licença pella sobredita maneyra ou nossos officiaes ou outra algûa pessoa per 

nosso espicial mandado seram obrigados os que taes contratos receberem e lhe forem 

feytos pellos sobreditos da feytura dos dictos contratos a huum anno os trazerem a nos pêra 

os vermos e nos enformarmos de todo e se nos parecer justo ho confirmarmos e nam 

avendo nossa confirmaçam no dito tempo anullamos cassamos e irritamos os taes contratos 

e os avemos por nenhuns e de nenhuum vigor e esta confirmaçam se faraa quando ho foro 

passar de cento e cinquoenta reais. 

Outrosy difinimos e ordenamos todo ho sobredito aveer lugar nom soomente nos prazos e 

aforamentos que a principio de novo se fizerem mas também naquelles que se fizerem de 

cousas acustumadas andarem em prazo ou foro fenecendo ho tal contrato per morte das 
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pessoas (Fol. 57) nelle contheudas ou por não nomear expressamente ou per outro modo 
qualquer e ha ordem as quisesse aforar ou emprezar a seus herdeyros ou outra algûa pessoa 
porque também neste caso mandamos que se guarde a forma acima dita e fazendo se ho 
contrayro detriminamos e decraramos ho tal contrato seer nenhuum e de nenhuum vigor 
nem effeyto. 

Porem se os taes contratos fossem per modo de emnovaçam de contrato passado definimos 
e mandamos que valham sem a dita solenidade comtanto que nos prymeyros contratos 
fosse guardada toda a solenidade e ho que se emnova seja em evidente e manifesto 
proveyto da ordem e nos sejam trazidos os ditos contratos de emnovaçam do dia que forem 
feytos a huum anno pêra nos os vermos e de todos nos emformarmos e se nos parecer justo 
ho confirmamos e fazendo se em outra maneira e nom avendo a dita confirmaçam no dito 
tempo avemos os ditos contratos por nenhuns e de nenhuum vallor. 

Outrosy acontecendo que os aforamentos sejam feytos em três pessoas convém saber que a 
primeyra nomee a segunda e a segunda nomee a terceyra e algûa destas falecer sem 
nomear expressamente e individoo detriminamos e ordenamos que nam se entenda algûua 
pessoa nomeada se nom for expressamente e individoo nomeada por algûua das ditas 
segunda e terceyra pessoa e o que ho tal emprazamento fique ipso facto deboluto e tornado 
aa dita ordem e com esta condiçam mandamos seerem feytos os ditos emprazamentos e 
sendo em outra maneira do sobredito as anullamos cassamos e yrritamos e decraramos 
serem de nenhuum vigor e firmeza. 

Outrosy sendo os ditos prazos feytos em pessoas e sendo fyndos per morte das dietas 
pessoas nelles contheudas ou per nom no[Fol. 57v]meaçam como dito he definimos e 
ordenamos os ditos prazos ficarem aa dieta ordem debolutos livres e ysentos pêra délies 
fazer o que quiser sem ser obrigada de os dar aos herdeiros dos defuntos ou a outra algûua 
pessoa aynda que nelles teenham feytas algûuas benfeytorias e decraramos os ditos prazos 
se entenderem seer feytos com esta condiçam e queremos que assy se faça e fazendo se ho 
contrayro os ditos prazos sejam em sy nenhuuns e de nenhûa vallya. 

Outrosy difinimos e ordenamos que os comendadores priores e pessoas da ordem ou 
nossos officiães que procurarações tem nossas ou de nossos predecessores pêra poderem 
emprazar aforar permudar ou em outra algûua maneyra alienar alguuns beens terras 
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eranças e quaeesquer outras cousas da dita ordem nam usem delias e pella presente as 

revogamos e avemos por nenhûuas e assy quaesquer contratos que per vertude delias daqui 

em diante fizerem sem aver novamento nosso espicial poder pêra ysso. 

Outrosy defendemos aos nossos contadores e almoxarifes que nom dem licença pêra que 

emfatiotas da ordem possam vender os prazos e aforamentos que da dita ordem trazem e 

suas bemfeytorias mas antes mandem os taees emfatiotas que nos venham pedir a dita 

licença e nom ho fazendo assy e dando lhe a dita licença nom os mandando a nos per esse 

mesmo defeyto perca ho officio. 

Item. Capitulo vicessimo quinto que nom aja entradas nos aforamentos 

Por quanto fomos enformado que alguns comendadores e pessoas de nossa ordem nos 

aforamentos que faziam dos beens e propriedades da dita ordem levavam huum ylicito 

guanço a que chamam entradas o que redunda em grande dano da ordem e rendas delia 

porque aforavam por menos preço por levarem mayor entrada (Foi. 58) E posto que as 

cousas andassem em pregão sempre mitiam por condiçam que lhe aviam de pagar entrada e 

por esto seer cousa muyto danosa que nom devemos consentir por ser evidente roubo da 

ordem. Estatuímos e mandamos em vertude d'obediencia a toda pessoa da ordem que 

alguuns aforamentos fizer que nom leve a dita entrada nem outra nenhúua cousa nem preço 

por fazer ho dicto aforamento salvo a quorentena que de direyto deve de levar e qualquer 

que o contrayro fizer e as ditas entradas daqui avante mays levar nos avemos por 

condenado em cinquoenta cruzados d'ouro a metade per as obras do convento e a outra 

pêra quem o acusar e o dito contrato ficaraa em sy nenhuum e de nenhum vigor. 

Item. Capitulo vicessio sexto do mantimento dos priores 

Foy nos pedido por parte dos priores que lhe acrecentassemos seus mantimentos de seus 

benefícios por quanto se nom podyam congruamente manter com o que agora tinhão. E 

vista sua pitiçam e praticada com os difyndores e também ouvido ho procurador do dictos 

priores e porque segundo direito elles hão d'aver côngrua porção pêra seu soportamento 

per esta presente defynçam detriminamos com os ditos difyndores que os pryores que 

forem obrigados a cantar cada dia missa pello povoo assy pellas ditas missas como pella 

cura que tem dos fregueses aajam em cada hum armo dez mil reaes em dinheyro e dous 
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moyos de triguo e huum moyo e meyo de cevada e os outros priores que nom sam 

obrigados de cantar missa quotidiana pello povoo averão assi pellas missas que dizem 

como pella cura quem tem oyto mil reais em dinheiro e dous moyos de triguo e huum 

moyo e meyo de cevada e esta cevada averão tendo besta qualquer que seja e quando a 

tyverem algûua parte do anno lhe seraa dada soldo [Foi. 58v] aa livra. E o triguo e a cevada 

se pagara no novo no cileyro e o dinheyro se pagaraa aas terças do anno convém saber 

Natal Páscoa, e sam Joham e o comendador que nom tiver de sua renda triguo ou cevada 

pagaraa em dinheyro ho dicto triguo ou cevada no novo assy como entam valer o que 

compriram os dictos comendadores em vertude d'obediencia e este mantimento averão de 

sam Joham em diante do anno seguinte de mil quinhentos e dezaseys e mais averão as 

tisourarias e com ellas quinhentos reaes e se nom quiserem estes quinhentos reais levem o 

que soyão a levar. 

E porque he muyto onesto que os priores ajam os pees dos altares detriminamos e 

mandamos que assy na mesa meestral como nas encomendas os priores sejam obrigados 

tomar os pees de altares em desconto dos ditos mantimentos que em daver e porque 

avaliaçam dos dictos pees dos altares se faça como deve. Mandamos que os nossos 

almoxarifes por nossa parte na mesa mestral e os comendadores em suas emcomendas se 

louvem em huum homem boom e os priores em outro que tenhão rezãao de o saber que 

pello juramento digãao o que tal pee d'altar pode valer em cada huum anno e quando os 

louvados nom concrudirem se louvarão em terceiro e pella dita avaliaçam lhe seram dados. 

Item. Capitulo vicessimo septimo do papa das meyas anadas 

Por que a See Apostólica teem despensado com os cavaleyros e freyres e pessoas da dieta 

ordem que possam distribuir de seus beens a seu arbitrio comtanto que paguem a meya 

anada das rendas que tiverem da ordem que he a metade da renda de huum anno a qual 

paga se hade fazer em três annos contínuos do dia que ouverem a renda convém saber em 

(Foi. 59) cada huum anno hão de pagar huum terço da dyta meya anada como mais 

largamente na bulia do papa Jullio se contem que neste livro anda a qual bulia ate ora ainda 

não foy pubricada e nos mandamos ora pubricar neste capitulo geeral que celebramos neste 

nossa villa de Setuval na ygreja de Sancto Spirito dia de Nossa Senhora d'Agosto do 

presente anno de mil quinhentos e quinze. 
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E por que em ella diz que costrangamos aquelles que nom quiserem pagar posto que digam 

que desta graça nom querem usar por isto seer em favor do nosso convento a que as dietas 

meyas anadas sam aplicadas e por descarreguo das conciencias dos ditos cavalleyros 

freyres e pessoas da dita ordem em cujo favor a dita bulla he concedida e por todo se faça 

na verdade e como deve com os ditos difyndores fazemos esta decraraçam e detriminaçam 

no modo e maneyra seguinte pello poder que nos he dado pello Sancto Padre assy na dieta 

bulia como per outro breve que da See Apostólica teemos. 

Primeiramente decraramos com os ditos difindores esto que se segue. 

Convém saber que todollos cavaleyros freyres e pessoas da ordem que agora tem ou 

tiverem comendas tenças ou benefícios sam obrigados de pagar a dita meya anada dentro 

dos ditos três annos ou d'outras quaeesquer rendas da ordem e os três annos se começarãao 

por ho dito dia de Nossa Senhora d'Agosto deste anno de quinhentos e quinze e se 

acabaram per outro tal dia de quinhentos e dezoyto pagando em cada huum anno ho terço 

da dita meya anada. 

E as outras pessoas que daqui por diante forem providos das dietas comendas benefícios e 

rendas pagaram a dieta meya anada em três annos continos 

[Fol. 59v] E por quanto se ora nom sabya a verdadeyra valya das rendas das comendas e 

benefícios da dyta ordem ordenarão que o contador d'Aviis fosse fazer masa da verdadeyra 

valya das dietas encomendas benefícios etc. E que o meestre com dous comendadores 

fizesse a sobredita avalyaçam e tayxa e que per esta avaliaçam e taixa estivessem ho 

convento e pessoas que ouvessem de pagar dez annos seguintes sem se fazer emnovaçam e 

passados os dez annos possam pedyr que se faça outra avaliaçam se quiserem e o convento 

outro tanto e a dita taixa que se emtam fizer duraraa outro tanto pella dyta maneyra. 

E estabelecemos mays com os difindores que aquelas pessoas que forem revees e nom 

pagarem em cada hu anno ho terço do que se montar na dita sua meya anada ao recebedor 

que pêra ysso teemos ordenado que anda em nossa casa mandaremos tanto que ho anno for 

acabado fazer execuçam per suas rendas e mays pagaram a quem a for fazer cento e vinte 

reais por dia e ao escrivão que levar consiguo oytenta reais e isto por pena as quaes pagas 

averão do dia que partirem de suas casas a fazer execuçam atee que tornem. 
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E decraramos que os comendadores e pessoas da dita ordem que ouverem comendas ou 

benefícios ou rendas se já tiverem paga meya anada das comendas ou rendas que antes 

tinhão lhe serem descontadas no que ouverem de pagar da dyta comenda ou benefício ou 

outra qualquer renda e assy se faraa este desconto se alguum deyxar algûua comenda 

pequena por outra mayor. 

E defenimos que se as ditas pessoas tiverem começado de pagar sua meya anada e 

falecerem e seus erdeyros quiserem acabar de pagar a dyta meya anada que possam erdar a 

fazenda do defunto segundo forma e theor da bulia. 

(Foi. 60) E decraramos mais que os menores que tiverem comendas ou outras rendas da 

dita ordem nom hãao de pagar salvo depoys que forem professos tacita ou expressamente. 

E decraramos mais que aquelle que a renunciou sua comenda e lhe ficáramos fruitos em 

sua vida ou parte délies que este tal he obrigado de pagar meya anada salvo se a ja tivese 

paga da dieta comenda e depoys da morte deste que assy renunciou ho outro cuja he a dita 

comenda pagara a sua meya anada inteyramente quando os ditos fruitos lhe vierem salvo se 

d'algûua parte dos fruytos delia que recebesse a tivesse paga porque esta parte se lhe 

descontaria. 

E decraramos que renunciando alguum cavaleyro sua comenda em outro simprezmente e 

sem lhe serem reservados os fruitos que este tal em que foy renunciada a dita comenda e he 

provido delia ha de pagar a meya anada posto que antre elles sobre os ditos fruytos seja 

feyta qualquer convença. 

Item. Capitulo vicesimo oytavo que se nom facão yrmidas nem moesteiros no 

meestrado sem licença do meestre 

Grande dano se segue aa nossa ordem por causa d'algûas yrmidas e moesteyros que algtías 

pessoas assy leygos como religiosos edificam em a terra da ordem o que nom pode fazer 

sem nosso consentimento os quaes hão ylençoeens de Roma e licenças dos prelados como 

nom devem com que pertorvam as rendas e dyreitos dos priorados do que se segue 

demandas e escandallos antre elles e os priores das ygrejas em cujos lemytes taees yrmidas 

e moesteyros edifícão e por tolher os taes danos e inconvenientes estabelecemos e 
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ordenamos que nas terras da ordem se nom façam yrmidas de novo nem ygrejas nem 

moesteiros de [Fol. 60v] nenhûa ordem nem religião salvo per nossa licença e fazendo se 

sem ella nos proveremos sobre ello como for direyto. E mandamos aos nossos juyzes que 

prendam logo esse que tal yrmida fizer e nollo notifiquem e o nom soltem ate verem nossa 

provisam. 

Item. Capitulo vicessimo nono da collação e apresentaçam dos benefícios da ordem 

Ho meestre faz a collaçãao das capellanias e d'algûas raçõoes da ordem e lhe pertencem 

em solido e nesse costume estaa asy como sam as capellanias de Borba e Villa Viçosa 

Estremoz e d'Albufeyra e as rações de Benavente e d'outros alguuns lugares e nos outros 

benefícios da ordem como priorados vigairos e raçoens tem apresentaçam em solido 

segundo costume em os quaes priorados e vigairias quando quer que vagarem mandamos 

ao prior moor que se ajunte em capitólio com os freyres e se conforme com elles e sayba 

qual he o mais antigo e mais pertencente pêra o tal priorado ou vigairia e nolo notefique 

pêra nos apresentar mos aquelle que nos bem parecer. 

E mandamos aos concelhos das terras do meestrado que se algum clérigo hy for servir 

alguuns benefícios como cura que nom seja pessoa do abito que nollo notefiquem loguo 

sob pena de os officiães pagarem dous mil reaes pêra o convento. E porque os concelhos e 

officiães délies nam possam alegar ynorancia mandamos que os visitadores ho notifiquem 

aos concelhos e que o treslado deste estatuto fique em cada huum lugar e se escrivã no 

livro da camará pêra seer a todos manifesto. 

Por quanto era ordenança e costume levar se na nossa chancellaria huum marco de prata 

dos priorados e vigayrias a que apresentamos os freires do convento (Foi. 61) querendo lhe 

fazer mercê avendo respeyto a suas necessidades e por outras justas causas nos apraz lhe 

quytamos ho dyto marco de prata que nos assy pella dita apresentaçam soyam dar e esto 

soomente se entenda nos freyres que sayrem da casa. 

Item. Capitulo XXX que os castelos da ordem se não dem a pessoas de fora delia 

Por quanto os castellos e fortalezas da ordem se nam devem dar senão a cavaleyros 

professos delia e fazendo se ho contrairo nam serya onesto difinimos e ordenamos e 
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estreitamente defendemos que taes castellos e fortalezas se nom dem daqui em diante a 

outros pessoas salvo aos sobreditos e fazendo se ho contrayro ipso facto avemos as taes 

dadas por nenhûas e de nenhuum vigor. 

Item. Capitulo XXXI que nenhûa pessoa da ordem nam peça ao meestre beneficio de 

homem vivo 

Nom soomente os santos padres e reys christãos mas aynda os emperadores gentios 

danaram muyto as promessas e contratos que se fazião dos benefícios e eranças dos 

homens vivos porque era causa de desejar a morte alhea e davão azo que se ordenasse 

alguum periguo aa vida daquelle que tal beneficio ou herança possoya e confirmando nos 

com o dereito por evitarmos os malles e danos que se de tal caso poderam seguyr 

estabelecemos e ordenamos que taes prometimentos de encomendas ou benefícios ou 

officios e castellos ou de qualquer outra cousa da ordem sejam nenhuuns e de nenhuum 

vigor segundo desposiçam do dereyto posto que sejam firmadas per juramento ou per 

qualquer outra firmeza e as pessoas a que taes promezas forem feytas nom teram ançam 

pêra per ellas obrigarem nem pedyrem satisfaçam em juyzo nem fora delle. 

[Foi. 61v] Item. Capitulo XXXII como ho meestre he juiz de todalas pessoas da ordem 

Somos obrigado de trabalhar quanto em nos for por a jurisdiçam da ordem ser sempre 

conservada e como quer que nos sejamos juiz de todallas pessoas da dita ordem por direyto 

e privilégios e estabelecimentos delia alguuns cavaleiros e pessoas do abito esquecidos do 

que prometeram demandam outras pessoas de nossa ordem perante as justiças seculares e 

querendo nos a esto prover estabelecemos e ordenamos que daqui em diante cavaleyro 

freyre ou clérigo na dieta ordem nom demande outra algûua pessoa do dito abito e ordem 

assy em eivei como em crime perante nenhuum juiz assy ecclesiastico como secular salvo 

perante nos e nossos officiaes que o cargo tiverem. E qualquer que o contrayro fizer nos ho 

avemos por condenado em pena de cincoenta cruzados pêra o convento per sentença 

defenitiva e quando quer que se ouver de julgar algum defeito crime d'algum cavaleiro ho 

mestre chamara alguns cavaleyros da ordem que estem ai julgar de tal feyto com ho juiz da 

ordem alguuns leterados. 
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E aos ditos cavaleiros seraa dado juramento que bem e direytamente e com saam 

conciencia digam no despacho do dito feyto o que lhes parecer e que nom discubrirão 

cousa algûa do que cada huum julgar e disser. 

Item. Capitulo XXXDI da pena que averão os cavaleyros que hão provisão de Roma e 

a não mostram ao mestre 

Por quanto alguuns cavalleyros e pessoas desta ordem por seus delitos sam muytas vezes 

ponidos em degredo e depoys de assy serem degradados empetrão provissam de corte de 

Roma as quaes nos não mostrão nem inybem como per direyto se requerer e o pior que he 

que tam pouco as apresentam aos juizes ou executores a que vem cometidas e sob color 

destas provisoes nam cumprem seus degredos e andam publicamente sem temor das (Foi. 

62) justiças e em desprezo de nossa jurdiçam e grande scandalo da republica e das partes a 

que toca e querendo nos a esto prover ordenamos e mandamos que daqui em diante 

qualquer cavalleiro ou pessoa da dita ordem que semelhantes provisões nos não vier 

mostrar do dia que vierem a dous meses seja condenado em cem cruzados a metade pêra o 

convento e a outra metade pêra quem ho acusar e per este ho avemos ipso facto por 

condenado na dita pena. 

Item. Capitulo XXXTTTI que os visitadores nam pousem com os comendadores 

quando os ouverem de visitar 

Porque nos tempos passados os visitadores comiam aa custa dos comendadores quando 

visitavam suas comendas e eram délies muyto servidores pousando com elles em tal modo 

que nãao podiam fazer délies justiça nem de suas cousas e os poovos se agravavãao e 

aquelles que contra os ditos comendadores tinham querellas e quaesquer outras cousas pêra 

requerer nom ousavam de requerer nem seguir seu direyto e leyxavam perecer sua justiça e 

querendo proverem em maneira que as encomendas sejam bem visitadas e se faça direyto 

aas partes com conselho dos ditos difindores estabelecemos e ordenamos que os ditos 

visitadores nom pousem com os ditos comendadores nem com pessoa que aja de ser 

visitada nem recebam délies nenhuns serviços nem outra cousa algûua salvo ho 

mantimento que lhes he ordenado o qual recebera o scrivão da visitaçam e o repartira 

pellos visitadores dando a cada huum ho que lhe montar e esto compriram em virtude 
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d'obediencia e sob pena de perderem o que ouverem pella visitaçam que fizeram neste 
lugar e o scrivãao da visitaçam o poera por estado e o diraa o meestre. 

Item. Capitulo XXXV que os priores e curas roguem pello meestre e estado da ordem 

Toda pessoa ecclesiastica he obrigada rogar a Deus pello estado da sancta [Foi. 62v] madre 
Ygreja e pello prellados delia e por aqueles que lhe bem fizerem e porque os priores e 
freyres da nossa ordem hão de nos os priorados e benefícios e renda com que se mantém 
elles com muyta rezam sam obrigados a rogar a Deus por nos e pellos meestres que pello 
tempo forem e por nossa ordem e portanto estabelecemos e ordenamos que todollos 
domingos e festas na estacam depoys de rogarem pello Santo Padre por el rey raynha e 
principe e geraçam real rogaram a Deus por nos e pellos meestres que pello tempo forem e 
pello estado da ordem e ysso mesmo todollos dias na missa acabada ha primeira oração e 
assy post comunicanda dyram esta comemoraçam. 

Et fâmulos tuos regem nostrum reginam principem et magistrum totum quae ordinez 
nostrum cum omni plene regia ab omni prole regia abmoni adversitate custodi etc. 

Item. Capitulo XXXVI Dos que deixam ho abito e mandem sem elle 

Convém aos prellados ajuntar seus religiosos que andem fora da religiãao mayormente 
aquelles que deyxam ho abito e andem sem elle apóstatas e excomungados em grande dano 
de suas almas e em obprobrio da ordem e sobre carrego de nossa conciencia quando a ello 
nom acudirmos e conformando nos em esto com ho direito estabelecemos e ordenamos que 
todollos cavalleyros e freyres tragam ho abito patente e nom andem sem elle sob pena 
d'obediencia e qualquer que leyxar seu abito e andar sem elle aleem de ipso facto ser 
excomungado per direyto o meestre ho mandara prender e lhe dará aquella penitencia que 
lhe bem parecer. 
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[Foi. v i r 
Senhor 

Os comendadores cavalleyros e priores da ordem d'Avys fazemos saber a vossa senhoria 

que a bulia do Santo Padre diz que paguando nos a metade da renda de huum ano do que 

da ordem tyveremos em três annos contínuos por ygual parte em cada huum anno que 

possamos testar e despoer de nossos beens como quisermos e que se algum de nos disser 

que nom quer paguar nem gozar do dito previlegio que ho mestre ou administrador ou seus 

officiãaes nos possam constranger segundo mais largamente em a dita bulia se contem no 

intendimento da qual bulia temos esta duvida se paguando cada huum de nos passados os 

ditos três annos por sua vontade e ho mestre ou seus officiãaes lhe receberem a dita pagua 

ou constrangido paguar sua mea anada se gozara do dito previlegio a qual duvida pedimos 

a vossa senhoria nos declare no que receberemos justiça e mercê. 

Ayres de Sousa. Ho almirante. 

Frater Nunius Iniciatus prior Francisco Tavares 

Agnus in decrectis Doutor 

Manuel da Gama. Lopo d'Azevedo 

[Fol. VIv]23 

[Fol. VII] Acorda ho senhor mestre com os letrados aquy assinados vistas as duvidas 

postas pellos cavalleiros e pessoas da ordem d'Ayis e a bulla do Santo Padre aos professos 

da dieta ordem concedida que os dytos cavalleyros e pessoas da dieta ordem que da dieta 

bulia e indulto quiserem gozar e paguarem a metade das rendas de huum anno que da dieta 

ordem tiverem posto que nom paguem per yguaes partes nos dictos três annos ou paguarem 

depoys de passados recebendo lhe ho meestre ha dieta pagua per sy ou seus oficiãaes ou 

nom querendo paguar constrangendo os ho dicto mestre pêra ello depoys de passados os 

dictos três annos em qualquer tempo que seya os dictos cavalleyros e professos a que assy 

ha dieta pagua for recebida ou constrangidos forem a paguar como dicto he possam e 

22 Os últimos sete fólios da fonte não se encontram numerados. Estes foram numerados seguindo a contagem 
utilizada para os primeiros fólios, pelo que, se continua com a numeração romana. 
23 O fólio encontra-se em branco. 
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devam gozar do dito indulto e faculdade de testar e abintestado lhe soccederem 

inteyramente como pella dicta bulla he concedido e esta maneyra mandam a frey Jorge 

recebedor das meãas anadas que tenha d'aquy em diante se fazer sobre ello outra vexaçam 

algûa. 

Ho Meestre 

Luys Teixeyra Lobo. Blasius. Joam de Faria. 

Licenciado Barradas 

[Foi. VIIv]24 

[Foi. VIII] Tavoada 

Item. Tavoada deste livro 

Prologuo do mestre dom Jorge filho d'el rey dom Joham ho segundo 

sobre a regra e estabelicimentos da ordem e cavallaria d'Aviis 

Item. Bulia do papa Jullio segundo per que concede que ho meestre com 

os difindores e com conselho de leterados possa fazer esta copilaçam e 
reformar 

Item. Como ouve começo a regra de nosso padre sam Bento e assy a 

cavalaria da ordem d'Aviis e em que tempo foy fundado ho convento 

Item. Como ha de ser recebido ho que pede o abito 

Item. Forma que se deve de ter ante que ho cavaleyro receba ho abito 

Item. De como se ade lançar ho abito 

Item. De como se ade fazer profissãao 

Item. Regra dos cavalleyros da ordem d'Ayis e os três votos sustanciães 

que sam obrigados guardar 

Item. Da obediência 

Item. Da castidade conjugal 

Item. Da pobreza 

24 O fólio encontra-se em branco. 
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fo. III 

fo. III 

fo. IIII 

fo. VII 

fo. X 

fo. X 

fo. X 

fo. X 



Item. Outras obrigaçõoes dos cavalleyros fo. XI 

Item. Do pano de linho fo. XI 

Item. Do silencio fo. XI 

Item. Das vestiduras fo. XI 

Item. Do comer da carne fo. XI 

Item. Dos jejuuns e do jejuum no tempo da guerra fo. XI 

Item. Do rezar fo. XI 

Item. Do tercenario de Setembro fo. XI 

Item. Do rezar pellos defuntos fo. XI 

Item. Do rezar das sestas feyras fo. XII 

Item. Do rezar da sesta feyra [Fol. VIIIv] d'endoenças e do jejuum do 

dito dia fo. XII 

Item. Da confissam e comunham fo. XII 

Item. Dos sete salmos segundo a ordem de sam Bento fo. XII 

Item. Bulia do papa Ynocencio da exençam fo. XIIII 

Item. Bulia do papa Ynocencio da creaçam d'Aviis fo. XV 

Item. Bulia do papa Johane XXIII que mudou ho rezar dos Pater Noster 

aos sete salmos fo. XVI 

Item. Bulia do papa Johane XXIII que os cavaleyros possam trazer ouro e 

prata seda e quaesquer coores que quiserem fo. XVII 

Item. Bulla do papa Ynocencio septimo como mudou a cugula em cruz 

verde fo. XVIII 

Item. Bulia do papa Alexandre sexto per que os cavalleyros da ordem 

d'Ayis possam casar fo. XIX 

Item. Bulia do papa Jullio segundo que os cavalleiros e freires da ordem 

d'Aviis possam testar fo. XXI 

Item. Bulla do papa Jullio segundo das dispensações dos jejuuns e 

d'outras cerimonias a que erão obrigados os da ordem d'Aviis fo. XXIII 

Item. Letra do papa Jullio segundo per que concede a ordem todollos 

privilégios que sam concedidos a ordem de calatrava d'Alcantara e assy a 

todallas pessoas da dita ordem fo. XXV 

Item. Regimento do capitulo geeral fo. XXVI 

Item. Juramento dos difindores fo. XXIX 



Item. Juramento dos visitadores fo. XXX 

Item. Regimento do capitulo particular fo. XXXI 

Item. For da absoluçam plenária e quando se deve fazer fo. XXXIII 

Item. Regimento dos visitadores fo. XXXIII 

Item. Como hade seer visitada a pessoa do prior moor fo. XXXIIII 

Item. Visitaçam dos freires da casa fo. XXXIIII 

[Foi. IX] Item. Visitaçam do convento fo. XXXVI 

Item. Da maneira que hão de teer os visitadores nos lugares da mesa e das 

encomendas fo. XXXVI 

Item. Visitaçam das pessoas dos comendadores e cavaleiros fo. XXXVII 

Visitaçam dos freires e priores e beneficiados e capellães e clérigos do 

abito fo. XXXVIII 

Item. Visitaçam das ygrejas assy da mesa meestral como das encomendas fo. XL 

Item. Em os lugares que pertencem a mesa mestral terão esta maneyra fo. XLI 

Item. Como hão de visitar as eranças da mesa mestral e das encomendas fo. XLI 

Item. Visitaçam da fortaleza ou casa do comendador fo. XLII 

Item. Dos direytos da visitaçam fo. XLIII 

Item. Quem pagara ho mantimento sobredito fo. XLIII 

Item. Do mididor das propriedades da ordem fo. XLIII 

Item. Confessionário da ordem de sam Bento fo. XLIIII 

Item. Difmções que o mestre fez no capitulo geeral fo. XLVIII 

Item. Capitulo primeyro do rezar do convento fo. XLLX 

Item. Capitulo segundo das pessoas a quem se deve lançar o abito fo. XLLX 

Item. Capitulo quarto de que ydade se ade fazer profissam fo. XLIX25 

Capitulo quarto que ho prior moor nom faça profissam a nenhum freyre 

da casa senão acabado ho anno da aprovaçam fo. XLIX 

Item. Capitulo quinto que aja hy livro da profissam e matricolla fo. XLLX 

Item. Capitulo VI dos bentinhos fo. L 

Item. Capitulo VII de como os cavalleyros hão de teer a regra fo. L 

Item. Capitulo VIII que todos tenham mantos brancos com sua cruz fo. L 

Item. Capitulo IX de como hão d'ouvir vésperas e officios de nosso padre 

sam Bento fo. L 

15 Trata-se do capítulo terceiro, apesar de na Tavoada aparecer erradamente numerado como sendo o quarto. 
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[Fol. IXv] Item. Capitulo X que tenham mantos brancos ao enterramento 

dos da ordem fo. L 

Item. Capitulo XI como se devem confessar os da ordem fo. LI 

Item. Capitulo XII que ho meestre tenha capellaees da ordem fo. LI 

Item. Capitulo XIII que aja no convento meestre de gramática fo. LI 

Item. Capitulo XIIII da eleiçam do meestre e como e per quem se deve 

fazer fo. LI 

Item. Capitulo quinze do comendador moor fo. LI 

Item. Capitulo XVI do craveyro e seu oficio fo. LII 

Item. Capitulo XVII que na guerra os cavalleyros sirvam ho meestre fo. LII 

Item. Capitulo XVIII qual deve seer a bandeyra da ordem fo. LII 

Item. Capitulo XIX que ho comendador moor nom leve cavallo e armas 

nem ho craveyro leve a azemala nem cama fo. LUI 

Item. Capitulo XX como se ade dar a posse da comenda e fazer entrega 

da casa fo. LIIII 

Item. Capitulo XXI a quem pertenceram os finitos das comendas que 

vagarem fo. LIIII 

Item. Capitulo XXII como se devem sepultar os cavalleyros e pessoas da 

ordem e com que cerimonias fo. LV 

Item. Capitulo XXIII da esmola que os cavalleyros hão de fazer quando 

nom jejuarem segundo ordem fo. LV 

Item. Capitulo XXIIII como se hão d'emprazar e aforar os beens da 

ordem fo. LVI 

Item. Capitulo XXV que nam aja entradas nos aforamentos fo. LVII 

Item. Capitulo XXVI dos mantimentos dos priores fo. LVIII 

Item. Capitulo XXVII da paga das meyas anadas fo. LVIII 

Item. Capitulo XXVIII que se não façam yrmidas nem moesteyros no 

meestrado sem licença do meestre fo. LX 

[Foi. X] Item. Capitulo XXIX da colaçam e presentaçam dos benefícios 

da ordem fo. LX 

Item. Capitulo XXX que os castellos da ordem se nam dem a pessoas de 

fora delia fo. LXI 

Capitulo XXXI que nenhûa pessoa da ordem nam peça ao mestre 



benefício d'omem vivo fo. LXI 

Item. Capitulo XXXII como o mestre he juiz das pessoas da ordem fo. LXI 

Item. Capitulo XXXIII da pena que averão os cavalleiros que hão 

pro visam de Roma e a nam mostram ao meestre fo. LXI 

Item. Capitulo XXXIIII que os visitadores nam posam com os 

comendadores e pessoas que hão de visitar fo. LXII 

Item. Cap. XXXV que os priores e curas roguem pello meestre e estado 

da ordem fo. LXII 

Item. Capitulo XXXVI dos que leyxam ho abito da ordem e andam sem 

elle fo. LXII 

Deo gratias 
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Documento C 

[Fol I]26 Regra e Statutos da Ordem de Santiago [1540] 

[Foi. II]28 

[Foi. III] Prologo do Mestre 

Porque ha experiência e ho tempo ensinam em todas has cousas ho que hee melhor hee 

cousa conveniente que conforme a isso se mudem has leis e estatutos. E portanto nos Dom 

Jorge filho d'el Rey Dom Johão ho segundo Mestre de Santiago e d'Avis duque de 

Coymbra etc. Consirando ho cargo que temos desta santa religião do bem aventurado 

apostolo nosso patrão Santiago e desejando de proveer ao beem delia fizemos em diversos 

tempos ho que em cada huum nos pareceo que convinha porque vendo quam necessário 

hee a todo religioso saber sua regra e que ha nam avia nestes regnos em escrito 

trabalhamos polia aver de diversas partes. E no capitulo geeral que fizemos em ho nosso 

convento de Palmella ho anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e 

quinhentos e oyto tomamos de todas ha que nos então pareceo melhor. E vendo também 

que eram necessários alguuns estatutos hos fizemos como nos então pareceo e ajuntamos a 

elles algûas bulias e regimentos [Foi. IIIv] de capitulo e visitações e assy algûuas outras 

cousas de que juntamente fezemos hûua copilação. E porque achamos despois que ha dita 

regra nam era autentica por não ser tirada da original trabalhamos por aver ha propria da 

camará apostólica e vimos que não era conforme a ella ha que tínhamos escolhida. E por 

nos também parecer necessário emendarem se alguuns estatutos pêra proveer em tudo 

celebramos capitulo geeral no dito convento no mes d'Outubro de mil e quinhentos e trinta 

e dous no qual forão eleitos per defindores ho duque d'Aveyro Comendador do Torrão e 

Ferreira e Alhos Vedros e Affonso Perez Pantoja comendador de Santiago de Cacem, e 

Affonso d'Arriaga comendador d'Alcouchete e d'Aldeã Galega. E ho licenciado Francisco 

26 Trata-se da folha de rosto da fonte, onde consta o respectivo título, enquadrado por uma grinalda 
decorativa com motivos de fauna e flora. Na parte inferior da mesma, aparece a letra L inserida numa coroa. 
Os primeiros fólios não se encontram numerados e por proncípio metodológico optamos por fazê-lo com 
numeração romana entre parênteses rectos. 
27 BN, 3604 V, cuja versão se trancreve. 
28 Fólio com as armas e símbolos da monarquia portuguesa. Entre eles, o pelicano, ave-símbolo adoptado por 
D. João II, pai de D. Jorge, mestre da ordem de Santiago. 
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Barradas comendador de Mouguellas e juyz da ordem todos quatro do numero dos treze e 

com Dom Mend'Afonso prior moor e Dom Affonso de Lencastro comendador moor e hos 

ditos defíndores mandamos treladar em linguagem fielmente ha dita regra da original e 

moderamos alguuns estatutos que eram feitos e acrecentamos em outros e fezemos também 

alguuns de novo segundo nos pareceo que convinha a este tempo usando em tudo das 

bulias [Foi. IV] dos santos padres principalmente do papa Inocêncio oytavo e Julio 

segundo e tiramos da copilaçam antiga todas as cousas que nos pareceram sobejas e 

reduzimos tudo neste mais breve volume pêra mais facilmennte ho poderem trazer consigo 

hos cavalleyros e freyres da dita ordem e saberem milhor suas obrigações e dispensações. 

Pollo qual lhes mandamos em virtude de obediência que cada huum ho tenha e cumpra ho 

que hee obrigado pêra que mereça ha gloria que hee ver a Deos Nosso Senhor. Amen. 

[Foi. IVv]29 

(Foi. 1) Começa se ho prologo da regra de Santiago 

A Graça do Esprito Sancto em estes derradeyros tempos alumiou por sua clemência em as 

partes d'Espanha alguuns que eram mais christãos per nome que per obras e 

misericordiosamente os tirou da soberba e pompa secular e das obras de satanás porque 

avia em Espanha alguuns homens de nobre geeraçam sabedores nas cousas deste mundo e 

muy claros no exercício das armas e abastados dos beens temporaes e dotados de toda bem 

aventurança deste mundo. O mao viver destes tam claros barões escureceo muyto ho 

resplandor e claridade de seu louvor e nam hee de maravilhar porque elles eram prodígios 

do seu cobiçosos do alheo prontos a cometer todo mal e vicio e assi como hiam crecendo 

em os autos da cavallaria terreal assi estavam enlaçados em todas as enormidades de 

malícia e pecados. Mas louvores a Deos que a homens tam pecadores metidos e envoltos 

em tantos males apartando os da com[Fol. lv]versaçam antiga e da perdiçam do caminho 

29 Gravura que representa Santiago em luta contra os inimigos da fé de Cristo. Com caracter épico evidencia 
claramente os valores da reconquista que durante séculos catalizou os esforços dos reis peninsulares. Esta 
tem duas inscrições. Ao cimo, Adiwa nos Deus et béate Jacobe e em baixo funcionando como legenda: Assi 
apareceo ho bem aventurado apostolo Santiago patrão d'Espanha a elrey Ramiro com vestidura e bandeira 
branca em cavallo da mesma coor d'onde ouve começo chamar se por elle nas batalhas segundo diz o dito 
rey na doação dos votos que lhe fez. 

A partir daqui começa a numeração mencionada na fonte, que apesar de se encontrar em caracteres 
romanos, utilizamos algarismos arabes, para melhor compreensão, tal como fizemos anteriormente. 
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do iferno hos quis proveer e passar ao reyno de maravilhosa claridade de seu fiho em tal 

maneira que aquelles que primeiramente foram cavalleiros do diabo agora se gloriam ser 

cavalleiros de Jesu Chrispto e trazer ho jugo de Deus em suas pelejas assi que estes 

alumiados pella graça do Esprito Sancto mudados e tirados de suas maas obras poderam 

seus primeiros nomes como diz ha divina clemência.31 Nam me lembrarey mais de seus 

nomes nem hos nomearey com minha boca. 

Item. E convertidos ao Senhor de filhos de maldade fazendo se servos da justiça nam 

procurando seus proveitos mas de seus irmãos amando Deus sobre todallas cousas e aos 

próximos poendo seus corpos a martírios e continos trabalhos por Christo despunhão e 

trabalhavam com todas suas forças de aprazer primeiramente Deus e depois aos homens 

por Deos. Neste tempo avia em Espanha grandes discórdias e escândalos na igreja de Deos 

pellas deferenças e guerras d'antre os reys christãos e todos eram diferentes huuns contra 

os outros. El rey de Liam contra el rey de Castella e ho de Portugal. E ho de Castella contra 

ho de Liam e ho de Portugal e ho de Navarra. E ho de Navarra contra ho de Castella e ho 

d'Aragam. E estando elles nesta dissensam passou gram po(Fol. 2)der de mouros d'alem 

mar pêra destruir as igrejas de Deos e ocupar e senhorear ha terra dos christãos e a tomar a 

seu senhorio. E como os ditos cavalleiros inspirados pella graça divina do Espiritu Santo 

vissem ho perigo tam grande que se aparelhava contra os christãos se lhe nom atalhassem 

pêra que milhor afastassem as forças dos imigos de Christo e defendessem ha igreja 

católica e delia arredassem ha soberba e impeto délies ajuntados como muro ao furor e 

sanha dos infiéis poseram em seus peytos cruz a semelhança d'espada com sinal e 

invocaçam do bem aventurado apostolo Santiago e proposeram dalli avante nom fazer 

guerra contra hos cristãos nem fazer nenhuum dano a suas cousas e determinaram 

renunciar todas has honrras e pompas deste mundo e deixar as vestiduras preciosas e 

longura dos cabellos e todas as outras cousas em que haa muita vaidade e pouco proveito e 

prometeram de nom ir contra os mandados da sagrada escritura mas pelejar sempre contra 

os pagãos segundo forma da ley divina e prometeram viver regrada e temperadamente. E 

pêra corroborar os ânimos das pessoas ecclesiasticas prometeram de teer soomente 

aquellas cousas que podessem possuir sem ofensa da ley de Deos e desprezar aquellas que 

sam [Foi. 2v] em perjuzo da dita ley. E a todo isto sobredicto divinamente inspirados os 

constrangeo e obrigou o zelo do Senhor e a propria devação e a continua preegaçam dos 

arcebispos e bispos dom Celeberrimo primas d'Espanha arcebispo de Toledo dom Pedro 

31 Em nota à margem esquerda referencia ao Psalmo I. 
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arcebispo de Compostella dom Joam arcebispo de Braga dom Joam bispo de Liam dom 

Fernando bispo de Estorga e dom Estevam bispo de Çamora e todolos outros bispos 

súbditos a estes os quaes todos se alegraram da conversam e começo da dita cavallaria e de 

huum propósito e vontade e consentimento per autoridade ordinária louvaram e aprovaram 

ha dita ordem e forma de seu viver e ouveram na por santa e boa e dina de confírmaçam. 

Item. Neste tempo ho reverendíssimo dom Jacinto diácono cardeal foi enviado legado a 

Letere aas partes d'Espanha pello santíssimo papa Alexandre tertio nosso senhor pêra poer 

paz antre os ditos reys. E como ho mestre da dita ordem com alguuns de seus irmãos que hi 

entam eram chegase ao lugar de Soria do diocese de Osma ho dito legado ho recebeo 

beninamente e a instancia dos illustres reis dom Fernando de Liam e dom Affonso de 

Castella e dom Affonso d'Aragao e de seus ric'omes por intercessam e testemunho (Foi. 3) 

de dom Pedro arcebispo de Compostella que entam era bispo de Salamanca ao qual ho dito 

cardeal parecia dar mais credito que aos outros. E assi a rogo dos bispos de Osma e de 

Coda recebeo ao mestre e seus freyres sob guarda e proteyçam da sagrada igreja de Roma 

e lhes confirmou e aprovou sua ordem polia autoridade apostólica de que entam usava. 

Item. E depoys ho mestre e freyres sobreditos pareceram em presença do dito papa 

Alexandre tercio nosso senhor e forão delle recebidos por próprios e especiaes filhos e 

depoys de longo estudo e exame ávido pello dito papa Alexandre com seus irmãos os 

cardeaes da sancta madre igreja porque acharão ha dita ordem que era em grande claridade 

e resplandor da fee e defensam da sancta madre igreja e em proveyto delia foy aprovada e 

confirmada por ho dito Sancto Padre e finalmente ho reverendíssimo senhor cardeal mestre 

Alberto baram sancto e religioso e muy devoto d'esta ordem aprovando por autoridade e 

exemplos do apostolo sam Paulo e d'outros santos padres ser sancrissima ordem e dina de 

confírmaçam notou e ordenou ha regra abaixo escrita e ha escreveo por sua propria mão 

segundo se afirma assi como se segue. 
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[Fol. 3v]Esta he ha regra. 

Começa se ha regra e estatutos dos freires da ordem e cavallaria de Santiago hos quaes 

consistem em guardar obediência e conjugal castidade e viver sem próprio. Item. Porque 

guardando obediência merecerão ha graça daquelle que foy obediente ao padre atee ha 

morte por quanto ha virtude da obediência apraz mais a Deos que sacrifício . 
34Item Em guardar conjugal castidade vivendo sem pecado e em limpeza sam semelhantes 

aos primeyros padres que milhor hee tomar molher que arder nos infernos e nos não 

presumamos aquellas cousas que nossos padres não poderam comprir e por isso efforcen se 

em tal conversaçam de com prazer ao criador de todalas cousas e de perseverar com muyta 

constância em seu serviço35. 
36Item. Em viver sem próprio se trabalhem por serem semelhantes a aquele que todas as 

cousas possuya e nom tinha onde encostasse sua sancta cabeça e ainda que muytas cousas 

possuam seja segundo ha doutrina do apostolo como se nom tevessem nada . 
38Item. Estas três cousas sam ordenadas pêra comprimento da verdadeira e perfeyta 

caridade porque assi como ha perfeyta caridade lança fora de (Foi. 4) si todo temor assi hos 

ditos freires pondo suas pessoas e todas suas cousas a diversos trabalhos e perigos por 

louvor e exalçamento da fee christaam e por defendimento de seus irmãos mostram e 

provam que amam a Deus de todo coração e vontade e amam seus próximos como assi 

mesmos pêra que com perfeita caridade sejam governados porque onde haa caridade alli 

hee Deos que hee ha verdadeira caridade39. 

32 À margem esquerda: Da obediência. 

33 À margem esquerda: / Livro dos Reis cap. 15 e Eclesiastes cap. 4. 

j4 À margem esquerda: Da castidade. 

35 À margem esquerda: Ad Coríntios cap. 7. 
36 À margem esquerda: Do próprio. 
37 À margem esquerda: Lucas, cap. 9. 
38 À margem esquerda: Ad Coríntios, cap. 9. 

À margem direita: João cap. 4. ; João cap. 4. 
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Item. Da reverencia e honrra que devem fazer aos prelados 

Farão honrra e reverencia aos bispos e prelados da igreja e ajudem segundo seu poder a 

todos os fíeys chrisptãos monjes cónegos de qualquer habito ordem que sejam e aos da 

ordem do Templo e do Hospital e aos ministros do Sancto Sepulchro e a todos os outros 

religiosos das outras ordeens e lhes socorrão em suas necessidades segundo a faculdade da 

casa e a providencia do mestre. 

Como ham de receber hos hospedes 

Sejam recebidos hos hospedes com alegria de todos e lhe sejam dadas e ministradas has 

cousas necessárias liberalmente segundo ha faculdade da casa e se hos hospedes forem 

d'outra ordem sejam tratados mais honrradamente por três dias que hos de casa. E se 

vierem per man[Fol. 4v]dado de seu mestre e lhe acontecer morar mais tempo em vossas 

casas seja lhes aministrado todo o necessário a elles e a suas encavalgaduras como a cada 

huum dos irmãos da casa segundo ha faculdade delia. 

Item. Como ham de receber os pobres 

Nas casas da dita ordem sejam recebidos cada dia os pobres de Christo com amor de 

irmãos e sejam lhe dadas has cousas necessárias com toda caridade segundo ha faculdade 

da casa. 

Item. Como ham de rezar hos freires que nom teverem ordens sacras primeyramente 

as prezes. 

Rezaram cada dia pello Sancto Padre pella igreja de Roma três vezes ho Pater Noster. E 

pollo seu mestre que Deos lhe dee saber poder e graça pêra beem reger aquelles sobre que 

hee posto pêra acrecentamento e honrra da sancta igreja e pêra alcançar ha vida eterna 

digam huum Pater Noster. 

E polios freires vivos e polia saúde de suas almas digam três vezes ho Pater Noster. 

E por seus defuntos diraam seys vezes ho Pater Noster.40 

4 À margem esquerda: Nos defuntos com requiem eternam. 
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E polios familiares e servidores defuntos dos freires huum Pater Noster. 

E por todolos fieis defuntos digam huum Pater Noster. 

E polia paz e tranquilidade da sancta madre igreja huum Pater Noster. 

E pollo seu rey digam huum Pater Noster. 

(Foi. 5) E pollo seu bispo digam huum Pater Noster. 

E pollo patriarcha e terra sancta de Jerusalem que Deos Nosso Senhor ha torne a restituyr 

aos christãos huum Pater Noster. 

Item. E polios reys e principes e defensores da christindade e por todolos prelados da 

sancta igreja de Deos huum Pater Noster. 

E por todolos religiosos que vivem em observância de religiam de qualquer ordem que seja 

huum Pater Noster. 

E por todo ho povo chrisptão digam huum Pater Noster. 

E por todos seus benfeitores e malfeitores huum Pater Noster porque hos benfeitores 

recebam galardão do Senhor de suas bonas obras e os malfeytores sejam convertidos de 

seu mao caminho41. 

E polios fruitos da terra huum Pater Noster. 

Item. Nos quaes Pater Noster sobre ditos que cada hum freyre haa de rezar cada dia nom 

passam de XXIIII. 

Item. Como se ham de levantar aas matinas e rezar 

42Levanten se em todo tempo aas matinas tanto que ouvirem a campaam da sua igreja se 

esteverem sãos ou nom esteverem cansados de grandes trabalhos. 
43Item. Primeiramente se encomendem a Deos todo poderoso e aa gloriosa Virgem Maria 

sua madre e aos bem aventurados apóstolos sam Pedro sam [Foi. 5v] Paulo e Santiago sob 

cuja invocaçam e proteyçam ha mesma regra hee instituída e a todolos sanctos com quanta 

devaçam e humildade poderem e digam três vezes ho Pater Noster aa honrra da Sancta 

Trindade por saúde de suas almas. 

41 À margem direita: Estas prezes se ham de dizer depois da prima. 

42 À margem direita: Dispensado, fo. 19. 

43 À margem direita: Podem rezar hos sete salmos ou horas de Nossa Senhora ou de finados, fo. 29. 
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Item. Do silencio da igreja 

Tenham silencio na igreja emquanto se diz ho officio divino e nom falem senam poucas 

vezes e isto quando necessidade ocorrer. 

Item. Como ham d'estar aas horas 

4Tías horas de Sancta Maria devem estar em pee salvo em suas proprias festas pella 

longura delias e nas outras horas estaram em pee ao Venite exultemus Dymnos e 

Magnificat e Benedictus e aos versos pequenos e quando se disser Gloria Patri inclinaram a 

cabeça ao altar e quando nom poderem ouvir has horas do dia digam huum Pater Noster 

com giolhos em terra se nom for festa. 

Item. Como ham de rezar has horas45 

Por matinas do dia e e Nossa Senhora digam vinte e seys vezes ho Pater Noster e por 

cada hûua das outras horas assi do dia como de Nossa Senhora, convém a saber, Prima 

Terça Sexta Noa e completa digam seis vezes ho Pater Noster. 

Item. E no começo de cada hûua das ditas horas digam huum Pater Noster de giolhos e 

depoys (Foi. 6) comecem. Deus in adiutorium meum intende e Gloria Patri e em fim de 

cada hua das horas digam huum Pater Noster com requiem eternam. 

Item. E polias vésperas do dia e de Nossa Senhora digão dez vezes ho Pater Noster. E assi 

as comecem e acabem como dissemos das outras horas. 

Item. Que ouçam missa 

Ouçam cada dia missa se poderem e nom forem impididos de grandes necessidades. 

4" À margem esquerda: Dispensado, fo. 19. 

A margem esquerda: Dir se am com Domine labia e Deus in adiutorium, etc, com falf.J a cada hora. 

46 A margem esquerda: E ha septuagesima atee Páscoa: laus tibi divine, etc. Aa completa se diraa Converte 
nos Deus, etc. e Deus in adiutorium. 

47 À margem esquerda: Dispensado quanto aas cerimonias, fo. 19. 
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Item. De como ham de teer capitulo 

48Depois da missa e da prima vão a capitulo com silencio e temor de Deos e lançados no 

chão diante da cruz e ante ho comendador. 

E feita a vénia acabe se ho capitulo e vão a qualquer parte que ho comendador os mandar 

por saúde de suas almas e proveyto da casa. 
49Item. E no dia do domingo tenham capitulo mays espaçoso com mayor deliberaçam e 

gravidade e deyxados todos outros cuydados tratem hos negócios da casa e com ajuda de 

Deos acabem aquellas cousas que virem que cumprem a saúde de suas almas e proveito da 

casa. 

Item. Quando ham de leer ha regra 

50Leram ha regra cada mes huua vez ou a farão leer ante si pêra que sejam nella beem 

instrutos. 

[Foi. 6v] Item. Quando ham de jejuar. 

5'Jejuaram duas quaresmas huua de dia de sanctorum quattuor coronatorum atee ho dia de 

Natal. 
52Item. Ha outra do domingo da quinquagessima atee Páscoa da Resurreyção de Nosso 

Senhor Jesu Christo. 
53Item. E jejuem as sestas feiras de todallas somanas desd'a festa de sam Miguel atee a 

festa de Pinticoste. 
54Item. E desde Pinticoste atee ho dia de sam Miguel nom jejuaram as sestas feyras mas 

comeram vianda quaresmal. E aquelles que forem enfermos ou teverem outra necessidade 

48 À margem direita: Comendador se chamava ho que tinha alguuns do habito debayxo de sua governança. 

49 À margem direita: No convento se usa assi ao domingo soomente. 

50 À margem direita: Dispensado, fo. 29. 

51 À margem esquerda: Hee a 8 de Novembro. 

52 À margem esquerda: Hee ho domingo antes do entruydo. 
53 À margem esquerda: Hee ho de Setembro. 
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ou causa porque lhes pareça que isto nom podem guardar comam outras viandas de licença 

e providencia do mestre. 

Item. Dos que quiserem fazer mayor abstinência 

E porque ha entenção de todos hos freires da dita ordem hee defender e emparar ha fee de 

Chrispto e de seus fieis e isto todos prometeram. E como mais apraz a Deus ha obediência 

que ho sacrifício. 

Item. Se alguuns dos ditos freires quiserem fazer outras abstinências podelas hão fazer 

segundo ha providencia do mestre e em tal maneira se facão que por isso nom deyxem ha 

defensam e serviço da christindade porque assi como nosso redentor Jesu Chrispto nos 

amostrou e ensinou per palavra e exempro o qual como ouvesse de poer sua alma por seus 

(Foi. 7) amigos lhes disse. Nam pode alguum teer mayor caridade que poer sua alma por 

seus amigos mais hee e mais difícil poer seu corpo cada huum a grandes e muitos perigos 

por seu proximo que estando em casa ocioso e folgando atormenta lo e enfraquece lo com 

muitas aflições e abstinências.55 

Item. Exortaçam 

Agora cavalleiros de Jesu Chrispto despertay e lançay de vos as trevas e vestivos das 

armas da luz porque ho diabo aversario immigo antigo vos nom possa enganar ho qual 

cercando busca per todollos modos quem destruya e faça57 pecar trabalhando se per muitas 

maneiras de nos apartar do caminho de Christo e da carreyra da verdadeira justiça e nunca 

desistaes da defensam de vossos fiees christãos e da santa madre igreja como nhûa cousa 

seja tam gloriosa nem que mais agrade a Deos que pella defensam e conservaçam de sua 

ley escolher e acabar ha vida per espada fogo agoa ou cativeiro ou per quaesquer perigos 

que possam acontecer. 

54 À margem esquerda: Dispensado, fo. 29. 

55 À margem direita: João, cap. 15. 

56 À margem direita: Ad romanos, cap. 10. 

57 À margem direita: Pri. Petri, cap. 1. 
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58Item. E assi fíees armados vos hee necessário entrardes no reyno de Deus per muitas 

tribulações e alcançar aquella bem aventurança que prometeo a aquelles que no amam a 

qual olho nam vio nem orelha ouvio nem coraçam de homem pode cuidar. Donde se 

segue que se alguum enfraquecer seu corpo com tanta [Foi. 7v] abstinência ou jejuuns que 

suas forças deffaleçam pêra ha defensam da ley de Deus ou de seus próximos saiba que fez 

mal e seraa culpado no juyzo diante de Deus porque para sofrer hos taes trabalhos continos 

somos ensinados do enxempro de Elias profeta ao qual ficando lhe grande caminho pêra 

andar vindo a elle ho anjo pos debaixo de sua cabeça huum pão cozido sob a cinza e disse 

Allevantate e come que grande caminho hee o que te fica60. E Nosso Senhor Jesu Christo 

avendo misericórdia das companhas que vieram a elle não os quis deixar tornar jejuuns 

pêra suas casas por que nom desfalecessem no caminho . 

Item. Como ho freire defensor cumpre todalas obras de misericórdia 

Ho freire defensor faz e cumpre todalas cousas que Nosso Senhor haa de dizer no dia do 

juizo temeroso aos mãos porque diraa aos justos. 620uve fame e deste me de comer ouve 

sede e deste me de beber e assi todallas outras obras de misericórdia porque quando ho 

defensor livra alguuns de cativeiro ou defendendo os faz que nam sejão trazidos a elle este 

tal farra ho que haa fame e daa de beber ao que haa sede veste ho nuu visita ho enfermo e 

encarcerado. Qual sera aquelle que aja mayor fame ou mayor sede ou estee mais nuu ou 

mais (Fol. 8) enfermo ou quem hee posto em mais duro cárcere que aquelle que estaa 

cativo em poder de infiees. 

Item. Dos freires que nam teverem disposiçam pêra guerra 

Se alguum freyre for medroso ou inhabel pêra guerra faça outras cousas e negócios da casa 

segundo ha providencia do mestre. E porque nom estee ocioso faça umildosamente ho que 

À margem direita: Actus, cap. 14. 

À margem direita: / Cori, c. 2. 

À margem esquerda: / reis, c. 19. 

À margem esquerda: Marcos, cap. 5. 

À margem esquerda: Marcos, cap. 15. 

135 



lhe for mandado segundo diz sam Hieronimo faze algûa cousa porque ho diabo te ache 

sempre ocupado. 

Item. De como se haam de abster de suas molheres no tempo dos jejuns 

Quando os freires jejuarem e nas festas de Nossa Senhora e sam Joam Bautista e dos 

apóstolos e assi nas outras maiores festas e vigilias delias não tenhão ajuntamento com 

suas molheres. 

Item. Como haam de teer as quaresmas 

E naquelles lugares onde for convento de freires que nom teem molheres em has duas 

quaresmas sobreditas hos freires casados vaam estar em ho convento com elles e suas 

molheres esteem em hos moesteyros das freyras da dita ordem nos ditos tempos das 

quaresmas64. 

Item. E se hos freires forem contra hos mouros ou em outro alguum negocio da casa se 

entanto suas molheres quiserem estar na clausura ou moesteiros das ditas freiras sejam ahi 

recebidas e agasalha[Fol. 8v]das honrradamente atee que seus maridos tornem. 

E isto se faraa segundo ha providencia do mestre. 

Item. E aquellas molheres a que morrerem seus maridos esteem nos moesteiros e se algûa 

que recebeo ha ordem viveo honestamente e quiser ficar fora do moesteiro seja segundo ha 

providencia do mestre. 

Item. E se algûa delias quiser casar faça o saber ao mestre ou ao comendador pêra que 

com sua providencia case com quem quiser segundo ho que diz ho apostolo. 67Morto ho 

marido fica ha molher solta da ley délie e case com quem quiser em ho senhor porque 

também diz assi per via de licença. 68Quero que as viuvas moças casem e criem filhos de 

63 À margem direita: Dispensado, fo. 19. 

64 À margem direita: Hee tirado per costume antigo inmemorial e per privilegio. 

65 \ Á margem esquerda: Deste capitulo não se usa por que cessam as rezões. 
66 I A margem esquerda: Dispensado, fo. 19. 

61 A margem esquerda: Nam se usa por que cessam as rezões. 
fiS À margem esquerda: Romanos C. 7. 
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matrimonio antes que vencidas do estimulo da came deem ocasiam de mal. Item. E ho 

mesmo hee ordenado que se guarde nos homens e aquella que nom quiser casar more nos 

ditos moesteiros pêra sempre. 
69Item. E se tever filhas sejam criadas com ella na ordem e guardadas em sua virgindade 

ate quinze annos e aprendam letras e se quiserem ficar na ordem seja na providencia do 

mestre e se nom quiserem ficar van se em boa hora com ho que lhe pertencer. 
70Item. Ho filho que na ordem nacer seja criado na dita casa se seu pay quiser e ha casa 

tenha e logre ha parte de sua herança atee idade de quinze anos pêra uso e utilidade delia e 

se nom tiver fazenda seja criado dos beens comuuns da ordem atee os quinze (Foi. 9) 

annos como dito hee e se entam quiser ficar na ordem seja na providencia do mestre e se 

nom quiser ser freire vasse com ho que lhe pertencer porque estabelecido hee que nenhum 
71 

freire desherde seu filho . 

Item. Como ho freire haa de viver onde estiver 

E se algum freire da dita ordem per mandado do mestre morar em sua terra ou herdade a 

qual elle desse aa ordem ou não desse vivera ahi segundo ha regra e estabelecimentos da 

ordem e seja obediente a seu mestre em todo e per todo. 

Item. Do dano que ho freire fezer 

Cada huum dos freires com toda fidelidade guarde todo ho que pertence aa casa da ordem 

que teem em aministraçam e nom faça nenhum dano em ella nem ho consinta fazer mas 

todos trabalhem em acrecentar ha casa e seus beens quanto com onestidade poderem. 
72Item. E se alguum dos freires fezer alguum dano aa casa seja emmendado segundo ha 

providencia do mestre ou do comendador ou do capitulo e se se nom quiser correger não 

somente nisto mas em qualquer outro pecado delicto ou vicio ho mestre proveja nisso 

como lhe parecer que convém. 

6 A margem esquerda: Nam se usa porque cessam as rezões. 

70 A margem esquerda: Nam se usa deste capitulo porque cessam as rezões. 

71 A margem direita: Nam se usa deste capitulo porque cessam as rezões. 

12 À margem direita: Comendador se chamava ho que tinha outros sob sua aministraçam. 
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Item. Que os freires nom murmurem 

Nam se atrevam os freires murmurar antre sy per nenhûa maneira contra seu mestre nem 

[Foi. 9v] de seu comendador e ho que vir ou ouvir ou per algûa maneira poder saber do 

mestre ou do comendador ou de seu freire algûa cousa tal que se deva enmendar nom 

murmure e por isso com algum freire ou clérigo nem diraa mal alguum do mestre ou do 

comendador ou de seu irmão mas reprenda a aquelle que crer ser culpado secretamente e 

trabalhe se com diligencia de ho tornar a caminho dereito segundo Deus per todolos modos 

que poder. E se for necessário tome outros freires consigo que ho ajudem a isso. 

Item. Que nom devem vituperar a seus freires 

A nenhuum freire seja licito dizer nem fazer nenhûa injuria nem doesto nem vituperar seu 

freire mas todos com grande amor e diligencia se honrem huuns aos outros. 

Item. Que possam caçar 

E seja lhes licito teer quaesquer cousas que forem necessárias pêra caçar segundo ha 

providencia do mestre. 

Item. Que sejam temperados em falar 

A nenhum homem deem maa nem soberba resposta quer seja freire ou qualquer outro 

posto que o mereça mas a todos respondão com umildade e mansidão e guarden se de 

mentir. 

(Foi. 10) Item. Do jurar 

Nenhuum dos ditos freires jure sem licença do mestre ou do seu comendador porque se 

nom perjure. 
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Item. Da paciência 

Sejam pacientes todollos christãos e se algum christão lhes disser ou fizer mal sofram no 

com paciência nem facão demandas sobre isso sem consentimento do mestre ou de quem 

seu lugar tever e em falar e em andar e em todas suas obras e autos corporaes tenhão 

temperança. 

Item. De como devem guardar ha obediência castidade e viver sem próprio 

Sejam obedientes ao mestre em todas e per todalas cousas e aquelles que forem casados 

guardem castidade conjugal e hos que ho nom forem vivam castamente e nom tenham 

próprio alguum salvo aquelle que lhes for concedido pollo mestre ou pello comendador. 

Item. Quem haa de proveer hos freires do necessário 

Onde quer que ouver dous freires ou mais ordene ho mestre hum délies por comendador ho 

qual proveja das cousas necessárias assi aos que esteverem em convento como aos que 

estaam ou moram em suas casas com suas molheres e família e isto segundo a faculdade da 

casa donde for comendador. 

[Foi. lOv] Item. Os dias em que haam de comer dous géneros de carne 

Três dias na somana, convém a saber, domingo terça e quinta feyra ao jantar e aa cea 

poderão comer dous géneros de carne. 

Item. No silencio da mesa 

Tenhão silencio na mesa e nom falem salvo per necessidade delia ou per algûa outra e onde 

ouver convento ouçam sempre liçam aa mesa da sagrada escritura. 

73 À margem direita: Dispenssado acerca do próprio fo. XXIX. 

74 À margem esquerda: Dispenssado fo. XXIX. 
75 À margem esquerda: Dispenssado, fo. XXDC. 
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Item. Das vestiduras 

Vistan se de vestiduras soomente brancas pretas e pardas e peles de cordeiras e cabritas e 

outras de pouco preço e isto segundo ha providencia do mestre.76 

Item. Da defenssam dos christãos 

A principal entenção 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 ha sua terra mas todo ho que contra elles fezerem facão por exalçamento 

do nome de Christo e porque defendão os christãos de suas mãos (Foi. 1 l)ou porque os 

possam trazer ha conhecimento da fee christãa. 

Item. Da comunhão 

Hos freires que esteverem em convento ou na frontaria dos mouros todallos dias de 

domingo comunguem se quiserem e não teverem algûa causa per onde o não devam fazer. 

Item. Que deem pêra cativos ho que ganharem dos mouros 

Estreitamente mandamos que todo aquello que hos freires com ajuda de Deus ganharem 

dos mouros por rezão de suas pessoas se converta em redempçãm dos christãos cativos. 

Item. Das casas para hos velhos e enfermos 

Aja na ordem casas em que vivão hos freires velhos e hos mal despostos e chagados onde 

lhes seja compridamente ministrado ho necessário e com mayor largueza que aos outros 

freires pêra que possam mais asinha convalecer de suas enfermidades porque posposto 

todo outro cuidado possam proveer aa saúde de suas almas. 

À margem esquerda: Ho mestre tem poder pêra dispensar acerca dos vestidos. 
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Item. Por isso hee estabelecido que na ordem aja casas proprias e ordenadas pêra hos 

enfermos donde se curem aa sua vontade nas quaes lhe sejam ministradas as cousas 

necessárias quando lhes comprir com toda caridade. E hos comendadores que forem 

ordenados em taes casas dos enfer [Fol. 1 lv] mos trabalhem quanto poderem que quando 

ho exercito dos christãos e freires da dita ordem entrar nas terras dos mouros elles mesmos 

comendadores vão e levem consigo as cousas necessárias pêra ha provisão dos freires e 

enfermos dos outros fiees christãos do exercito pêra se adoecerem e forem postos em tal 

necessidade lhas aministrem porque tal obra de caridade feita aos ministros de Christo. Elle 

daa testemunho que a elle mesmo Christo se faz e os homens sem fundamento de caridade 

inda que façam outras obras grandes nom podem alcançar ho premio da bem aventurança 

eterna. 

Item. Das missas e orações que se hão de dizer polios defuntos 

Quando algum freire falecer e os outros freires o souberem cada sacerdote que for presente 

diga polia alma do defunto três missas. 

Item. E ho freire clérigo que nom for de missa reze hua vez ho salteiro. 

Item. E ho freire leigo presente reze polas três missas cento e cinquoenta vezes o Pater 

Noster e sendo ausente cinquoenta vezes ho Pater Noster e os freires sacerdotes que forem 

ausentos digam hua missa. 

Item. E ho freire clérigo ausente que nom for de missa reze cinquoenta salmos. 

Item. Ho comendador77 sob cuja aministração ou poder ho freire defunto vivia dee por sua 

alma do (Foi. 12)defunto quarenta dias de comer a huum pobre tanto quanto se daa ha hum 

freire. 
Item. E hos freires clérigos facão por elle sacrifício per espaço de quarenta dias. 

Item. E hos sacerdotes commemoração em ha missa. 

Item. Se algum dos que morarem por certo tempo com cada huum dos freires dentro no 

dito tempo falecer ho comendador sob cujo poder morrer dee de comer ha hum pobre sete 

dias e hos freires clérigos que presentes forem a seu falecimento digão hûua missa por sua 

77 À margem esquerda: Isto se fazia quando viviam em comum. 

78 À margem direita: Este sacrifício se interpretou fazerem pellos defuntos qualquer oração nestes quarenta 
dias. 
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alma. E hos leigos sendo presentes rezem cinquoenta vezes ho Pater Noster e se forem 

ausentes digão treze vezes ho Pater Noster por sua alma tanto que vier aa sua noticia. 

Item. E cada huum anno façam geeralmente dizer trinta missas polias almas dos defuntos 

porque per ventura ha morte d'alguns nom pode viir aa sua noticia. 

Item. Das vestiduras e camas dos freires finados 

As vistiduras e camas dos freires finados sejam muy bem guardadas para se partirem per 

mandado do mestre ou de quem tever suas vezes polios espritaes da ordem dos quaes 

alguuns sam na frontaria e outros na estrada de Santiago.80 

Item. Da esmola que se deve fazer aos pobres 

Os freires geeralmente darão de comer a pobres polias almas de seus defuntos [Foi. 12v] 

três vezes no anno, convém a saber, hum dia nas oytavas do Natal e outro nas de Páscoa da 

Ressureição de Nosso Senhor Jesu Christo e por Nossa Senhora d'Agosto e se poderem 

hos ajudem pêra vestido. 

Item. Como ha de viver os clérigos 

Hos freires clérigos assi nos castellos como nas villas da dita ordem vivão juntamente sob 

obediência do prior que sobre elles for ordenado hos quaes proverão has igrejas segundo 

virem que hee necessário e ensinem letras e ciência aos filhos dos freires leigos quaes ho 

mestre mandar e aministrem has cousas espirituaes e hos outros sacramentos aos freires 

leigos assi na vida como na morte. 

Item. E tragam sobrepellizes segundo ha providencia de seu prior tenhão claustro e 

convento onde os freires leigos se possam confessar e estar e ouvir hos officios divinos 

quando ao mestre aprouver ou lhes deer licença. 

À margem direita: Isto se haa de usar somente no convento. 

0 À margem direita: Isto hee interpretado como adiante vay no estatuto. 
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Item. Dos dizemos 

A estes freires clérigos deem os freires leigos hos dizemos de seus fruitos e trabalhos e dos 

outros bens que lhe Deos deer donde provejam suas pessoas das cousas necessárias e 

comprem ornamento pêra has igrejas e se algfla cousa sobejar seja dado aos pobres 

segundo ha providencia do mestre. 

(Foi 13) Item. Do capitulo geeral 

Ordenar se a lugar donde se faça capitulo geeral em cada huum anno e seja hi ho convento 

dos freires e ho prior tenha cuidado assi dos clérigos como dos leigos e proveja aas almas 

délies quando for necessário . 

Item. Quando ho meestrado for vago quem teraa ho regimento 

Quando ho mestre falecer desta vida atee que outro seja elegido polios treze freyres que 

pêra isso teem poder ho prior tenha cuidado e cargo da casa e da ordem ao qual todos 

sejam obedientes como ao mestre. 

Item. Da eleição do mestre e poder dos treze 

Este prior quando souber ho falecimento do mestre sem alguua dilação nem tardança deve 

chamar e convocar hos treze freires eleitores pêra se fazer eleição. E se alguum délies nam 

poder ser presente dentro de cinquoenta dias por causa de enfermidade ou outro 

impedimento ho prior poera outro freire em lugar do ausente ou ausentes com conselho dos 

treze que presentes forem por tal que ha eleyçam do mestre se nom possa retardar por 

ausência d'alguuns. 
82Item. Estes treze freyres tenhão poder de correger e remover ho mestre se for inutil ou 

danoso aa ordem. E se antre ho mestre e capitulo ouver al[Fol. 13v]gûas discórdias elles 

has possam determinar nem por isso se ensoberbeção a terem menos obediência ao mestre 

da que devem. 

81 À margem direita: Dispensado fo. XXIX. 
82 À margem direita: Do poder dos treze. 
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Item. E se alguum destes treze freyres falecer ou por algûa culpa ou por outra causa 

ouver de ser removido ou mudado ho mestre de conselho dos outros ou da mayor parte 

délies ordenaraa outro em seu lugar. 

Em que tempo se faraa capitulo 

E por se reformar sempre ha ordem em milhor estado he estabelecido que ho mestre faça 

capitulo geeral em cada huum anno per dia de todolos sanctos no qual hos treze freires 

eleitores e hos comendadores de todalas casas sejam juntos salvo se se escusarem per 

legitima causa e evidente necessidade e ahi ante de todalas cousas se leya ha regra e se 

trate da saúde das almas e prover se a nas cousas temporaes84 

Item. Da eleição dos visitadores 

E sejão elegidos visitadores que por todo aquelle anno visitem has casas dos freires e 
tornem acabado ho anno a capitulo e façam saber ao mestre e cabido ho estado e condições 
dos freires e das casas da dita ordem. 

Item. E no dito capitulo seram corregidos hos delitos e excessos e seram instituídos boons 

costumes e has cousas que se devem proveer assi as prove(Fol. 14)jam que mereçam ser 

coroados em os ceos per Nosso Senhor Jesu Christo de gloria perpetua pois que polia 

gloria de sua esposa ha madre sancta Igreja e pella defensam delia e guarda da christindade 

deixadas todas as pompas seculares se ajuntão na terra e nom duvidão poer seus corpos e 

muitos perigos e martirios pela mesma Igreja e por seu esposo Jesu Christo com sua ajuda 

pêra conseguir seu sancto propósito ho qual com ho padre e Espirito Sancto vive e reyna 

pêra sempre. Amen. 

Item. Todas estas cousas que sam estabelecidas e ordenadas pêra saúde das almas dos 

freires cada huum délies seja obrigado de has guardar compridamente se nom tiver 

impedimento ou infirmidade ou outra algûa cousa legitima ou pêra isso despensaçam ou 

licença do mestre. 

À margem esquerda: Da eleição dos treze. 

A margem esquerda: Hee dispensado como se conteem no estatuto. 
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Item. Começan se hos capítulos da acusaçam e penitencia dos freires 

Nenhuum freire quando for acusado trabalhe de se defender per perfiosas razões. Mas 

depois de ser accusado logo feyta vénia purgue sua culpa per penitencia nom [Fol. 14v] 

contradizendo em cousa algûa a quem ho acusa porque nom naçam dahi dissensões e 

escândalos. 

Item. Da penitencia de hum anno 

Se algum freire cometer furto ou fornicação ou descobrir hos segredos do capitulo ou for 

desobediente em algûa cousa que lhe mandarem em virtude d'obediência e a nom quiser 

fazer ou ferir seu freire com armas ou sua molher com pao ou com qualquer género 

d'armas com que se possa quebrar osso ou mandando o ho mestre prender se defender com 

armas ou sem ellas ou cometer algum destes delitos ou induzir outro a pecar ou aconselhar 

ou persuadir aalgum da ordem que se saya delia faça penitencia de huum anno atee que ho 

mestre segundo autoridade da sagrada escritura lhe dee condina penitencia segundo ha 

qualidade da culpa ou pecado. 

Item. Como se haa de fazer penitencia de huum anno. 

Esta hee ha penitencia de huum anno primeiramente lhe seja tirado ho sinal da cruz das 

vestiduras e lhe seram dadas regulares deceprinas. E se for cavaleiro tirem lhe o cavalo e 

armas e quer seja cavaleiro ou não coma em terra e sem manteens do comer dos servidores 

e sirva como cada huum délies e não afaste cão nem gato nem ave da escudella ou bacio 

em que comer se hi che(Fol. 15)gar nem entre no cabido e seja ho derradeiro de todos na 

igreja. Item. Aa quarta feira e aa sesta dem lhe deceprinas levemente em escondido. Estes 

mesmos dias jejuem. Aa quarta feira coma vianda quaresmal e aa sesta feira pão e agoa 

soomente. E se algum destes pecados pecar em abscondido e elle soo se acusar disso 

umildo sãmente ao mestre ou ao comendador nom lhe tirarem ha cruz nem ho cavalo nem 

has armas nem seja lançado na mesa nem do comum manjar dos outros nem cabido nem da 

igreja nem lhe dem deceprinas no cabido mas dem lhas em abscondido e sejam deceprinas 

regulares e todo ho ai da sobredita penitencia faça. 

Item. Também se nam comprio ho que lhe foy mandado ou se cometeo algum homicidio 

confesse o aos clérigos a que for cometido pello mestre ou pollo capitulo. E se for acusado 
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diante do convento faça penitencia assi como dito hee mas esta penitencia faça no 

convento tam soomente e não ante ho povo porque aquelle que pubricamente pecar 

publicamente faça penitencia. 

Item. E esta regra se entenda assi das mayores culpas como das menores porque quem 

pubricamente pecar pubricamente se arrependa. 

Item. Do freire que disser falso testemunho 

Ho freire que de seu freire disser falso testemunho tal que se verdade fosse ao freire de 

[Foi. 15v] quem ho disse se devesse dar penitencia de huum anno ou de meyo essa mesma 

penitencia lhe deem dobrada e quem em tal pecado for achado três vezes seja lançado da 

casa e da companhia dos freires. A qual cousa fica na providencia do mestre. 

Item. Do que ajuntar bando 

Ho freire ou freires contra quem se provar per testemunhas idóneas que fizerão fala a 

alguuns freires d'algum mao ajuntamento assi como de bando seja lhes dada penitência de 

huum anno e se mais gravemente pecar ho mestre lhe daraa ha penitencia que lhe parecer. 

Item. Do freire que cometer homicídio 

Se acontecer (ho que Deos nom mande) que algum freire mate seu freire ou outro de 

qualquer ordem ou sua molher seja preso se poder ser ávido e seja metido em ferros e dem 

lhe penitencia de huum anno atee que se aconselhe ho mestre com ho romano pontifíce ou 

com quem tever seu poder e pella culpa deste delito lhe dee mayor penitencia85. 

Item. Do que matar homem secular 

86 Se alguum dos ditos freires matar homem secular (ho que Deos nom permita) e per si 

mesmo demanda umildosamente perdão de tal homicídio nom seja preso nem metido em 

A margem esquerda: Este capitulo nam se usa porque ho mestre estaa em costume de os julgar se pedir 
conselho ao papa e ho teem também per bulla do papa Julio segundo fo. XXIX. 

A margem esquerda: Não se guarda este capitolo pella rezão sobredita. 
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fer(Fol. 16)ros mas deem lhe penitencia de hum anno ou outra penitencia de conselho do 

papa ou de quem sua autoridade tever mas se outro ho acusar seja preso e cumpra se nelle 

ha dita penitencia. 

Item. Do freire que aleijar outro 

Se alguum freire da dita ordem cortar membro a outro freire seja preso e esta mesma 

penitencia lhe deem atee que ho mestre se aconselhe e lhe dee penitencia convinhavel. 

Item. Do freire incendiário ou que fizer sacrilégio 

Ho freire que poser fogo pêra queimar algûa cousa donde se pode recrecer perjuizo a 

outrem ou ferir clérigo ou outra algûa pessoa que tever ordeens sacras ou quebrantar igreja 

ou fizer qualquer outro sacrilégio faça penitencia de hum anno atee que ho mestre lhe dee 

outra conveniente penitencia. 

Item. Do que matar homem por defendimento das cousas da ordem 

Ho freire que em defendimento dos castelos lugares ou outras cousas da ordem que ho 

mestre mandar defender se por ventura matar homem ha penitencia que por tal homicidio 

se deve dar nom ha tenha elle soo mas todos os freyres ha tenhão com elle juntamente por 

tal que sejam companheiros na penitencia aquelles por cuja vontade foy [Foi. 16v] 

cometido ho tal homicidio porem ho que for principal feitor jejuara as sestas feiras da 

quaresma mayor a pam e agoa alem da penitencia que com os outros teve. 

Item. Da penitencia de meyo anno 

Ho freire que ferir outro freire sem armas ou que ho ameaçar com armas e ho nom ferir 

faça penitencia de meyo anno, convém a saber, primeiramente seja lhe tirada ha cruz da 

vestidura e den lhe regulares deceprinas. E se for cavaleiro tirem lhe ho cavalo e armas e 

quer seja cavaleiro quer não coma em terra sem manteens do manjar dos servidores e sirva 

com elles e não afaste cam nem gato nem ave da escudella se hi chegar e estee na igreja 

derradeiro de todos e aas sestas feiras jejuem a pam e agoa e dem lhe deceprinas em 

escondido. 
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Item. Do freire que ferir seu escudeiro ou servidor 

Ho freire que seu escudeiro ou servidor ou outro algum com qualquer género d'armas ferir 
com que lhe possa quebrar osso faça penitencia de meyo anno mas não lhe tirem ha cruz 
nem ho cavalo e armas se for cavaleiro. 

Item. Do freire que descobrir hos peccados d'outro freire 

Ho freire que descubrir as culpas d'outro freire den lhe aquella penitencia que avia d'aver 
(Fol. 17) aquelle a quem descobrio. 

Item. Do freire que ajudar outro em bando 

Se alguns freires teverem antre si discórdias e outros as incitarem e ajudarem deem lhe 
penitencia de jejuarem a pam e agoa cinco sestas feiras e em tal maneira seja castigado e 
não com regulares deceprinas que lhe pese do que tever cometido. 

Item. Do que ouver brigas com seu freire e ho desafiar 

Ho freire que contender com seu freire e disser que lhe faraa conhecer per armas quem hee 
deem lhe regulares deceprinas e jejuem quinze sestas feiras a pam e agoa e cada sesta feira 
seja deceprinado em abscondido brandamente. 

Item. Do que deshonrar ou menosprezar freire 

Ho freire que movido com ira desprezar seu freire e ho quiser doestar recebida vénia deem 
lhe deceprinas atee que muyto lhe doa e jejuem hua sesta feira a pão e agoa. 

Item. Do que desmentir seu freire. 

Ho freire que desmentir seu freire faça vénia e faça ho que lhe mandarem e se ho desmentir 
com ira deem lhe deceprinas. 
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Item. Da penitencia das sestas feiras 

Ho freire que desonestamente vituperar seu freire trazendo lhe aa memoria aleive ou [Foi. 

17v] treiçam que ante que fosse freire fizesse deem lhe regulares deceprinas e jejuem as 

sestas feiras de hua quaresma e em cada hûa lhe deem deceprinas em abscondido. 

Item. Do que doestar seu freire 

Ho freire que doestar seu freire nam per modo de acusaçam segundo mandamento da regra 

mas per causa de ho vituperar dizendo lhe ho mal que fez ou disse estando na ordem ou 

antes que viesse a ella segundo ha cantidade e calidade da culpa peça perdão ao mestre. E 

elle lhe emponha ha penitencia que lhe parecer. 

Item. Do freyre que alevantar em soberba 

Ho freire que por vaam gloria ou por humano louvor do per elle dito e feito antes que 

viesse aa ordem ou depois de entrar em ella ou por nobreza de sua linhagem se exalçar faça 

vénia e deem lhe deceprinas segundo merecimento da culpa porque Nosso Senhor disse. 
87Aquelle que se abaixa seraa alevantado e ho que se alevantar sera abaixado. 

Item. Do que desprezar seu freire 

Ho que desprezar seu freire ou ha linhagem délie e lhe disser em modo de desprezo qual 

(Foi. 18) foy antes da ordem ou depois da ordem faça vénia e deem lhe deceprinas e 

segundo a calidade e cantidade da culpa lhe seja dada penitencia. 

Item. E se disser que se nom fosse pello habito que recebeo que lhe faria mal pedido 

perdão deem lhe deceprinas e jejuem três sestas feiras e segundo a calidade e cantidade da 

culpa lhe deem ha penitencia. 

À margem esquerda: Matheus. XXIII. 
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Item. Do que nam comprio ho mandado do mestre 

Hos freires facão e cumprão de boa vontade aquilo que ho mestre ou ho comendador lhes 
mandar sem repríca nem tardança nem escusa e se lhes parecer que algûa cousa do que lhes 
hee mandado hee injusta ou grave nam contradigam a palavra do mestre ou do comendador 
mas comprindo ha obediência aconselhen no e finalmente executem ho que por elles lhes 
for mandado. 

Item. E se todavia contradisserem ho que lhes hee mandado facão penitencia e jejuem 
quinze sestas feiras a pão e agoa. E primeiro feita vénia deem lhe deceprinas e todavia 
sejam constrangidos ha comprir ho que lhes for mandado. 

Item. Do que ameaçar seu freire 

Se alguum ameaçar seu freire que lhe faraa alguum mal ainda que saiba deixar ho habito 
ou por isso deixar ho habito pedido perdão seja deceprinado e jejuem quinze sestas feiras a 
pão e agoa. 

[Foi. 18v] Item. Do que negar sua ordem ou deixar seu habito. 

Ho freire que desprezar sua ordem e com ira lançar de si ha vestidura com ho sinal da cruz 
faça penitencia de huum anno. 

Item. Do freire que jurar e mentir 

Ho freire que jurar e mentir pedido perdão deem lhe deceprinas e jejuem cinco sestas feiras 
a pão e agoa. 

Item. E ho que sem juramento mentir peça perdão e perca ho vinho esse dia. 
Item. E ho que jurar ainda que diga verdade nom beba vinho esse dia. 

Item. Do freire que contradisser a pallavra do mestre 

Se algum dos ditos freires contra vontade do mestre ou do comendador perseverando em 

sua contumácia contradisser ha palavra do mestre dizendo pior serey ao serviço de Deos e 
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da ordem se contra minha vontade me constrangerem ha obedecer peça perdão e deem lhe 

deceprinas e jejuem a pam e agoa seys sestas feyras e estes dias nom beba vinho. 

Item. E ho que tam soomente contradisser ha palavra do mestre ou do comendador perca 

ho vinho esse dia. 

(Foi 19) Item. Do freire que contender com seu freire com ira 

Ho freire que contender com seu freire com ira peça perdam e receba deceprina e jejuuem 

seis sestas feiras a pam e agoa e perca ho vinho esse dia. E se contender sem ira feita ha 

vénia perca ho vinho esse dia. 

Item. Do freire que for maldizente 

Ho freire que com seu freire ouver discórdia e lhe disser ou fizer mal ou for maldizente 

(porque devemos teer caridade a todos segundo ha palavra de Deos) peça perdão e deen lhe 

deceprinas e nom beba vinho esse dia. 

Item. Das outras culpas que nam estão escritas na regra 

Se alguum dos freires fizer ou disser ou cometer mayores pecados semelhantes ou de 

semelhantes aos sobreditos contheudos nesta regra que nam estaam escritos expressamente 

nella segundo a quantidade e qualidade dos pecados lhe seja dada saudável penitencia. 

Item. Fim dos capítulos da acusaçam 

[Foi 19v] Bulia do papa Alexandre per que aprovou ha fundação da ordem 

Alexandre bispo servo dos servos de Deus. Aos amados filhos Pêro Fernandez mestre da 

cavallaria de Santiago e seus freires clérigos e leigos assi presentes como vindoiros em 

comuum vida professos em perpetua memoria. Bento deos em todos seus does e santo em 

todas suas obras que a sua igreja sempre acrecenta com nova linhagem e assi como faz 

nella alevantar hos filhos em lugar dos padres assi de geeração em geeração daa 

conhecimento do seu nome e estende a luz da fee christãa e assi como ante do nascimento 

do sol has estrellas seguem huas as outras atee se poerem assi em hos grãos ecclesiasticos 
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has geerações dos justos socedem polios tempos antes que venha ho dia do senhor grande e 

espantoso e ho resplandor do verdadeiro sol alumie nossas trevas. 

Item. E assi como muitas vezes por induzimento do diabo muitos sam lançados em 

perdição assi per graça do Espirito Santo seja feita quotidiana reparação dos danados e 

muitos sejam erguidos do profundo do inferno pêra buscar has cousas (Foi. 20) celestriaes 

e assi vivão na terra que conversem nos ceos per pensamento e desejo como cidadãos e 

moradores na casa de Deus88. 

Item. Ca nos alegramos certamente daquesto que per graça de Deus hee feito em nossos 

tempos nas partes d'Espanha onde huuns nobres barões enlaçados em pecados89 pela mercê 

d'aquele que chama aquellas cousas que nam sam como aquelas que sam foram inspirados 

de graça celestrial e tocados de dentro com door de coração de muitos excessos feitos per 

elles fazendo penitencia de seus pecados passados. Determinaram de dar por Deus Nosso 

Senhor nam soomente has possissões terreaes mas ainda seus próprios corpos a quaesquer 

perigos a exemplo de Nosso Senhor Jesu Christo que diz 90Nom vim fazer minha vontade 

mas ha de meu Padre que me enviou. 

Item. Estabeleceram de viver sob obediência de huum mestre em habito e conversação de 

religião e com tal moderação temperaram seu propósito e ordem que por quanto toda 

companhia dos fieis hee partida em casados e continentes. E Nosso Senhor Jesu Christo 

nam soomente pellos barões mas ainda pelas molheres quis nacer de molher e conversar 

com hos homeens que ouvesse na dita ordem quem faça vida sem casar se quiserem e 

sigam ho conselho de sam Paulo que diz Nom [Fol. 20v] tenho mandamento do Senhor de 

virgeens mas dou ho por conselho91. Aja também casados segundo ordenança do Senhor 

pêra de suas molheres averem geeração e se evitar ho perigo da incontinência e juntamente 

com ellas se esforcem passar deste valle de lagrimas e terreal peregrinação aa habitação da 

pátria celestrial e se sobre seu fundamento que he Christo lhes acontecer edificar lenha 

palha e feno por desejo da carne e amor de filhos92 laven se com lagrimas e obras de 

piedade e como os outros mais livres e continentes edifiquem ouro prata e pedras preciosas 

m À margem direita: Adephe. 2. 

89 À margem direita: Ro. Ca. 4. 

90 À margem direita: João. 6. 

91 À margem esquerda: Prima ad cori. Capitulo III. 

92 À margem esquerda: Ad Corint. C. III. 
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porem huuns e outros sirvam huum rey e sobre huum fundamento edifiquem hûua morada 

celestrial esforçados no Senhor per prometimento do psalmista que tambeem conforta hos 

menores membros da igreja e diz Os teus olhos virão minha imperfeição e no teu livro 
~ i - 9 3 

serão todos escritos . 
Item. Neste collegio destes freires de Christo tu amado Pêro Fernandez per vontade de 

Deus tomaste governo e cuidado de proveer sobre elles e vindo ante nos com alguuns de 

teus irmãos pediste aa See apostólica com devida umildade que vos recebesse mos em 

próprios filhos sob nossa defensão. 

Item. E ho lugar em que for cabeça de vossa ordem em direito e propriedade da sancta 

Igreja de Roma. (Foi. 21) Pollo qual nos esguardando vossa devação e boom desejo que 

tendes em ho senhor de comum conselho de nossos irmãos vos recebemos em especiaes e 

próprios filhos da sancta Igreja de Roma e confirmando vossa ordem por autoridade 

apostólica e fortalezamos per privilegio deste presente escrito estatuindo que quaesquer 

possissões e quaesquer beens que ao presente justa e legitimamente possuis ou ao diante 

querendo Deos poderdes aver per concessam de pontifices ou per dadivas de reys ou 

príncipes ou per offerecimento dos fieis ou per outras justas maneiras permaneçam firmes 

e enteyros a vos e a vossos sucessores. 

Item. Das quaes cousas quisemos declarar estas por seus próprios nomes. Lodio e ho 

moesteiro com ho couto e suas pertenças. Ho burgo de ponte de minho contra lodio com 

suas pertenças. Crecente com seu couto e suas pertenças. Quintanella de Pêro Herrer com 

seu couto e pertenças. Os Barrios com seu couto e pertenças. Leucanio com suas pertenças. 

Sam Salvador de Lestriana com seu couto e pertenças. Moncot com seu couto e pertenças. 

Penagosende com suas pertenças. Santa Maria de Pinei com suas pertenças. Ucles com 

suas pertenças. Alfarella com suas pertenças. Orelha com suas pertenças. Moora com suas 

per[Fol. 21v]tenças. Moraleja com suas pertenças. Os dizemos de Vallera e de Portuego 

com suas pertenças. Estremera com suas pertenças. Alcacere com suas pertenças. Almada 

com suas pertenças. Arruda com suas pertenças. Larça com suas pertenças. 

Item. E mais estatuimos que nenhuum vos possa tirar por ocasiam de posse antigua ou 

escritura aquellas cousas que hos mouros possuiram de tanto tempo que ha memoria dos 

homens nom hee em contrairo. As quaes ja tendes ávidas ou ao diante com ajuda de Nosso 

Senhor poderdes aver por mercês de príncipes ou per vossa diligencia e trabalho pois que 

vos tendes hûa tenção e singular cuidado de pelejar por defensão do nome christão e nam 

93 À margem esquerda: Psal. CXXXVIII. 
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soomente poerdes vossas cousas mas ainda vossas pessoas sem tardança por defensam de 

vossos irmãos. Muyto poderia impedir a esta obra piadosa e laudavel94 diligencia se vossos 

trabalhos e gualardões que em comum aproveitam fossem levados d'outros e hos ouciosos 

e preguiçosos em seus trabalhos que buscam aquellas cousas que suas são e nam has de 

Jesu Christo ouvessem aquelles proveitos que por tantos trabalhos sam dados a vos e aos 

pobres de Jesu Christo assi como diz ho apostolo Quem nam trabalha nam coma95. 

(Foi. 22) Item. Antre has cousas que na profissam de vossa ordem hee estabelecido que 

guardeis ha primeyra hee que sob obediência de huum mestre em toda humildade e 

concórdia ajaes de viver sem próprio tomando exemplo daquelles fieis que pella 

preegaçam dos apóstolos convertidos aa fee christãa vendiam todas suas cousas97 e punhão 

ho preço aos pees délies e eram repartidas a cada huum segundo lhe era necessário e 

nenhuum délies dezia que era sua algûa cousa das que possuía mas todas a elles eram 

comuunas. 
QO 

Item. E pêra averem geeraçam que em temor de Deos se crie e por remédio da fraqueza 

humana case segundo ha ordenança do Senhor e permissam do apostolo que diz. Boom hee 

ao homem nom tocar molher99. Mas por escusar fornicação cada huum aja sua molher e a 

molher seu marido e aquele que nom poder ser continente case e guarde ha fee e lealdade a 

sua molher e ha molher a seu marido porque se nom quebrante ha continência conjugal. 

Item. E se hos maridos falecerem primeiro e as molheres que délies ficarem que receberam 

ha ordem se quiseram casar notefique se ao mestre ou ao comendador pêra que com lho 

fazer saber case com quem quiser segundo ha palavra do apostolo que diz 100Morto ho 

baram solta hee a molher da obrigação délie e case com quem quiser em nome do Senhor 

ysto também se haa de guardar nestes barões junta[Fol. 22v]mente porque huuns e outros 

se regulam per hûua ley. 

À margem esquerda: Ad ephe. C. 2. 

À margem esquerda: Ad the. C. 3. 

À margem direita: Da obediência e próprio. 

À margem direita: Actuum. 2. ca. 

À margem direita: Da conjugal castidade. 

À margem direita: A dcorin. C. 7. 

1 À margem direita: Ad corin. Ca. 7. 
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101Item. Estabelecemos tambeem que nenhuum dos freires ou freiras depois que receber 

vossa ordem e prometer obediência ouse tornar ao mundo nem passar a outra ordem sem 

licença do mestre pois em vossa ordem haa lugares ordenados onde cada huum mais 

estreitamente possa viver. 

E nenhuum ouse reteer aquelle que se for mais seja constrangido a tornar aa sua ordem per 

censura ecclesiastica. 

Item. E pêra que todalas cousas em vossa ordem sejam tratadas com mayor deliberaçam 

estabelecido hee antre vos que seja ordenado alguum lugar em que cada huum anno na 

solenidade de todollos santos se tenha cabido geeral e seja ahi ho convento dos clérigos e 

prior que tenha cuidado délies e dos outros clérigos que forem de vossa ordem pêra que 

quando for necessário proveja has almas dos freires. 
102Item. E aja treze freires em vossa ordem que quando for necessário juntamente com ho 

mestre pêra conselho e ordenança da casa e tenhão cuidado de eleger mestre competente. 
103Item. E ho prior dos clérigos quando ho mestre passar desta vida tenha cuydado da casa 

e ordem ao qual sejam todos obedientes assi como ao mestre atee que per providencia dos 

ditos treze freires seja feita ha eleiçam do mestre. 

(Foi. 23) 104Item. E ho dito prior chamaraa sem dilação aquelles treze freires quando ouvir 

ou souber ho passamento do mestre e se algum délies por enfermidade ou per outra justa 

causa nam poder ser ahy atee cinquoenta dias ponhão outro em lugar do ausente com 

conselho dos outros que forem presentes porque ha eleiçam do mestre se nom dilate por 

ausência délies. 
105Item. E aquelles treze freires com conselho do prior dos clérigos e da mais saam parte do 

cabido da casa moor tenhão poder de correger ou remover ho mestre que for pollo tempo 

sendo danoso ou sem proveito. 

Item. E se algûa questão se levantar antre elle e ho cabido elles lhe ponhão devido fim 

porque se per juizes de fora se fezesse ou ha ordem receberia dano ou ha sustancia 

À margem esquerda: Este não se possa mudar a outra ordem. 

À margem esquerda: Do capitulo. 

À margem esquerda: Dos treze. 

À margem direita: Da eleição do mestre. 

À margem direita: Do poder dos treze. 
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temporal delia se destruiria porem esses freires nom se levantem por isso em soberba mas 
sejam a seu mestre sogeitos e obedientes. 

Item. E se alguum délies passar desta vida ou ouver de ser mudado por sua culpa ou por 
outra algûa causa ho mestre com conselho dos outros ou da maior parte ponha outro em 
seu lugar. 

Item. E outrosi no cabido que ordenamos que em cada huum anno se celebrasse estes 
treze freires e comendadores das casas venhão sem tardança ao lugar ordenado se não 
forem deteudos por grande e evidente necessidade e tratem comunmente aquellas [Foi. 
23v] cousas que pêra proveito da ordem e saúde de suas almas e sostentaçam dos corpos se 
devem ordenar onde principalmente sejam amoestados a estarem aparelhados pêra 
defensão dos chrisptãos. 

Item. E estreitamente lhes seja mandado que não pelejem contra hos mouros por louvor do 
mundo nem por desejo de derramar sangue nem por cobiça das cousas terreaes mas 
soomente ha tençam de seu pelejar seja por defenderem hos christãos do impeto délies ou 
polios averem de provocar a fee christaam. 

Item. Elejan se visitadores idóneos que pello anno fielmente visitem has casas dos 
freires e aquellas cousas que acharem dinas de correiçam ou elles has corregam ou tragam 
a capitulo geeral pêra hi serem corregidas. 

Item. Aliem desto os clérigos da vossa ordem esteem juntamente polias villas e lugares e 
sejão obedientes ao prior que sobre elles for ordenado e ensinem letras aos filhos dos 
freires que pello mestre lhe forem encomendados e aministrem aos freires has cousas 
spirituaes assi na vida como na morte. 

Item. Vistirão também sobrepelizes e terão convento e claustro sob seu prior e facão 
umildosamente ho que per elle segundo Deos lhe for mandado onde também os freires que 
ao mestre parecer (Foi. 24) conversem e nom sejam ouciosos mas deem se ha oração e 
outras obras de piedade. 

106 À margem direita: Da eleição dos treze. 

A margem direita: Dos que hão de viir ha capitulo. 

108 À margem esquerda: Eleição dos visitadores. 

109 À margem esquerda: Dos clérigos. 

110 À margem esquerda: Habito dos clérigos. 
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mItem. Deem os freires aos clérigos has dizemas de seus trabalhos e dos outros beens que 

Deos lhe deer pêra que facão livros e os ornamentos que forem convenientes aas igrejas e 

provejão a si mesmos convenientemente em suas necessidades e se algua cousa lhes 

sobejar seja convertido em uso de pobres segundo ha providencia do mestre. 
112Item. E porque ha concórdia e caridade seja guardada antre vos todos se devem abster de 

pecado de maldizer e murmurar e aquelle que for instituído comendador em qualquer lugar 

ministre ha cada huum ho que lhe for necessário segundo ha faculdade da casa assi em 

saúde como em infirmidade com tal cuidado e amor que não pareça teer mingoa na 

sustancia nem aspreza na palavra. 
113Item. Seja a vos cuidado principal dos ospedes e dos mingoados e deem lhe liberalmente 

ho necessário segundo ho poder da casa. 
114Item. Seja dada honra e reverencia aos prelados das igrejas e seja dado conselho e ajuda 

a todolos fieis christãos cónegos monges templários hospitalarios e outros que sam postos 

em observância da sancta religião e ha mingoa dos outros seja suprida segundo ho poder da 

casa porque Deos seja glorificado em vossas obras e hos ou[Fol. 24v]tros que o virem 

sejam provocados por exempro de vossa umildade e caridade. 

Item. Acrecentando a estas cousas ordenamos que se alguum lugar vier a vosso poder em 

que aja d'aver bispo seja hi bispo que com as igrejas e com sua clerezia receba as rendas e 

possysões a elles apropriadas e os dereitos episcopaes e todalas outras cousas venham a 

vossos usos e fiquem em vossa disposição sem contradição algua. Porem queremos que 

hos bispos nom seja defraudados em seu dereito nas igrejas parrochiaes que tendes. 
115Item. Mas se nos lugares desertos e nas terras dos mouros de novo fizerdes igrejas has 

taes igrejas gozem de inteira liberdade. E nam sejão agravados pellos bispos em lhe 

tomarem hos dizemos ou outra cousa e seja lhes licito governar aquellas igrejas com seus 

povos por vossos clérigos idóneos e nam sejam sometidos polios bispos ha nenhuum 

antredito116 nem escomunhão e seja vos licito celebrar sempre hos officios divinos assi na 

111 À margem direita: Do dizimo. 

112 À margem direita: Da murmuração. 

113 À margem direita: Dos ospedes. 

114 À margem direita: Da honrra dos prelados. 

115 À margem esquerda: Das igrejas novamente edificadas. 

116 À margem esquerda: Do antredito. 

157 



igreja maior que for cabeça da ordem como nas outras lançadas fora hos escomungados e 
antreditos. 

Item. Outrosi porque nam possaes ser tirados da defensam dos christãos por humanas 
vexações e maldades determinamos per autoridade apostólica que nenhuum ouse poer 
iterdito em vos(Fol. 25)sas pessoas ou escumumgalas se não for legado da See apostólica 
enviado a letere do romano pontífice ho que tambeem mandamos que se entenda de vossa 
família e servidores que de vos recebem soldada enquanto esteverem aparelhados a que se 
faça délies justiça se por ventura ha culpa não for tal que pello mesmo feyto encorrão em 
sentença d'escumunhao. 
117 

Item. Porem ha crisma e óleo sancto e consagração dos altares ou das igrejas e ho 
ordenar de vossos clérigos que ouverem de ser promovidos a ordens sacras recebereis do 
bispo diocesano se for católico e estever em graça e ajuntamento da See apostólica e vos 
quiser dar ho sobredito de graça e de boa vontade e d'outra maneira seja vos licita ir a 
qualquer bispo católico que quiserdes ho qual per nossa autoridade vos dee ho que lhe 
pedirdes. 

Item. E mais vos seja licito poder fazer oratorios em vossos lugares onde forem quatro 
freyres ou mais nos quaes hos ditos freires e vossa família soomente possão ouvir hos 
officios divinos e aver sepultura ecclesiastica porem assi queremos proveer a vossa 
necessidade que has igrejas comarcaans nom recebam disso injuria. 
ll9Item. Quando geeral interdito for na terra seja vos licito celebrar hos officios divinos em 
voz baixa nom tangendo hos sinos fechadas as portas lanfFol. 25v]çados fora hos 
escomungados e interditos. 
i or) 

Item. E assi por este presente decreto ordenamos que se alguum poser mãos violentas 
em alguuns de vossos freires ou freiras seja ligado de sentença d'escomunhao e por vossa 
defensão aquelo mesmo se guarde assi na sentença como na pena que hee estabelecido por 
guarda dos clérigos em ho concilio geeral pollo papa Inocêncio nosso predecessor de 
louvada memoria121. 

117 À margem direita: Da crisma e óleo. 

118 À margem direita: Oratorios. 

119 À margem direita: Interdicto. 

A margem esquerda: Que seja escomungado quem poser mãos no da ordem. 

121 À margem esquerda: Si quis su adente diabo. Jo. XVII q. 1111. 

158 



Item. Portanto ordenamos e decraramos que nenhuum homem se atreva perturbar vossos 

dereitos possissões ou tirar vossos beens ou tirados reteelos ou diminuillos ou afadigar vos 

para alguuas vexações mas todas vossas cousas sejam conservadas inteiras e sem algûua 

mingoa pêra que em todo aproveite aos usos d'aquelles pêra cuja governança e 

sostentamento forão concedidos salva autoridade da See apostólica. 

Item. E em sinal desta liberdade recebida da See apostólica pagareis a nos e a nossos 

sucessores dez malachinos cada anno. 

Item. Portanto se pello tempo vindoiro algûa pessoa ecclesiastica ou secular sendo disso 

sabedor tentar vir com ousadia contra esta carta de nossa constituição e amoestada duas ou 

três vezes nom emmendar sua presumção com dina satisfação perca ha dinidade poder e 

honrra que tever e conheça se ser (Foi. 26) culpado ante ho juizo divino da maldade 

cometida e seja feito alheo do sacratíssimo corpo e sangue de Deos Nosso Senhor e 

Redentor Jesu Chrispto e seja sometido e condenado no exame derradeiro da rigurosa 

vingança e a todos hos que vos guardarem vossos dereitos seja lhes ha paz de Nosso 

Senhor Jesu Chrispto em tal maneira que tambeem elles recebam ho fruito do beem que 

fizerem e acerca do juizo riguroso achem galardões de perpetua paz. Amen. Amen. Amen. 

Amostra me Senhor has tuas carreiras sanctus Petrus sanctus Paulus. Allexander papa 

tertius e ego Allexander catholice ecclesie episcopus. Et ego Gualterius Albanen 

episcopus. Et ego Joannes presbiter cardinalis sanctorum Joannis e Pauli tituli sancti 

Pamachi. Et ego Joannes presbiter cardinalis tituli sancte Anastasie. Et ego Albertus 

presbiter cardinalis tituli sancti Laurenci in Lucina. Et ego Doso presbiter cardinalis sancte 

Pudenciane e tituli pastoram. Ego Manfredus presbiter cardinalis tituli sancte Cecilie. Ego 

Petrus presbiter cardinalis sancte Sabine. Ego Jacintus diaconus cardinalis Sancte Marie in 

Cosme e Damiane. Et ego Arditio diaconus cardinalis sancte Theodori. Et ego Cinthius 

diaconus cardialis sancti Adriani. Et ego Vitellus diaconus cardinalis sanctorum Sergii e 

Bachii. Et ego Laborans [Foi. 26v] diaconus cardinalis Sancte Marie porticum e ego 

Rainerius diaconus cardinalis sancti Georgii ad vellum aureum e ego Vimarius diaconus 

cardinalis sancti Nicolaii cárcere. Juliano. Item. Datis ferentine per manum Graciani sancte 

romane ecclesie subdiaconi e notarii tertio nonas Julii indictione octava incarnationis 

domini 1175 pontifícatus vero domini Alexandri pape tertii. Anno sexto decimo. 

Item. Esta regra e capítulos da acusação e penitencia dos freires e esta bulia d'Alexandre 

papa tercio da fundação da ordem são tresladadas das originaes que se tirarão da camará 

apostólica a nossa instancia em tempo do papa Julio segundo que também has aprovou e 

confirmou. 
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Item. Achamos que hos freires de nossa ordem custumavam rezar pola menhaan certos 

salmos e orações hos quaes aqui posemos pêra quem por sua devação hos quiser rezar 

porque nossa tenção he nom obrigar a mais do que nossa regra manda e sam hos seguintes. 

Gratias tibi ago domine sancte pater omni presens eterne Deus quine digitatus es in hac 

pretérita nocte custo dire per tuam sanctam miam deprecor clementiam tuam misericors 

domine ut concedas mihi in venturum diem sic per agere cum humilitate e discretione qua 

tenus servitus mea complaceat tibi. Per Christum dominum nostrum. Amen. 

(Fol. 27) Deus in adiutorium meum intende domine ad a adiuvandum me festina. 

Confundantur et revereantur qui querunt animam meam. Avertantur retrorsum e erubescant 

qui volunt mihi mala. Avertantur statim erubescentes qui dicunt mihi euge euge. Exultent e 

letentur in te omnes qui querunt te et dicant semper magnificetur dominus qui diligunt 

salutate tuum. 

Ego vero e genus e pauper sum Deus adiuva me. Adiutor meus e liberator meus es tu 

domine ne moreris. Gloria patri et filio e spiritum sancto. Sicut erat in principio e nunc et 

semper et in secula seculorum. Amen. 

Item. E vaa se aa igreja dizendo este salmo 

Ad te domine levavi animam meam Deus meus in te confido non erubescam. Neque 

irrideant me inimici mei etenim universi qui sustinent te non confundentur. Confundantur 

omnes iniqua agentes supervacue. Uias tuas domine demonstra mihi e servitas tuas e doce 

me. Dirige domine in veritate tua e doce me quia tu es Deus salvator meus e te sustinui tota 

die. Reminiscere miserationum tua ruz domine e misericordiarum tuarum que a feculo 

sunt. Delicta inventutis mee e ignorantias meãs nem memineris. Secundum misericordiam 

tuaz me [Foi. 27v] mento mei tu propter bonitatem tuam domine. 

Iustus e rectus dominus propter hoc legem dabit delinquentibus in via. Diriger mansuctos 

in iuditio docebit mites vias suas. Universe vie domine misericórdia e Veritas requirentibus 

testamentum eius e testimonia eius. Propter nomen tuum domine propitiaberis peccato 

multum est enim. Quis est homo qui timet dominum legem statuit ei in viaz quam elegit. 

Anima eius in bonis demorabitur e semen eius hereditabit terram. Firina mentum est 

dominus timentibus eum et testamentum ipsius ut manifestetur illis. Oculi mei semper ad 

dominum quontam ipse evellet de laqueo peses meos. Respice in me et miserere mei quia 

unicus e pauper sum ego. Tribulationes cordis mei multiplicate sunt de necessitatibus 

meiserve me. Vide humilitatez meam e laborem meuz e dimitte universa delicta mea. 
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Respice inimicos meos quoniam multiplicati sunt e odio iniquo oderunt me. Qustodi 

animam mea miserve me non erubescam quontam speravi in te. Innocentes e recti ad 

heserunt mini quia sustinuit. Libera Deus israel ex omnibus tribulationibus suis. Gloria 

Patri et filio e spiritui sancto. Sicut erat. Etc. 

(Fol. 27)mItem. Aa noyte 

Todo fiel christão deve arrepender se cada vez que peca mortalmente e confesarse ou ao 

menos determinar de ho fazer quando manda ha sancta madre ygreja pêra estar em estado 

de graça e suas obras serem meritórias.123 E a isto tem moor obrigaçam hos religiosos. E 

também pollo assi acharmos de costume antigo e ser boom e devoto. Amoestamos a 

todalas pessoas da ordem que aa noyte quando cada huum quiser dormir se recolha em sy 

mesmo e cuyde particularmente nas obras que fez aquelle dia e das boas dee graças a Deus 

e das maas se arrependa dizendo esta confissão com ha moor devação que poder. 

Item. Confissam 

Eu me conheço e confesso a ti meu Senhor Deus por muyto pecador em pensamentos 

palavras e obras e te peço perdão de minhas culpas e pecados e protesto de me confessar 

quando manda a sancta madre ygreja e se algua obra fiz que te aprouvesse por ella te dou 

muitos louvores porque de ti Senhor me veyo faze la que de mi não podia vir cousa boa 

peço te Senhor que me guardes e empares esta noyte e sempre e me livres de toda tentaçam 

e mãos sonhos e fantasmas e protesto de viver e morrer na tua santa fee catholica como 

verdadeiro christão. Amen. 

[Foi. 27v]124 Item. E acabada esta confissam se deve benzer dizendo. 

Item. Em nome do Padre + que todo ho mundo criou. 

Item. Em nome do Filho + que todo o mundo remio. 

Item. Em nome do Spirito Sancto + que todo ho mundo alumiou. Amen. 

122 Na fonte a numeração do fólio aparece repetida. 
123 O Itálico corresponde à reconstituição paleográfica feita a partir de, UCBG, R-l 1-16, Regra e statutes da 
ordem de Santiago, 1542, fis. 2v-3, pelo facto, da na fonte que transcrevemos, a sua leitura se apresentar 
difícil. 
124 Atribuímos esta numeração ao fólio, por se encontrar entre o que apresenta a numeração repetida e aquele 
que tem numeração correcta. 
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(Fol. 28) Item. O que haam de rezar cada dia 

Posto que atras na regra fique ho que segundo ella e costume antigo sam obrigados de rezar 
cada dia quisemos torna lo a poer aqui por se achar juntamente e mais decrarado. 
Em se levantando diram três vezes ho Pater Noster. Etc. 

Item. E polias matinas dirão huum Pater Noster e acabado começarão. Domine labia mea 
aperies e Deus inadiutorium et com Gloria Patri. Sicut erat. Etc. 
Item. Dirão por matinas XXVI Pater Noster e no fim de cada huum. Gloria Patri. Etc. 
Item. E acabados dirão huum Pater Noster com Requiem eternam dona eis domine 
R[esponsum] Et lux perpetua luceateis. 
Item. No começo de cada hûua das outras horas huum Pater Noster e no fim outro com 
Requiem assi como hee dito acerca das matinas. 
E começar se am com Deus in adiutorium e Gloria Patri. Etc. 
Item. Por prima seis Pater Noster com Gloria Patri. Etc. 
Item. Acabada ha prima dirão as prezes que sam XXIIII Pater Noster como estão 
ordenados na regra. 

Item. Por terça sexta noa dirão seys Pater Noster por cada hûua com Gloria Patri. Etc. 
Item. Por vésperas dez Pater Noster com Gloria Patri. Etc. 
Item. A completa começarão Converte nos Deus salutaris noster e Deus in adiutorium. Etc. 
[Fol. 28v] Item. E se dirão VI Pater Noster com Gloria Patri segundo todo mais 
compridamente ficou na regra. 

Item. E quando não ouvirem missa rezem huum Pater Noster. 

Item. Benção da mesa 

Todallas pessoas devem dar graças a Deus ao comer assi assentando se aa mesa como 

alevantando se delia maiormente os que vivem em habito de religião e assi he ordenado em 
nossa regra. E porque a benção que se no convento usa hee comprida e nom tarn 
conveniente pêra hos cavalleiros lha ordenamos por esta maneira. 
Item. Assentando se aa mesa digam em pee huum Pater Noster e Ave Maria fazendo o 
sinal da cruz dizendo + In nomine Patris + e Filii + e Spiritus Sancti. Amen. 

Item. Ou poderam dizer Quod manducaturi sumus benedicat Deus trinus e unus. Amen. 
Fazendo ho sinal da cruz sobre a mesa. 
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Item. Allevantando se da mesa em pee daraam graças a Deos com outro Pater Noster e Ave 

Maria. 

Item. Ou poderão dizer. Gratias agimus tibi omnipotens pro universis beneficiis tuis qui 

vivis e régnas in secula seculorum. Amen. 

(Fol. 29) Item. Sumario das dispensações da regra. 

Item. Como se haam de receber hos hospedes fo. n i l 

Isto he de conselho e nam dobrigaçam e assi estaa declarando por Inocêncio IIII. 

Item. Como se haam de levantar aas matinas a rezar fo. V 

Quanto aas cerimonias hee dispensado por o papa Inocêncio VIII e ham se d'acusar como 

de leve culpa. 

Item. Quanto aos Pater Noster que sam obrigados a rezar cada dia dispensou Leão X 

possam rezar cada dia hos sete salmos com sua ladainha e orações ou horas de Nossa 

Senhora ou dos finados. 

Item. Como haam d'estar aas horas fo. V 

Quanto aas cerimonias hee dispensado por Inocêncio VIII. E ham se d'acusar como de leva 

culpa. 

Item. Que ouçam missa fo. VI 

Hee dispensado por ho papa Inocêncio Vm que nom sejam obrigados a ouvir missa cada 

dia. E porem ham se d'acusar ao confessor como de leve culpa. 

[Foi. 29v] Item. Como haam de leer ha regra fo. VI 

Hee dispensado pello papa Paulo III que ha nom leam salvo três vezes no ano, covém a 

saber, Páscoa Santa Maria de Agosto e Natal. 
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Item. Quando haam de jejunar fo. VI 

Hee dispensado que nom sejam obrigados a mais jejuuns que hos outros fieys christãos por 

ho papa Inocêncio VIII. 

Item. Como se haam de abster de suas molheres nos tempos de jejuuns fo. Vin 

Hee dispensado por Inocêncio VIII que possam convir no dito tempo com suas molheres. 

Porem ham se d'acusar como de leve culpa. 

Item. Como haam de teer has quaresmas fo. VHI 

Na parte onde diz se algíia delias quiser casar, etc., hee dispensado por ho papa Martinho 
X.125 

Item. Como devem de guardar ha obediência e castidade e viver sem próprio fo. X 

Quanto ao parrafo do próprio hee dispensado que possam testar de todos seus beens 

segundo se contem na bulla do papa Inocêncio VIII. 

Item. Os dias em que haam de comer dous géneros de carne fo. X 

Hee dispensado por ho papa Inocêncio VIII porem ham se d'acusar como de leve culpa. 

(Foi. 30) Item. Do silencio da mesa fo. X 

Hee tambeem dispensado por ho mesmo Inocêncio VIII porem ham se d'acusar como de 

leve culpa. 

A fonte refere Martinho X o que está manifestamente errado, trata-se de Martinho V. 

164 



Item. Das vestiduras fo. X 

Hee dispensado por ho mesmo Inocêncio que ho mestre possa dar licença pêra trazerem 

quaesquer vestiduras e arreyos. Etc. 

Item. Do capitulo geeral fo. XIH 

Hee dispensado por ho papa Julio segundo que ho mestre ho possa mudar em qualquer 

lugar honesto. 

Item. Da eleyçam do mestre e poder dos treze fo. XDH 

No parrafo que diz se alguum destes treze fireyres, etc., estaa declarado por ho papa Urbano 

IIII que o mestre na eleiçam dos treze seja obrigado a seguir ho conselho de todos hos 

outros ou da moor parte délies. 

Item. Em que tempo se faraa capitulo fo. XIH 

Hee dispensado por ho papa Urbano IHI que ho mestre com conselho dos treze ou da moor 

parte possa mudar ho lugar e tempo da capitulo geeral. 

[Foi. 30v] Item. Do freire que cometer homicídio fo. XV 

Deste capitulo nom se usa porque ho mestre estaa em posse e custume de julgar sem pedir 

conselho ao papa per bulia de Julio II e tambeem de Leo X e que os mande absolver. 

Item. Do que matar homem secular fo. XV 

Nom se guarda este capitulo do mandar pedir conselho ao papa pella causa e razões 

sobreditas. 
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Item. Sumario de indulgências e graças 

Item. Todas as pessoas do habito e assi os outros que ajudarem aa ordem na guerra dos 

mouros com suas pessoas ou fazendas ganham ha mesma indulgência que he concedida 

aos que vão na conquista e socorro da casa santa per bulla do papa Inocentio quarto. 

(Foi. 31) Esta nossa ordem teem hùa bulla do papa Julio II concedida pêra sempre a nossa 

instancia no anno de MDVII per que concede que ho dom prior ou quem tever suas vezes a 

todas has pessoas da ordem que visitarem ho convento em qualquer dia da somana mayor 

que hee das vésperas do sábado de ramos atee has vésperas do sábado de Páscoa hos possa 

absolver de todos casos excepto hos da bulia da cea do Senhor e lhes concede plenária. 

Item. E porem ho anno que ouver capitulo esta absolviçam e plenária se nom ganha no 

convento porque se daa no mesmo capitulo. 

Item. E concede mais a todalas pessoas da ordem que visitando huum ou dous ou três 

altares em qualquer lugar que esteverem ganhem todalas indulgências e estações que 

ganham nesse dia hos que has visitam em Roma. 

Item. E quem quiser saber has que sam podelas haa veer no convento. 

E deve se entender que ho visitar dos altares seja com huum Pater Noster e Ave Maria a 

cada huum e com isso cumpre. 

Item. E por huum breve do mesmo papa nos hee concedida a dita plenária a nos e a todas 

has pessoas da ordem que comungarem com nosco quinta feira da cea ho armo que nom 
ouver capitulo ho qual breve hee em minha vida soomente. 

Item. E assi teem ha ordem per outras bulias e graças concedidas muytos perdões. 

[Foi. 31v] Item. Confessionário 

Quando alguum se quiser confessar deve se recolher a cuidar em seus pecados. E per estes 

pontos hos pode trazer aa memoria. 

Item. Pollo estado que teem. 

Item. Polios officios. 

Item. Polios lugares que andou. 

Item. Polias conversações que teve. 

Item. Polios beens ou males que lhe socederam. 

Item. E depoys de isto feyto se deve ir aos pees do confessor dizendo. 

166 



Item. Per signum crucis de inimicis nostris libera nos domine Deus Noster. In nomine 

Patris e Filii e Spiritus Sancti. Amen. A graça do Esprito Sancto seja sempre com nosco. 

Amen. 

Eu pecador errado e culpado me confesso a Deos e a Sancta Maria e a sam Pedro e a sam 

Paulo e ao apostolo Santiago e a todollos outros santos e a vos padre espritual que pequey 

em muito mal que fiz e muito beem que deixey de fazer do que me muyto arrependo de 

bona vontade e com door da minha alma digo a Deos e a vos minha culpa. 

(Foi. 32) Item. E entam diga 

Item. Se se confessou ho anno passado. 

Item. Se comprio ha penitencia que lhe foy dada. 

Se deixou alguum pecado por confessar lembrando se delle. 

Se estaa escomungado. 

Se participou com escomungados. 

Item. Dito isto comece se a acusar primeiramente de nom vir ao sacramento da penitencia 

bem aparelhado. 

De nom trazer perfeita contrição. 

De nom trazer firme propósito de se emmendar. 

De teer caido em pecados que ja cayo outras vezes. 

De nom apartar de si as ocasiões de pecar. 

Item. Isto acabado comece polias cousas da ordem. 

Primeiro em hos três votos e depois polios estatutos da regra da maneira que aqui 

estaam escritos. 

Item. Da obediência 

Se foy desobediente ao mestre ou ao dom prior. 

E lhes teve ódio. 

Se murmurou ou délies ou da ordem. 

Se fez de maa vontade ou com negligencia ho que lhe mandarão. 

Se deu conselho ou favor aos outros serem desobedientes. 

Se desprezou hos mandamentos da ordem e de seus prelados. 

Se lhe pesa de ser religioso. 
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[Fol. 32v] Item. Da pobreza 

Se deseja riquezas desordenadamente. 

Se nom teem paciência perdendo ou faltando lhe algûa cousa. 

Se por teer pouco murmurou da ordem e dos prelados. 

Se com esperança de seu proveito desejou a morte a alguum da ordem. 

Item. Da castidade 

Se hee casado e nom se absteve de sua molher nos dias que ha regra manda acuse se como 

de leve culpa. 

Item. E quanto ao mais se acuse como hos outros christãos com lembrança que peca mais 

gravemente por quebrantar ho voto que prometeo. 

Item. Obrigações da ordem 

Se deixou de rezar has horas que hee obrigado. 

E se quando has rezou nom foy a seus tempos devidos. 

Nem com a tençam e cerimonias que a regra manda. 

Se deixou de ouvir missa cada dia nom estando ocupado. 

Se nom mandou dizer has trinta missas da regra. 

Se nom fez por seus familiares defuntos o que ella manda. 

Se nam rezou poios defuntos da ordem e poios familiares ho que hee obrigado. 

(Foi. 33) Se deixou de leer a regra as vezes que ella manda. 

Se deixou de fazer o que a regra manda polia nom saber. 

Se fez juramento em juizo sem licença. 

Se se confessou sem licença de dom prior. 

Se nom deu de comer e ajuda pêra vestir aos pobres nas oytavas de Natal e da 

Ressurreiçam e Nossa Senhora d'Agosto. 

Se em seu vestir usou de cousas defesas sem licença do mestre. 

Porque d'algùas destas obrigações sam dispensados como veram no sumario das 

indulgências aas folhas XXIX ham se d'acusar delias como de leves culpas. 

Item. Depoys diga sua culpa em geeral. 

Item. De nom ser perfeito religioso. 
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Item. De nom teer guardado has cerimonias e estabelecimentos da ordem. 

De ter cometidas muitas culpas contra ha regra. 

Item. Finalmente diga 

Item. Ainda que eu d'algùas cousas destas seja dispensado por quanto per descuido e 

desprezo ou com malicia poderey teer quebrantado alguum estatuto ou nom teer usado da 

dispensação com bona conciencia por tanto me acuso quanto Deos sabe que lhe offendi e 

digo minha culpa de todo. 

[Foi. 33v] I précepte Honrraras huum soo Deos com honrra divina 

E em este precepto se deve acusar. 

Se pos duvida na fee crendo que nom era verdade. 

Se teve alguum error ou eresia contra ha fee. 

Se de todo se apartou da fee. 

Se nom deu credito aa sancta escritura ou aa determinaçam da igreja. 

Se arrenegou ou blasfemou de Deus ou dos sanctos. 

Se murmurou dos juizos de Deos. 

Se fez cousas de ydolatria. 

Se usou de cerimonias judaicas ou gentias. 

Se usou de feitiços ou encantamentos. 

Se de sortes pêra adevinhar. 

Se creo em sonhos ou em agouros. 

Se fez invocações aos demónios ou rezou orações supersticiosas. 

Se fez alguum voto e não ho comprio. 

Se procurou de saber cousas do outro mundo por ho demónio ou por estar duvidoso em ha 

fee. 

II precepto. Nom juraras seu nome em vão 

Se jurou sem algûua causa licita. 

Se jurou com falsidade. 

Se jurou prometendo e nam guardou ho juramento. 
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(Fol. 34) Se guardou ho juramento em cousa de pecado. 
Se procurou a outros que jurassem falso. 
Se jurou por danar a seu proximo. 
Se teem por custume de jurar vãamente. 

m precepto. Sanctifícaras has festas 

Se em domingo ou em festas de guarda fez algûuas obras. 

Se andou caminho sem necessidade ou mandou caminhar. 
Se mandou trabalhar em hos taes dias. 

Se nam guardou reverencia devida aas igrejas e moesteiros. 

Se por sua causa foy antredita algûa igreja com derramamento de sangue ou de immundicia 
seminal. 
Se tomou por força ou por engano has cousas da igreja. 

Se quebrantou ha liberdade ecclesiastica tirando hos malfeitores que se recolhem a ella. 
Se jugou ou fez ou mandou fazer algûa cousa desonesta. 
Se nam guardou ha devida reverencia aas pessoas ecclesiasticas. 
Se lhes quebrou seus privilégios e liberdades. 
Se lhe fez ou mandou fazer algûa injuria. 

IDI precepto. Honrraras a teu pay e mãy. 

[Foi. 34v] Se quer mal a seu pay ou ha sua mãy. 
Se lhes desejou morte ou desonrra. 
Se teve preposito de lhes fazer alguum dano. 
Se os encomendou ao demo. 

Se lhes fez ou disse algûa injuria. 

Se hos escarneceo ou teve em pouco. 

Se nam hos visitou em seus trabalhos e nam hos ajudou em suas necessidades. 
Se pos has mãos nelles injuriosamente. 
Se desonrrou seus parentes ou amigos. 
Se seus filhos e criados nom hos governa em temor de Deos. 
Se deu ao demo alguum de seus filhos ou lhes disse mal. 

Se desacatou hos prelados ecclesiasticos principalmente ao papa e ao seu bispo. 
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Se nom quis obedecer ao que elles mandavam. 

Se por nom obedecer ao que elles mandavam se seguio alguum mal ou dano a seu 

prouximo. 

Se se mostrou immigo a seus bemfeitores. 

V précepte Nom mataras 

Se matou alguum homem. 

Se deu causa ou conselho ou favor pera ho matarem. 

Se ferio injuriosamente a seu proximo. 

Se desejou morte ou qualquer dano de seu proximo. 

Se podendo impedir alguum mal o nom quis fazer. 

(Foi. 35) Se procurou que algua molher nam emprenhase ou nam parisse. 

Se foy causa que parisse ha criança morta. 

Se foy em tempo que ha criatura tinha ha alma humana. 

VI precepto. Nom fornicaras 

Se teve parte com molher casada. 

Se hee casado e teve parte com molher solteyra. 

Se tem outra molher se nam ha sua. 

Se gastou sua fazenda com semelhantes pessoas. 

Se por estar amancebado se apartou se sua molher ou lhe fez alguum mal. 

Se lhe negou ho debito matrimonial sem causa licita e honesta. 

Se usou do matrimonio em igreja ou em lugares sanctos. 

Se em tempos prohibidos com desprezo da igreja. 

Se de tal maneira que impedisse a geeração. 

Se fora do modo natural. 

VII precepto. Nom furtaras 

Se furtou algûua cousa alhea ou ha tomou por força. 

Se enganou a seu prouximo comprando ou vendendo. 

Se andando aa caça fez dano em has herdades ou agros. 
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[Fol. 35v] Se fez contractos usurários ou usou délies sabendo o. 
Se levou logro ou onzena. 
Se achou cousas alheas e has teve encubertas. 

Vm precepto. Nom diraas falso testemunho 

Se levantou alguum falso testemunho contra ha honrra de seu prouximo. 
Se em juizo foy testemunha falsa. 
Se calou ha verdade ou afirmou ho que nam sabia em juizo. 

Se por seu dito seu prouximo recebeo alguum perjuizo. 

IX precepto. Nom desejaras ha mother alhea 

Se desejou carnalmente algûua molher casada. 

Se com cartas sinaes ou recados lhe deu a entender seu mao propósito. 
Se ha importunou com dadivas ou por qualquer outra maneira. 
Se ha fez querer mal a seu marido. 
Se lhe aconselhou que ho matasse por casar com ella. 
Se lhe deu palavra ou juramento de casar com ella sendo vivo seu marido. 

(Foi. 36) X precepto. Nom desejaras has cousas alheas 

Se desejou aver ho alheo injustamente e procurou de ho aver com oppressões e ameaças. 
Se polio nom poder aver fez alguum dano em vingança. 
Se jugou jogos defesos estando ha ley em sua força. 
Se jugando enganou a seu prouximo pollo roubar. 
Se jugou com pessoas que nam eram senhores do que jugavam. 
Se fez jugar alguum contra sua vontade. 
Se usou de cautelas ou falsidades pêra enganar seu prouximo. 
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Item. Dos sete pecados mortaes 

I Soberba 

Se creo que hos beens que tinha não lhe foram dados por Deos. 

Se creo que lhe foram dados por seus merecimentos. 

Se presumyo do que nam tinha creendo que ho tinha. 

Se foy presumtuoso de si mesmo com desprezar hos outros. 

Se foy desejoso de estados ou dignidades confiando em seus merecimentos. 

[Foi. 36v] Se desejou vãos louvores ou falsas lijonjarias. 

Se se gloriou do beem que fez. 

Se se gabou dalguum pecado mortal. 

Se teem por costume julgar has vidas alheas. 

Se trabalha em saber hos pecados alheos. 

II Avareza 

Se pos seu cuidado em acquirir dinheyros e polios acquirir deixou de fazer ho que 

obrigado como christão. 

Se foy deshumano com hos pobres e pessoas a que devia. 

Se usou mal os beens temporaes que teem. 

Se procurou por simonia alguuns benefícios ecclesiasticos. 

Se negou a seus prouximos ho que lhe pediam emprestado podendo lhe soccorrer. 

III Luxuria 

Se teve parte com molher solteira e com molher virgem. 

Se com parenta em sangue ou per matrimonio. 

Se com freira ou pessoa que fez voto de castidade. 

Se teve per alguum tempo amor carnal a algûua molher. 

Se se ocupou em pensamentos e desejos de tal pessoa. 

Se cayo em polluçam dormindo por culpa sua. 

(Foi. 37) Se estando em vigília ha procurou voluntariamente. 

Se teve parte com molher contra ho modo natural. 

Se com homem. 

Se com bruto como besta. 



nnira 

Se desejou vingança de seu prouximo e ha tomou por si ou per outro contra justiça. 
Se foy impaciente em has aversidades. 

Se desonrrou a seu prouximo estando com ira. 
Se mal disse a si mesmo. 
Se se ferio ou se fez alguum outro mal. 

Se jurou de fazer alguum pecado ou de nam fazer alguum beem. 
Se nam quis perdoar seu immigo pedindo lhe perdam. 

VGula 

Se pos sua beem aventurança em comer e beber e anticipou ha hora de comer sem causa. 
Se comeo muytas vezes soo por deleitaçam. 
Se por muyto comer ou beber esteve doente. 
Se bebeo de maneira que saisse de seu sentido. 
Se de propósito quis embebedar a outro. 

[Foi. 37v] VI Enveja. 

Se lhe pesou com ho beem de seu prouximo e ouvindo ho louvar procurou de ho abater. 
Se lhe aprouve de suas aversidades. 
Se ho fez estar mal com alguém. 

Se procurou de lhe fazer danno alguum enganosamente. 

VII Preguiça 

Se teve avorrecimento aas cousas de Deos e lhe pesa quando falam em cousas sanctas. 
Se lhe pesa com as pregações e missas quando has ouve. 
Se teem pouco cuidado de ir aa igreja. 
Se hee pesado pêra comprir hos preceptos di (sic) divinos. 
Se teve ira ou maa vontade aos que lhe defendem ho mal ou aconselham ho beem. 
Se desesperou de sua salvavaçam ou de ser virtuoso ou de se apartar d'alguum pecado. 
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Mandamentos da igreja 

I Confessar hua vez no anno polia quaresma 

Se murmurou na confissam d'algûa pessoa. 

Se descobrio pecados alheos. 

Se mintio na confissam. 

Se encobrio alguum pecado mortal. 

(Foi. 38) II Comungar polia Páscoa 

Se comungou estando em pecado mortal e tendo comido ou bebido depoys da meya noyte. 

Se antes de comungar se ocupou em jogos ou palavras desonestas. 

Se comungou tendo propósito de fazer alguum pecado mortal. 

Se ha noyte dantes cayo em algûa immundicia carnal e nom se confessou primeiro pêra 

saber ho que lhe mandava ho confessor. 

m Ouvir missa domingos e festas 

Se deixou de ouvir missa alguum domingo ou dia de festa. 

Se esteve ocupado em propósito de falar ou olhar por nam estar atento. 

Se estando escomungado ouvio missa e hos outros officios divinos. 

fin Jejunar hos jejuuns da igreja 

Se deixou de jejunar alguum dia da quaresma e quebrou alguum dia dos que ha igreja 

manda jejunar. 

Se comeo carne em ha quaresma ou em hos outros dias defesos mantendo necessidade. 

Se comeo leyte queyjo e ovos em hos taes dias sem teer necessidade ou privilegio. 

[Foi. 38v] Ho quinto hee pagar dizemos e primicias se délies nam sam livres. 

Item. Dos cinco sentidos 

Item. Veer Ouvir Cheyrar Gostar Tocar. 
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Item. Em estes pode alguum pecar deixando os sem guarda descorrendo per elles sem 

temperança e desordenadamente deleitar se nisso. 

Item. Das sete obras de misericórdia esprituaes 

Ensinar hos que pouco sabem. 

Dar conselho aos que ho ham mester. 

Consolar hos tristes. 

Rogar por seus immigos. 

Perdoar has injurias. 

Soffrer hos querelosos. 

Correger hos que erram. 

Das VII corporaes 

Dar de comer ao faminto. 

Dar de beber ao que avia sede. 

Vestir ho nuu. 

Receber aos peregrinos. 

Visitar hos enfermos e encarcerados. 

Remir hos cativos. 

Acompanhar hos mortos. 

Item. Em estas obras de misericórdia espirituaes e corporaes pode alguum pecar segundo 

estado condi(Fol. 39)çam idade fortuna habito. E assy polio contrairo mais e menos 
merecer. 

Item. Acabada sua confissam diga 

De todos estes pecados que me agora confessey e de quantos mays eu fiz de que me nam 

lembra pêra me confessar de todos digo minha culpa e me acuso tam gravemente quanto 

Deus sabe que lhe offendi mortal ou venialmente por malícia ou fraqueza ou ignorância. E 

humilmente rogo a sua magestade que me perdoe e a vos padre que de sua parte me deis 

penitencia délies porque pequey gravemente digo minha culpa e a vos peço que me 

assolvays. 
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Item. Entam ho confessor ho assolvera e lhe dara sua penitencia. 

Item. Deve depoys de confessado receber ho sacramento da comunham ho mays em breve 

que poder pera que ho receba mais dignamente. 

[Fol. 39v] Tavoada desta regra de Santiago e outras cousas 

Item. Do prologo do mestre. 

Do prologo da dita regra 

Começa se ha regra e estatutos 

Da reverencia que se deve fazer aos prelados 

Como haam de receber hos hospedes 

Como haam de receber hos pobres 

Como haam de rezar hos freires que nom tiverem ordeens sacras. 

Primeiramente has prezes 

Como se haam de levantar aas matinas 

Do silencio da igreja 

Como haam de estar aas horas 

Como haam de rezar has horas 

Que ouçam missa 

Como haam de teer capitulo 

Quando haam de leer ha regra 

Quando haam de jejunar 

Dos que quiserem fazer maior abstinência 

Da exortaçam pera esforçar hos freires na guerra 

Como ho freire defensor cumpre todas has obras de misericórdia 

Dos freires que nom teem disposiçam pera guerra 

(Foi. 40) Como se haam de abster de suas molheres em tempo de jejuum 

Como haam de teer has quaresmas 

Como ho freire haa de viver onde estever 

Do dano que ho freire fizer 

Que hos freires nom murmurem 

fo. I 

fo. III 

fo. IIII 

fo. IIII 

fo. IIII 

fo. IIII 

fo. V 

fo. V 

fo. V 

fo. V 

fo. VI 

fo. VI 

fo. VI 

fo. VI 

Fo. VI 

fo. VII 

fo. VII 

fo. VIII 

fo. VIII 

fo. VIII 

fo. IX 

fo. IX 

fo. IX 
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Que nom devem vituperar seus freires fo. IX 
Que possam caçar fo. IX 

Que sejão temperados em falar fo. IX 
Do jurar fo. X 
Da paciência fo. X 

Como devem quardar obediência castidade e viver sem próprio fo. X 

Quem haade proveer hos freires do necessário fo. X 

Os dias que haam de comer dous géneros de carne fo. X 
Do silencio da mesa fo. X 
Das vestiduras fo. X 
Da defensam dos chrisptãos fo. X 
Da comunhão fo. XI 
Que deem pêra cativos ho que ganharem dos mouros fo. XI 
Das casas para hos velhos e enfermos fo. XI 
Das missas e orações que se haam de dizer polios defuntos fo. XI 
[Foi. 40v] Das vestiduras e camas dos freires finados fo. XII 
Da esmola que se deve fazer aos pobres fo. XII 
Como haam de viver hos clérigos fo. XII 
Dos dizemos fo. XII 
Do capitulo geeral fo. XIII 
Quando ho mestrado for vago quem teraa ho regimento fo. XIII 
Da eleiçam do mestre e poder dos treze fo. XIII 
Em que tempo se fará capitulo fo. XIII 
Da eleiçam dos visitadores fo. XIII 

Começam se hos capítulos de acusaçam e penitencia dos freires fo.xnn 
Item. Bulia do papa Alexandre per que aprovou ha fundaçam da ordem fo. XIX 
Do que haam de rezar cada dia fo. XXVIII 
Bençam da mesa fo. XXVIII 
Sumario das dispensações fo. XXIX 
Sumario de indulgências e graças fo. XXXI 
Confessionário fo. XXXI 
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Fim da tavoada da regra 

[Foi. V] Item. Dos dízimos de que fala a regra as folhas folhas XII 

Em Castella ho mestre e comendadores dam os dízimos de suas rendas ao prior moor e 

freires pêra seu mantimento e ornamentos. 

Item. E assi pêra mantimento dos priores das ygrejas e fabrica delias. 

E em Portugal des qu'este mestrado foy apartado sempre se usou ho mestre sustentar ao 

prior mor e freires do convento e a fabrica. 

Item. E assi aos priores das ygrejas dos lugares da mesa e fabrica delias. 

Item. E pello mesmo modo os comendadores em suas comendas aos priores e fabrica das 

ygrejas e por ysso se nam paga ho dizimo aos freires clérigos como diz a regra. 

E hora em tempo do mestre dom Jorge se paga ho dizimo da maneira declarada na 

execuçam da regra que elle ordenou que esta no convento. 

[Foi. VI]127 

[Foi. VII]128 

[Foi. VIII]129 

(Foi. I)130 Seguem se hos estatutos que fez ho mestre dom Jorge filho d'el rey dom 

Joham ho segundo com hos defindores 

Porque se nam pode escusar mudança nas leys e estatutos mudando se hos tempos 

proveemos hos que eram feytos moderando e diminuindo em alguuns e acrecentando em 

outros e fazendo os também de novo segundo nos pareceo que convinha e hos ordenamos 

na forma seguinte. 

126 Este é o primeiro de quatro fólios não numerados que separam a Regra dos Estatutos do mestre D. Jorge. 
127 Gravura representando Santiago deitado em cima de uma embarcação e rodeado de alguns motivos 
iconográficos que caracterizam o imaginário santiaguista. 

128 Representação da bandeira da ordem. 

129 Representação do bandeira da ordem. 
130 A numeração dos fólios volta ao início e tal como as anteriores aparece em numeração romana, que pelas 
razões já expostas é substituída pela numeração árabe. 
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Item. Capitulo primeiro. Do rezar do convento 

Muyto aprazem a Nosso Senhor has sanctas orações e officios divinos e todas has outras 
bonas cerimonias que hos religiosos usam em seu louvor. Portanto ordenamos e 
estabelecemos que ho prior moor do nosso convento de Palmela faça nelle celebrar hos 
officios divinos com muyto cuydado e atençam a seus tempos e horas dividas e que rezem 
ho custume da [Foi. lv] ordem de Santiago da Espada conformando se em todas as outras 
mais cerimonias com hos cónegos regrantes de Santo Agostinho e tambeem com ho nosso 
regimento do convento. 

Item. Aos cavalleiros e freires mandamos que rezem suas horas da maneira e aos tempos e 
com has cerimonias que nossa regra manda segundo nella mais largo se conteem ho que 
assi se trabalharaam de comprir ho milhor que poderem pêra que tudo ho mays se faça 
como deve e a serviço de nosso senhor. 

Item. Capitulo H. A que pessoas se deve dar ho habito 

A nossa santa ordem em seu principio foy estabelecida e fundada per cavalleyros nobres e 
de grande linhagem hos quaes ordenaram que nom fossem recebidos a ella se nam pessoas 
fidalgas e cavalleiros de boa geeraçam e de boons custumes taes que podessem exercitar ho 
auto de cavallaria e nisso servir ha ordem. 
1 o 1 

E portanto estabelecemos que has pessoas a que se ouver de dar ho habito aja nellas has 
qualidades sobreditas e aleem disso que elles e seus pais mays e avoos d'ambas has partes 
nom fossem judeus ou mouros. Mas se alguum alumiado da (Foi. 2) graça de Deos se 
converter aa nossa sancta fee e for tal pessoa de que nossa ordem seja servida ou honrrada 
em tal caso ho poderemos receber a ella. 
Item. E por mays decraraçam a tal pessoa que ouver de receber ho habito nom seraa 
official macanico nem lavrador nem aleijado salvo se ha aleijam fosse ávida em guerra de 
mouros ou ha pessoa for tal e de taes qualidades que ha ordem receba delle serviço132. 
Item. E assi nom teera crimes per que seja obrigado aa justiça e prova lo a per certeza que 
faça fee ora aja de teer renda na ordem ou nam. 

À margem esquerda: qualidades. 

A margem direita: Nam sera macanico nem aleyjado. 
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Item. E porque alguuns por sua devaçam pedem ho habito a titulo de seu património sem 

ha ordem lhe dar renda e nom se deve dar se nam a quem tenha por onde viva 

honrradamente e como cavalleiro. Ordenamos que aquelles a que se deer desta maneira 

tenham de fazenda mil cruzados ou renda de vinte mil reaes pêra cima com que parece que 

poderam razoadamente soster armas e cavallo e viver a ley de cavaleeiro 
134Item. E porque na prova das ditas cousas se fazem aas vezes enganos e falsidades far se 

ha ha dita prova per nossa carta que passaremos pêra has justiças ou pessoas de que ho 

confiarmos e seraa aa custa dos requerentes. 

[Foi. 2v] Item. E sendo em lugar que ho juiz da ordem possa tomar a dita prova far se ha 

por elle. 
135Item. E quanto aos clérigos que também se deer por sua devaçam traram ha prova do 

mais como hos cavalleiros e nam da fazenda. 

Item. E porem ha dita prova se poderá escusar nas pessoas que soubermos teerem as ditas 

qualidades. 

Item. Capitulo III. Como ham de ser armados cavalleiros 

Toda pessoa que ouver de receber ho habito nom sendo pêra clérigo e sendo mayor de 

quatorze annos nom lhe sera dado ho habito atee mostrar como ja hee cavalleiro e que ho 

fez quem tinha poder pêra isso. E nam ho sendo passaremos nossa carta pêra huum 

cavalleiro da ordem ho fazer cavalleiro. E quando lhe apresentar nossa carta fa lo a nesta 

forma. 
136Item. Em huum moesteiro ou igreja diante de huum altar e avera hi outro cavalleiro do 

habyto ao menos afora ho padrinho e esse cavaleyro lhe calçaraa has esporas e sendo dous 

presentes aleem do padrinho cada huum lhe calçaraa hûa espora e ho padrinho lhe cingira 

ha espada e entam assentar se ha em giolhos ho que haade ser feito cavalleiro e ho 

padrinho lhe poera ho capacete e tirar lhe a ha espada da vainha e tendo ha na mão dir lhe 

a. 

À margem direita: Mil cruzados de fazenda ou vinte mil reaes de renda. 

À margem direita: Prova. 

À margem esquerda: Aos clérigos. 

À margem esquerda: Armar cavaleiro. 
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Item. Foão quereis vos ser cavalleyro. 

(Fol. 3) Respondera sy. Dir lhe a mais. Aveis de prometer que pella santa fee católica nom 

arreceys ha morte quando comprir138. E assi per vosso rey e per vosso mestre e ordem e 

pella defensam da republica. Respodera que assi ho promete. 

Item. Dar lhe a entam ho padrinho com ha espada no capacete huum golpe dizendo Deos 

vos faça boom cavalleiro e tornar lhe a ha meter a espada na bainha. 

Item. Levantar se a entam ho novo cavalleiro e daraa paz na face ao padrinho e aos outros 

cavalleyros e pessoas da ordem que forem presentes dizendo a cada huum. Pax tecum. 

Responder lhe am Et cum spiritu tuo. 

Item. E feita assi ha dita cerimonia dar lhe a o padrinho certidam de como ho armou 

cavalleyro pella dita maneira nomeando hos cavalleyros que hi foram presentes e seraa 

assinada per elle soomente. 

Item. Capitulo m i . Da deferença do habito dos noviços 

Por que se seguiam alguuns inconvenientes de atee ora nom aver habito distincto antre ho 

dos professos e noviços querendo a isso proveer. Ordenamos que daqui em diante a 

qualquer pessoa a que se lançar ho habito seja com esta diferen[Fol. 3v]ça que nom tenham 

ho dedo do meyo de cada mão e assi ho trará atee lhe ser feita profissam e desta maneira 

emquanto nom fizerem profissam expressa nom poderam ser ávidos por professos tácitos 

ainda que passe ho anno da aprovaçam. 

Item. E dom prior ou qualquer outra pessoa que lançar ho habito sem ha dita differença a 

quem logo nom ouver de fazer profissam pagaraa duas arrovas de cera pêra o convento140. 

E a pessoa que ho trouver sem ha dita diferença antes de ser professo encorrera em pena 

d'outras duas arrobas de cera pela primeira vez141 e pella segunda perdera ha renda de 

huum anno e se todavia insistir ser lhe a tirado ho habito e perca a mercê da ordem que 

137 À margem esquerda: Preguntas. 
138 À margem direita: Preguntas. 

139 À margem direita: Certidam. 
140 À margem esquerda: Duas arrobas de cera. 

141 A margem esquerda: Duas arrobas de cera. 
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com elle lhe foy dada. E mandamos aos capelães da ordem em virtude de obediência que 
tenham cuydado de acusar ante nos hos que este estatuto nom comprirem. 

Item. Capitulo V. Da aprovaçam e profissam e titulo delia 

Ordenado hee por dereyto que todallas pessoas que entram em qualquer religiam residam 

nella huum anno primeiro que se lhe faça profissam se ho não renunciarem assi pêra elles 
verem se se atrevem a comprir has cousas a que se haam d'obrigar como pêra que ha 
religiam veja se saom dinos de se(Fol. 4)rem recebidos a ella. E porque atee nosso tempo 
nom se guardava isto na ordem nestes reynos antes a muytos se lhe fazia profissam no dia 
que recebiam ho habito ho que nom era beem considerado e tambeem averem d'estar huum 
anno seria muita inquietaçam do convento sem necessidade. 
Querendo nisso proveer e tomar alguum meyo conforme ao tempo d'agora. Ordenamos 
que todallas pessoas a que mandarmos lançar ho habito façam profissam no convento ainda 
que ho recebam fora délie e façam hi residência de huum mes142 e despois de acabado se 
lhe faraa profissam expressamente na forma ordenada no regimento do convento 

renunciando elles ho mais tempo do anno aprovaçam. 
143Item. E tanto que dom prior ou quem tever suas vezes lhe fizer profissam lhe passara sua 

carta em forma de professo assinada per elle e asselada com ho selo do convento na forma 

ordenada em seu regimento. 
144E hos clérigos que tomarem ho habito pêra nom estarem no convento nom faram 
residência de mays de oyto dias ho que parece que abasta pêra saberem has cerimonias da 

ordem. 
145Item. E avendo nas taes pessoas defeytos porque pareça a dom prior que nom devem ser 
recebidos aa ordem farnollo a a saber sem lhe fazer profissam atee ver nossa reposta. 

À margem direita: Huum mês. 

À margem direita: Titulo. 

À margem direita: Clérigos. 

À margem direita: Avendo defeyto. 
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[Fol. 4v] Item. Capitulo VI. De como se faz ha profissam 

Pareceo beem e conveniente asentar se aqui a forma per que os cavalleiros fazem sua 
profissam pera que mais se lembrem do que nella prometeram e se trabalhem de ho 
comprir quanto nelles for e hee ha seguinte. 

Item. Eu foão 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 faço voto e prometo viver em castidade conjugal e sem próprio segundo ha regra 
privilegio e estatutos da ordem de Santiago em todos hos dias de minha vida. 
Item. E a profissam que fazem os freires clérigos hee ha mesma salvo que prometem 
castidade simprezmente a diferença dos outros que a prometem conjugal. 

Item. Capitulo VII. Que aja livro de matricola 

Ordenamos que no convento aja huum livro de matricola em ho qual seram assentados 
todos hos que fizerem profissam decrarando ho dia mês e era em que a fizeram e ca(Fol. 
5)da professo assinara ao pee de seu assento com dom prior ou com quem lhe fizer 
profissam e duas testimunhas e avera dous títulos apartados huum dos cavaleyros e outro 
dos clérigos . E quando acontecesse perder alguum ho titulo de sua profissam daqui se 
lhe poderá dar per mandado do mestre e ho escrivão do cartório teraa ho dito livro e 
quando falecer alguum cavaleyro ou freyre poera na margem como hee falecido e em que 
tempo. 147E quando se fizer capitulo geeral seraa obrigado a tirar huum rol da dita 
matricola de todos hos que sam falecidos do capitulo passado atee ho que se entam 
celebrar pera nelle rogarmos a Deos pellos que naquelle tempo forem falecidos como nossa 
ordem manda. 

Item. Capitulo VOX Que tenham ho livro da regra 

Todo religioso hee obrigado saber has obrigações que teem e também nossa regra manda 
que todallas pessoas delia ha leam certas vezes portanto estabelecemos e ordenamos que 
todos tenham este livro da regra e estatutos assi cavalleyros como freyres e dar se lhe a no 

146 À margem esquerda: Pera titulo dido (sic). 

147 À margem esquerda: Rol dos defuntos. 
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convento e seraam obrigados nua vez no anno leer toda esta copilaçam aleem da obrigaçam 

que teem a leer ha regra e devem no de trazer sempre consigo e leva lo a todos hos 

capitulos a que forem e quem se achar [Foi. 5v] que ho não teem pagara hûa arrova de cera 

pêra ho convento e seram obrigados a mandar em seu testamento que se torne ho dito livro 

ao convento148. E dom prior faraa tambeem leer no convento em os capitulos esta 

copilação repartindo em cada capitulo hûua folha ou ho que lhe parecer segundo ho tempo 

de maneira que se acabe de leer toda cad'ano. 

Item. Capitulo IX. Como ham de trazer ho habito e em que lugar 

Todo religioso hee obrigado trazer sempre seu habito. Portanto estabelecemos e ordenamos 

que todos os cavalleiros e freires desta ordem ho tragam sempre de feiçam d'espada como 

se custuma vermelho de pano ou de seda sem perfil d'ouro. E ho que nam trouxer que 

perca has roupas pella primeira vez e pella segunda aja penitencia de meyo anno e pella 

terceyra perca ha mercê que tiver da ordem. E porque hos fundadores de nossa sancta 

religiam ordenaram que se trouxesse no meyo do peyto porque hi fosse melhor visto 

Estabelecemos que assi ho tragam e nas vestiduras abertas tra lo ham aa parte ezquerda e 

qualquer que ho trouver d'outra maneira pagara hûua arrova de cera pêra ho convento. E 

também ho traram nas roupas de que se servem por casa pêra que (Foi. 6) sempre sejam 

vistos em seu habito com sam obrigados. 151E nenhuum poderá trazer vieyra com ho habito 

nella sem licença do mestre em escrito nem habito d'ouro e quem fizer ho contrayro pagara 

duas arrovas de cera pêra ho convento e nam has traram mays sem ha dita licença e todo ho 

sobredito neste capitulo se entendera tambeem nos freyres clérigos salvo que nom 

poderaam trazer habito de sada e isto se nom entendera no dom prior. 

Item. Capitulo X. Dos que deixam ho habito 

Convém aos prelados ajuntar seus religiosos que andam espalhados e fora da religiam 

mayormente aquelles que deixam ho habito e andam apóstatas e excomungados em dano 

148 À margem esquerda: Tomar se ao convento. 

149 À margem esquerda: Ao peyto. 
150 À margem esquerda: Has roupas per casa. 
151 À margem direita: Vieyras. 
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de suas almas e em desprezo da ordem e sobrecargo de nossa conciencia quando nom 
acodirmos a isso. E conformando nos com ho dereito estabelecemos e ordenamos que 
todollos cavalleyros e freyres que deixarem em ho habito e andarem apóstatas alem da 
excomunham em que por isso encorrerem sejam presos e castigados segundo ha 
providencia do mestre e percam ha renda ou encomenda que teverem da ordem. 

[Foi. 6vl Item. Capitulo XI. Oue tenham mantos brancos e ha feicam délies e auando 
hos haam de trazer 

Porque todolos freires de nossa ordem sam obrigados a terem seu habito estabelecemos 
que todollos cavalleiros tenham seus mantos brancos de pano ou se solia ou d'estamenha 
com ho habito nelles e hos tragam consigo. E hos clérigos suas sobrepelizes que hee ho seu 
próprio habito e ho cavalleiro que nom tever ho manto pagara híia arrova de cera pêra ho 
convento porque atee hora se traziam de diversas feições e hee bem que sejam todos de hûa 
maneira. Ordenamos que hos ditos mantos sejam de comprimento que toquem no chão sem 
maneiras e com cabeçam de loba sem franzimento alguum e diante no cabeçam aberto ho 
que for necessário e dahi pêra baixo ho habito e do habito pêra ho chão aberto como se usa 
com cordões brancos e se quiserem cayreys pello colar e dianteyras pode los ham trazer e 
aquelles que d'outra feicam hos trouxerem perderam hos mantos pêra hos pobres e 
pagaram duas arrovas de cera pêra ho convento. 
1 CO 

Item. E porque saibam hos dias em que haam de trazer ho manto branco hos quisemos 
aqui decrarar ajuntando os dos estatutos que nisso falam. 
Item. Todalas vezes que se confessarem e comungarem per obrigaçam. Item. E quinta feira 
de endoenças ao officio de pella menhaam. 
(Foi. 7) Item. E em as primeiras vésperas da festa principal de Santiago que hee a vinte 
cinco dias de lulho. 
Item. E aa missa do dia e procissam onde ha ouver. 

Item. E aas primeiras vésperas e aa missa da trasladaçam de Santiago que hee a trinta dias 
de Dezembro no convento e em nossa casa e nas igrejas do meestrado onde se delia fezer e 
quando esteverem em capitulo. 

À margem esquerda: Dias do manto branco. 
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Item. Capitulo XII. Da confíssam 

Pois que todo o fiel christão hee obrigado a se confessar e tomar ho santo sacramento 

hûua vez cada ano per Páscoa de Ressureição rezão hee que os religiosos que teem mais 

obrigação e de quem hos outros devem tomar exempro ho facão mais vezes. E portanto 

amoestamos e aconselhamos a todas has pessoas da dita ordem que alem da obrigaçam da 

Páscoa se confessem e comunguem per Nossa Senhora d'Agosto e per Natal. E porque 

dom prior hee seu próprio prelado ordenamos que todos lhe mandem certeza em escrito 

cada anno atee Nossa Senhora d'Agosto de quem hos confessou e comungou polia Páscoa 

de Ressureição ou a mandem aos capellães do habito que andam em nossa casa ou ha deem 

ao proveedor que for visitar onde elles esteverem pêra ha mandar ao dom prior. 
155Item. E hos que esteverem em Africa ou nas ilhas enviarão a dita certeza dentro de huum 

anno que [Foi. 7v] seraa atee a outra Páscoa. 
156Item. E os que não comprirem pollo dito modo pagaraam hûua arroba de cera pêra ho 

convento e quem passar dous annos sem ho assi comprir ficara na providencia do mestre 

dar lhe ho mais castigo que lhe parecer. 
157Item. E hos sacerdotes do habito que custumam celebrar se confessem ao menos hûa vez 

cada mes. 
Item. E hos que nom custumam dizer missa e assi os clérigos do habito que nom forem 

sacerdotes se confessem três vezes no anno ao menos per Natal Páscoa e Nossa Senhora 

d'Agosto ho que huuns e outros assi compriram sob pena de cem reaes por cada vez pêra 

ha fabrica das igrejas. 
158Item. E todos hos sobreditos clérigos do habito seram obrigados dar seus escritos de 

como se confessaram pella maneira que hos cavalleiros hão de dar hos seus sob pena de 

duzentos reaes. 

À margem direita: Confissão. 

À margem direita: Certeza. 

À margem direita: Certeza. 

À margem esquerda: Pena. 

À margem esquerda: Clérigos. 

À margem esquerda: Certeza. 

187 



Item. E dom prior teraa cuidado de cada anno mandar ao mestre rol de todos hos que lhe 
nom mandarem os ditos escritos da confíssam pêra hos mandar executar polias penas. 

Item. E porquanto dom prior hee prelado de todolos da ordem quando se celebrar 
capitulo geeral elle dará licença aos clérigos do habito que lhe parecerem ydoneos pêra que 
possam ouvir de confíssam e dará comunham aas pessoas do habito. 
(Foi. 8) Item. E porque cada huum se podesse confessar com quem mais devaçam 
tevesse suplicamos ao papa Julio seeundo e nos concedeo aue com licença Ha rlnm nrinr <sa 
podessem confessar com qualquer sacerdote secular ou religioso portanto hos que 
quiserem usar desta faculdade averam sua licença em escrito a qual lhe durara atee se fazer 
capitulo geeral. 

Item. Capitulo XDI. Como e onde haam de receber ho sacramento 

Segundo dereito e nossa regra ho convento hee cabeça da ordem e ha propria casa onde has 
pessoas delia devem receber ho Santo Sacramento e porque todos nom podem ir a ella sem 
trabalho. Estabelecemos e ordenamos que se tenha nisso esta maneira. 

Item. Todollos cavalleiros e freires que nom forem sacerdotes receberam ho Santo 
Sacramento da Comunham no convento de Palmela se a hi esteverem ou atee meya legoa e 
hos que esteverem em Lixboa e per de redor ho receberam no moesteiro de Santos162 e hos 
que morarem em outras partes recebe lo am em moesteiros de cónegos regulares de santo 
Agostinho ou de frades de sua ordem [Foi. 8v] sob cuja regra militamos e nom avendo 
alguum dos ditos moesteiros recebe lo am em qualquer outro moesteiro ou igreja que mais 
devaçam teverem163. 

159 À margem esquerda: Licença de dom prior. 

160 À margem esquerda: Dispensaçam. 

161 À margem direita: No convento. 

162 À margem direita: Em Santos. 

A margem esquerda: Em outros moesteiros ou igrejas. 
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Item. Capitulo XIDX Que ajam de pedir licença pêra possuir e sobre ho testar 

Huum dos três votos que fazem hos cavalleyros e freyres de nossa ordem hee que vivam 

sem próprio mas per graças e privilégios apostólicos e custume immemorial sempre 

guardado podem possuir e possuem todollos beens e fazendas proprias que teverem e 

ouverem e comtudo teem obrigaçam a pedir pêra isso licença ao mestre sobre ho qual avia 

algùas duvidas antre hos ditos cavalleiros e freires como se avia de pedir. Portanto 

decraramos que em cada capitulo geeral cada huum haade pedir per si ha dita licença e ho 

mestre lha daraa como hee obrigado a fazer e se a denegasse (ho que nom se espera) 

poderam toda via possuir licitamente como se lhe fosse concedida. 164E quanto ao testar e 

distribuir em suas ultimas vontades pode lo am fazer livremente segundo ho teor das 

dispensações que pêra isso teem. 

Item. E porem decraramos que hos freires d'ordeens sacras nam podem testar sem primeiro 

teerem pa(Fol. 9)go has meyas anadas da renda que teverem da ordem pêra ho convento 

has quaes pagaraam conforme aa bulla que disso hee ávida a nossa supricaçam e assi 

herdaraam seus herdeiros que forem de dereito sua fazenda segundo mays decrarado vay a 

diante no capitulo que fala das ditas meyas anadas dos freires clérigos. 

Item. Capitulo XV. Das festas de Santiago 

Todos hos religiosos sam obrigados celebrar e honrrar has festas de seus padroeyros e assi 

se usa e por seguirmos boom custume e comprirmos ha obrigaçam que temos ao apostolo 

Santiago nosso patram. Estabelecemos e ordenamos que todas has pessoas do habito nas 

suas duas festas, convém a saber, ha principal que hee a XXV de Julho e ha treladaçam que 

hee a trinta dias de Dezembro quando veyo de Jerusalem a Espanha ouçam vésperas e 

missa do dia e esteem asentados a ellas em ordem per suas ancianidades hos cavalleiros 

com seus mantos brancos e hos clérigos com suas sobrepelizes. E os que se acharem no 

lugar do convento vão a elle e assi hos que esteverem meya legoa d'arredor. 

E hos de Lixboa has ouviram no moesteiro de Santos por ser casa propria da ordem. E nos 

ou[Fol. 9v]tros lugares iraam a moesteiro de sancto Agostinho sob cuja regra militamos e 

nom ho avendo iraam a qualquer outro moesteyro ou igreja que quiserem e teraam cuidado 

164 À margem esquerda: Inocêncio. VIII. 

165 À margem direita: Julio 2. 
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de se ajuntar todos e ahi ouviraam has vésperas e missas na ordem que acima hee dito. 166E 
quanto aa tresladaçam nom teraam obrigaçaam se nam onde se fizer delia. 
Item. E qualquer que nam comprir ho que dito hee pagaraa pêra ho convento pola festa 
principal hûua arrova de cera. E pola tresladaçaam meya. E porque a festa principal hee de 
grande solenidade em toda Espanha e no mestrado e fora delle se custuma fazerem nesse 
dia solenes procissões e muyto mayor cuidado devem teer disso hos que vivem na terra da 
ordem. Ordenamos que em todos hos lugares do mestrado se guarde ho dito custume e se 
façam has ditas procissões com ha mais solenidade que poderem pêra mayor honrra da 
festa167. 

Item. E mandamos aos priores e curas em virtude d'obediencia que façam dizer e digam 
has vésperas cantadas da festa principal e ao dia aa missa tambeem e com quanta mais 
solenidade poderem. E assi ho dia da tresladaçam se faça como boamente poder ser. 
I /TO 

Item. E no lugar do convento hos priores e clérigos vaam a elle aas vésperas e missa e 
nom has avéra cantadas nas suas igrejas porque seja causa de todo (Foi. 10) ho povo ir ao 
convento e se fazer com mayor solenidade e compri lo am assi hos ditos priores e clérigos 
do habito sob pena de pagar cada huum quinhentos reaes pêra ho convento. 

Item. Capitulo XVI. Que se reze de Santiago 

Porquanto no meestrado se nom rezava atee hora ho officio próprio de nosso patram 
Santiago sendo cousa tam justa e conveniente que nas suas igrejas se ouvesse de rezar delle 
pollo sentirmos assi por serviço de Deus e do apostolo ordenamos que em todalas igrejas 
do dito meestrado se reze ho seu officio em ha sua festa principal e no dia de sua 
tresladaçam e mandamos em virtude d'obediencia a todolos priores e capellães e curas que 
assi ho cumpram e façam rezar em suas igrejas porque também pêra os clérigos seculares 
que nas ditas igrejas ouver ho rezarem temos ávido provisam do nuncio per que lho manda 
sob pena d'escomunham. E pêra que nom tomassem trabalho nem despesa em aver hos 
ditos officios nos hos mandamos empremir e hos mandamos poer aa nossa custa nas igrejas 
por serviço e louvor do bem aventurado apostolo. 

A margem esquerda: Nos conventos e em todo ho mestrado se celebra agora esta festa da treslladaçam. 

À margem esquerda: Procissões. 

À margem esquerda: Lugar do convento. 
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[Fol. lOv] Item. Capitulo XVII. Dos vestidos que devem trazer 

Ha nossa regra limita has coores que avemos de vestir e quer que hos forros sejam de 

pouco preço mas depois per bulla do papa Inocêncio VIII foy concedido que has pessoas 

da ordem com licença do mestre podessem trazer e vestir quaesquer coores e forros e 

pedras preciosas segundo nella hee declarado mais largamente e alguuns ho não guardam 

assi e has trazem sem pedir ha dita licença que hee contra forma da dita dispensação pello 

qual estabelecemos e ordenamos que quem trouxer has ditas cousas sem teer licença do 

mestre pêra isso em escrito pague polia primeira vez hûua arrova de cera pêra ho convento 

e da segunda perca has mesmas cousas que polia regra são defesas ha meetade pêra quem 

hos acusar e ha outra meetade pêra obras pias que ho mestre ordenar. 
170Item. E porque aos clérigos se requere mais honestidade e seria mao exempro nom 

andarem com ha outra clerezia e ainda mais honestos como religiosos que sam. 

Decraramos que nom tragam vestidos d'outras coores salvo preto branco pardo roxo e suas 

lobas cerradas de comprimento atee ho peito do pee e jubões de chamalote ou solia sem 

golpes no vestido nem no calçado e borzeguis pretos e ho cabello que lhe pareça parte da 

(Foi. 11) orelha e ha barba tragão conforme aos outros clérigos da diocesis em que 

esteverem e qualquer que d'outra maneira andar perderaa ha vestidura que trouver e pello 

cabello ou barba pagaraa duzentos reaes por cada vez. As quaes penas seram demandadas 

perante ho juyz da ordem ou perante quem ho mestre pêra ysso ordenar segundo hos 

lugares. 

Item. Capitulo XVIII. Que ho mestre traga clérigos do habito em casa 

Cousa necessária hee aver sempreem casa do mestre capellães freires clérigos do habito 

pêra que ministrem hos sacramentos aos cavalleiros da ordem que hy andarem e lhe 

possam ensinar quaesquer cerimonias e cousas da regra que lhe perguntarem portanto 

estabelecemos e ordenamos que em casa do mestre andem sempre ao menos dous clérigos 

do habito hos quaes terão cuydado de poer em escrito todallas pessoas da ordem que 

falecerem pêra notificarem em capitulo geeral hos que faleceram e em que tempo pêra que 

lhe digão has orações que sam obrigados hos que d'antes ho não souberam. 

169 À margem esquerda: Dispensaçam do papa Inocêncio 8. 

170 À margem esquerda: Dos clérigos. 
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Item. E assi estaraam hos ditos dous freires ao falecimento dos cavalleiros e freires da 

ordem pêra ordenar has cerimonias e cousas que segundo regra lhe haam de fazer e teraam 

tambeem cuidado [Foi. llv] das outras cousas que pellos estatutos lhe damos cargo e 

tenham pêra isso nossa provisam. 

Item. Capitulo XIX. Que hos priores encomendem ho mestre 

Toda pessoa ecclesiastica hee obrigada rogar a Deus pello estado da Sancta igreja e por 

seus prelados. Portanto estabelecemos que todos hos domingos na estação depois de 

encomendarem ao Santo Padre e el rey e raynha e principe encomendem ao povo que 

roguem a Deus pello mestre presente e pella ordem e pessoas delia. I72E no fim das orações 

diraam Et fâmulos tuos regem nostruz reginam et principem et magistrum totum quez 

ordinem nostrum ab omni adversitate custodi. Per dominuz nostruz. 

Item. Capitulo XX. Da apresentaçam e collaçam dos benefícios. 

Porquanto ao mestre pertence in solido ha apresentaçaam dos benefícios da ordem e ha 

collaçam d'alguuns. Estabelecemos e ordenamos que quando quer que vagar alguum 

priorado ho mestre apresente a elle freire do convento ou capellão seu que jaa tever ho 

habito antes de vagar ho tal beneficio sendo auto pêra isso e (Foi. 12) nam outra pessoa 

algua salvo quando estes ho nom quisessem. 

Item. E quanto aas rações que sam da apresentaçam do mestre e as capellanias que sam de 

sua collaçam proveera ho mestre delias a quem lhe beem parecer como sempre se usou. 

Item. E mandamos a dom prior que quando vagarem hos priorados ou benefícios se 

ajunte em capitulo com hos freires e ho que délies achar que hee mais antigo e hábil pêra 

ho tal beneficio ho faça saber ao mestre per carta assinada per elle e pellos freires pêra que 

ho mestre apresente quem lhe parecer milhor conforme ao que acima hee dito. 

Item. E por fazermos mercê aos freires e nos assy parecer razão pello serviço que fazem 

na casa. Ordenamos que nom paguem ho que soyão pagar de chancelaria das apresentações 

171 À margem direita: Esteem ao falecimento dos outros. 

172 À margem esquerda: Ao fim da oração. 

173 À margem direita: Carta do convento. 

174 A margem direita: A chancelaria aosfreyres. 
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que lhe passarmos e isto se entendera estando elles no convento ao tempo da apresentaçam 

ou nom tendo já ávido outro beneficio porque nom estando no convento ou tendo ávido 

outro beneficio pagaram ha dita chancelaria. 

Item. Capitulo XXI. Que hos priores sirvão pessoalmente e os curas sejão do habito 

Todo reitor he obrigado residir em sua igreja e a servir pessoalmente salvo tendo algua 

legitima causa que ho disso escuse. Portanto estabelecemos e ordenamos que assi ho 

cumprão to[Fol. 12v]dos os priores da ordem e que se não possam ausentar de seus 

benefícios por mais espaço que atee dous meses em todo ho anno sem nossa licença em 

escrito sob pena de mil reaes por cada mes que mais forem ausentes no qual espaço 

deixaram curas que por elles sirvão. 

Item. E porque se seguem muitos inconvenientes de se servirem as ditas igrejas per 

clérigos que nam são do habito. Estabelecemos que hos priores que pessoalmente não 

servirem seus priorados ajão pêra ello nossa licença e ponhão clérigos do habito que sirvão 

de curas. E quando os prelados lhe duvidarem passar as cartas de cura nolo facão saber 

para lhas fazermos passar. 

Item. Capitulo XXII. Sobre ho servir das economias 

Por tirar has deferenças e demandas que se recrecem sobre ho servir das economias e 

porque sejam bem servidas has igrejas e culto divino. Estabelecemos e mandamos que se 

ho beneficiado nom vier per todo ho mes de Mayo servir seu beneficio que ho prior e 

beneficiados que presentes forem apresentem pessoa auta pêra servir ho dito beneficio pêra 

lhe mandarem passar sua carta de economia e se ho prior e beneficiados nom apresentarem 

atee dia de Sam Joam lo(Fol. 13)go seguinte entam ho mestre poderá proveer de pessoas 

autas que sirvam hos ditos benefícios e lhe passar suas cartas de economias por aquelle 

anno segundo ha forma acostumada. 

Item. E se ho tal beneficio for de beneficiado do habito assi mesmo se poera nelle econemo 

do habito se no lugar ho ouver pêra isso. 
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Item. Capitulo XXDX Que hos priores e capelães das matrizes nom tomem outras 
capellas 

Nas igrejas do mestrado em que nom avia raçoeiros antigos temos ordenados novamente 
em nosso tempo alguuns capellães do habito com certo mantimento da renda da ordem 
pêra que ajudem aos priores ao serviço das igrejas e porque ho respeito principal foy pêra 
com mais solenidade se celebrarem as missas e officios divinos dos domingos e festas ho 
que hos ditos capellães poderiam mal comprir se aceitassem outras capellas de cura ou de 
missas nos ditos domingos e festas e por evitar hos taes inconvenientes ordenamos que hos 
ditos capellães nom tomem capellas a que sejam obrigados na villa nem fora delia sob pena 
de privaçam das capellanias que teem da ordem e porem poderam dizer has missas que 
quiserem [Foi. 13v] no lugar nom lhe impedindo suas obrigações aas quaes elles serão muy 
diligentes a comprir em suas igrejas matrizes e hos que ho contrairo fezerem pagaraam 
cem reaes por cada vez que nisso encorrerem. 

Item. E assi ordenamos que hos priores e hos curas do habito nom vão dizer missa a outras 
igrejas ou irmidas nos domingos e festas e dias da somana a que sam obrigados pola 
obrigaçam que nesses dias teem aas suas igrejas sob pena de duzentos reaes per cada vez 
pêra quem hos accusar. 

Item. Capitulo XXIHL Das licenças que hão de teer hos freyres que nom viverem no 
meestrado 

Porque hos freyres clérigos que vivem fora do meestrado nom são visitados como hos 
outros e pêra que ho possam ser e deem rezam de si e da sua vida. Ordenamos que todos 
hos clérigos do habito que nom viverem nas terras do meestrado ajam licença nossa ou de 
dom prior pêra poderem estar onde quiserem e poderem celebrar e teer capellas e cargo de 
cura e viiram em pessoa pedir ha dita licença e lhe seraa dada em escrito por três annos 
soomente e cada três annos averam outra porque então deem (Fol. 14) conta de si e de sua 
vida como dito hee e ho cumpram com ha obediência que devem e sob pena de hua arrova 
de cera pêra ho convento. 

Item. E pedimos aos prellados e a seus vigairos que quando hos acharem sem ha dita 
licença hos mandem prender e fazer auto de sua prisam e nollos enviem logo aa sua custa. 
Item. E isto porem se nom entendera nos que forem beneficiados nas igrejas da ordem que 
residirem em seus benefícios. 
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Item. Capitulo XXV. Que vivam nos castellos ou hos tenham morados 

Porque alguuns alcaydes moores esqueecidos do cargo e obrigação que teem a oulharem 

pellos castellos e hos teerem sempre a boom recado nom vivem nelles nem teem hi pessoa 

que olhe por elles que hee ha principal causa de seu danificamento. Portanto estabelecemos 

e mandamos que hos ditos alcaydes moores vivam nos castellos avendo nelles casas pêra 

isso e quando nelles nom viverem tenham continuadamente ahi de vivenda homem casado 

e abastado e conveniente que cumpra e faça ho que elles aviam de fazer. E hos alcaydes 

moores que ho nom fizerem pella maneyra sobredita polia pri[Fol. 14v]meyra vez seram 

amoestados e polia segunda seraam sospensos dos castellos e alcayderias emquanto 

parecer beem ao mestre. 
175Item. E tambeem estabelecemos e ordenamos que hos comendadores vivam nas casas da 

ordem que ouver em suas comendas ou tenhaam quem more nellas e nom no fazendo 

pagaraam duas arrovas de cera pêra ho convento aleem da obrigaçam que teem a 

repairarem hos danificamentos e nos assi ho mandamos fazer nos lugares da mesa. 

Item. Capitulo XXVI. Que se nom dee comenda ou renda se não a pessoa que jaa 

tiver ho habito 

Porque muytas vezes algûuas pessoas sem habito requerem comenda ou renda delia ou 

fortaleza quando vaga por algûas razões particulares nom tendo ainda ho habito e hee 

causa de murmuraçam e descontentamento aos que ho jaa teem aleem d'outros mayores 

inconvenientes. Estabelecemos e ordenamos que se nom possa dar comenda ou parte da 

renda delia ou fortaleza a pessoa algûua que nom tever ho habito dantes que ha tal 

comenda ou renda vagasse salvo sendo filho de comendador ou cavalleiro que falleça em 

guerra de mouros ou em serviço da ordem ou do mestre porque aos taes se poderaam dar 

(Foi. 15) posto que ainda nom tenham ho habito e ho mestre lho mandara então pêra isso 

lançar. E assi tambeem poderaa fazer quando ouver de proveer de dom prior e de 

comendadeira de Santos porque estes carregos requerem pessoas autas pêra isso e por 

ventura has não avéra a esse tempo na ordem. 

À margem esquerda: Casas. 
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Item. Capitulo XXVII. Que nenhûa promessa de comenda ou benefício de pessoa viva 
seja valiosa 

Has promessas e contratos que se fazem das cousas que possuem hos vivos pêra averem 
efeito per suas mortes saam muy reprovados não soomente por hos santos padres mas 
ainda por emperadores gentios por ser causa de se desejar ou procurar ha morte alhea e 
pode vir alguum perigo ao que OOSSUe e nnerendn nos rnnfnrmar r.nm hn nUí> Hitn hm r»r>r 

evitar hos males e danos que dahy se poderiam seguir. Estabelecemos e ordenamos que se 
nom façam taes promessas de comendas benefícios castellos nem de qualquer outra cousa 
da ordem de certa pessoa logo nomeada e fazendo se sejão nenhûas e de nenhuum vigor 
assi como ho são per dereito posto que sejam afirmadas per juramento ou por qualquer 
outra firmeza e as taes pessoas nam teraam auçam pêra obrigar em juizo nem fora delle. 

[Foi 15v] Item. Capitulo XXVHI. Das comendas que se deem e ho mestre as nom 
recolha pêra si 

Estabelecemos e ordenamos que has comendas que sam ordenadas pêra comendadores 
nom tenhamos nem possamos tomar e recolher pêra nos per nenhûa via que seja mas como 
vagarem faremos delias collaeam a cavalleyros do habito dentro no tempo que ho dereito 
daa. 

Item. Capitulo XXIX. Do capitulo geeral 

Pêra que nossa ordem fosse beem regida e suas cousas de beem em milhor ordenaram hos 
fundadores delia em seus princípios que se fizesse cada anno capitulo geeral no 
convento e nelle se tratasse ho que a ella comprisse mas por quanto nossa ordem se 
estendeo depois muito mais louvado Nosso Senhor seria muyto trabalho e despesa aver se 
agora assi de comprir e tambeem no convento se nom podia alguas vezes fazer por alguuns 
respeytos por hos quaes se ouveram dispensações apostólicas pêra que se celebrasse em 
qualquer outro lugar que ao mestre parecesse mais conveniente e assi podesse ho mestre 
com conselho dos treze alargar ho tempo e portanto por vigor das ditas dispensações. 

À margem esquerda: Dispensado, fo. 19. 
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(Fol. 16) 177Item. Estabelecemos e ordenamos que cada très annos se faça capitulo geeral 

no lugar e tempo que entam limitarmos e deve ser desd'o começo d'Outubro atee dia de 

todollos santos nom avendo a isso legitimo impedimento. E viraam a elle todollos que 

esteverem no lugar sendo lhe notificado. E hos comendadores e priores e cavaleiros e 

freyres que teverem renda da ordem e esteverem fora em outras partes seraam chamados 

per cartas do mestre e assi dos que nom teverem renda aquelles que ao meestre beem 

parecer e ho que for chamado se nom vier e assi hos do lugar a que for notificado pagara 

quatro arrovas de cera pêra ho convento nom tendo legitimo impedimento e se ho tever 

envia lo a alegar ao mesmo capitulo com certeza que faça fee e com sua procuraçam a 

outro que foi presente ha qual seraa geeral com livre poder pêra todalas cousas que no dito 

capitulo ordenarem como se elle fosse presente. 

Item. Capitulo XXX. Que aja sello do capitulo 

E porque alguas cousas que nos capitulos se fezerem haam de ser asseeladas deve d'aver 

sello próprio do capitulo e seraa da imagem de Santiago a cavallo com hûa bandeyra na 

mão [Foi. 16v] e com seu letreiro que diga. Sigillum capituli ordinis militie sancti Jacobi 

como ora ho mandamos fazer estaraa no convento em huum cofre de três chaves hûa teraa 

dom prior outra ho comendador moor e outra ho secretario da ordem. 

Item. Capitulo XXXI. Do capitulo particular 

Muytas vezes socedem cousas e negócios a que cumpre de proveer e nam esperar por 

capitulo geeral por tanto estabelecemos que ho anno que se nom fezer se faça ao menos 

huum capitulo particular no mesmo tempo sobredito salvo se ho tever feito nesse anno ao 

qual virão todos hos que esteverem no lugar sendo feita notificação delle de maneira que 

ho possam saber outros alguuns que ho mestre mandar chamar e ho que nom for ao dito 

capitulo encorrera na pena atras contheuda do capitulo geeral. E per esta maneira se 

satisfaz aa regra no que manda de se fazer capitulo cad'ano e se proveer com menos 

opressam aas cousas que pello tempo ocorrerem. 

À margem direita: Cada três anos. 
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Item. Capitulo XXXII. Das vénias 

E porque em todos hos capítulos se fazem vénias pêra nellas acusarem suas culpas (Foi. 

17) hee necessário saberem como se haam de fazer e por isso ordenamos seguindo ho 

costume antigo que se façam por esta maneyra. 

Item. Estaraa lançada nua alcatifa diante do mestre ou do que tever suas vezes e detrás 

acima de sua cabeça estaraa Ma cruz alevantada. 

Item. E levantar se a cada huum do seu assento assi cavalleiros como clérigos e chegando a 

alcatifa fará incrinaçam aa cruz e logo daraa três passos mansamente e se lançaraa sobre ho 

lado ezquerdo nam apressado e dir lhe a ho mestre. 

Que dizeys. Item. Respondera. Minha culpa 

Item. Dir lhe a entam ho mestre. Levantay vos. 

Item. E levantado tendo ha cabeça bayxa lhe preguntara. De que. Item. Respondera. Que 

sam pecador em mal cuydar falar e obrar. 

Item. Dira entam ho prior moor ou quem estever em seu lugar. Porque Nosso Senhor vos 

queira perdoar vossas culpas e negligencias dizey tantos Pater Noster ou outra semelhante 
penitencia. 

E por esta maneyra farão todas has vénias e nom se irão assentar atee que lho mandem e 

quando se forem farão outra incrinação aa cruz. E custuma se irem de dous em dous cada 

huum de seu banco. 

Item. Capitulo XXXJQI. Como deve ser feyto dom prior 

[Foi. 17v] Dom prior após ho mestre hee ho que teem na ordem mayor dinidade e deve por 

isso ser pessoa muy conhecida e experimentada de sua vida saber e custumes e pertencente 

pêra ho tal cargo portanto ordenamos que quando for seu falecimento ho mestre faça 

capitulo particular ou geeral e tome nelle conselho e parecer a quem deve dar a dita 

dinidade oulhando beem has qualidades que se requerem pêra ho tal cargo e com ho dito 

conselho ho mestre escolhera por prior moor ho que lhe parecer pêra isso mais auto porque 

a elle in solido pertence fazer dom prior ho qual poderá fazer posto que dantes nom tevesse 

ho habito como fica decrarado no capitulo XXVI. 
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Item. Capitulo XXXmi. Das pessoas que devem ser treze e da sua precedência 

Nossa regra decrara de quanta preminencia sam hos treze porque per ella sam defindores e 

a elles com dom prior e comendador moor (que sempre hee hum dos treze) pertence ha 

eleição do mestre. Por isso hee cousa justa serem no has pessoas mais autas pêra isso que 

ouver em nossa ordem e que sejam expressamente professos e legitimos ou legitimados e 

de tal bondade e saber que se espere que farão ho que devem portan(Fol. 18)to 

encarregamos has conciencias dos treze que agora sam e pello tempo forem que quando lhe 

for pidido pello mestre conselho pêra criar alguum treze178 elles nomeem tal que alem de 

ser de linhagem aja nelle custumes e prudência e assi as outras qualidades sobreditas. E 

assi estabelecemos e ordenamos que se alguum comendador ou cavalleiro procurar per si 

ou per outrem per qualquer via que ho facão treze que ho nam possa ser. 

Item. Hos quaes treze precederam a todolos outros comendadores e cavalleiros nas 

procissões e em quaesquer autos da ordem e capitulos particulares assi como hos precedem 

nos geeraes e elles antre si precederam polia ancianidade do trezado como cada huum foy 

criado em treze. 

Item. Capitulo XXXV. Das emmendas 

E pêra que se saiba ho lugar que hão de teer has emmendas que se põem nos capitulos 

geeraes por falta d'alguuns treze e nom aver duvidas como ja ouve. Estabelecemos e 

ordenamos que has emmendas se assentem no mesmo banquo abayxo dos treze per suas 

ancianidades de sua profissão vestidos em suas capas pretas e assi da maneira que 

esteverem assentados [Foi. 18v] darão seus votos e farão todo ho mays como no lugar em 

que estão assentados e porem nas escrituras serão nomeados no lugar dos treze por quem 

se poem e acontecendo que depois d'asentado ho emmenda venha ho treze em cujo lugar 

hee posto por evitar escândalos. Ordenamos que por então não entre ho treze naquelle auto 

do capitulo e ho emmenda estee atee ho fim delle depois aos outros mais autos estaraa ho 

treze em seu lugar e ho emmenda leixaraa ho lugar e ho cargo e estaraa no seu que dantes 

tinha. 

178 À margem direita: 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 délies. 

199 



Item. Capitulo XXXVI. Da eleiçam dos visitadores 

Em todos hos capítulos geeraes segundo nossa regra se haam de eleger visitadores hos 
quaes haam de ser pessoas honestas que temam a Deus e saibam beem a regra 
estabelecimentos custumes e cerimonias delia e sobrecargo das conciencias de todos 
encomendamos que hos elejão taes sem ódio temor nem amor e sendo assi eleitos farão ho 
juramento na forma acustumada diante do capitulo e dar se lhes a então ho regimento e 
poder que lhe limitarem no capitulo e assi ho mantimento e sendo caso que ho capitulo 
deixe ao mestre e defindores esta eleiçam elles ha faram assi em suas conciencias mas 
porque todo ho meestrado estaa visitado per nos pessoalmente e depois (Foi. 19) per 
visitadores e sam feitos tombos de todos hos beens heranças rendas e cousas que haa nella 
e alem disso nos mandamos aa nossa custa huum clérigo do habito cad'anno ou cada dous 
annos segundo hee necessário que visita e provee todas has visitações passadas e ho que 
hee necessário aas igrejas por isso cessa ha necessidade de em cada capitulo geeral se 
elegerem visitadores pello qual e pello assi sentirmos por bem da ordem. 
Ordenamos que nos capitulos geeraes se pratique primeiro se haa necessidade de visitação 
e nom sendo necessária se nom devem de eleger visitadores. 

Item. Capitulo XXXVII. Que hos visitadores nom pousem com os comendadores 

Huum dos principaes intentos das visitações hee pêra se fazer justiça dos comendadores e 
que hos povos não sejam délies vexados. E porque pousando com elles hos visitadores 
como soyam fazer pareceria aas partes que nom fariam délies justiça e por isso a 
deyxariam por ventura de a requerer. Estabelecemos e ordenamos que hos visitadores nom 
pousem com hos comendadores nem recebam délies davidas nem presentes salvo ho 
mantimento que levarem ordefFol. 19v]nado sob pena de pagarem vinte cruzados pêra ho 
convento e perderem ho mantimento que aviam d'aver nesse lugar pêra ho mesmo 
convento e ho escrivão da visitação receberaa ho mantimento e ho repartira pellos 
visitadores dando a cada huum ho que se lhe montar. 

À margem direita: Proucedo. 
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Item. Capitulo XXXVin. Como haam de emprazar hos beens 

Por quanto algûas vezes hos beens de nossa ordem se aforão permudão e enlheão nam 

quardando nisso ha forma devida nem oulhando ao que hee mais proveito da qual cousa se 

lhe segue grande prejuyzo e danificamento querendo a isto proveer. Estabelecemos e 

ordenamos que se nom facão contratos alguuns de emprazamento ou permudação ou outra 

algûua especia de enlheação dos beens e terras posissões rendas heranças dinheiros e 

outras quaesquer cousas da dita ordem salvo com evidente e manifesto proveyto ou com 

evidente necessidade. E far se ham hos aforamentos per nos em nossa mesa tendo 

procuraçam e poder pêra isso do capitulo geeral. 

Item. E nas comendas e priorados falos aam hos comendadores e priores com procuraçam 

e po(Fol. 20)der nosso que lhe daremos per vigor do que tivermos do capitulo e sem tal 

procuraçam nom ho poderão fazer nem seraam valiosos. 

Item. E hos beens que assi haam de ser aforados seraam aquelles que hos comendadores 

per si nom poderem grangear e aproveytar e hos mandaraam primeiro trazer em pregão per 

espaço de dez dias continos perto todalas praças das villas e lugares onde hos taes 

contratos se ouverem de fazer e passados hos ditos dez dias e pregões hos aforem a quem 

por elles mays der e ho facão verdadeiramente e a proveyto da ordem sob cargo de suas 

conciencias. 

Item. E porem nom farão prazo alguum nem aforamento salvo em vida de três pessoas nas 

quaes se nam entenderaa marido e molher por húua pessoa senão cada huum por sy 

simplezmente nam conjunta a outra salvo se ha cousa for tam danificada e esterile de tão 

pouco proveyto que nom achem quem ha tome em pessoas andando em pregão como dito 

hee porque em tal caso a poderam dar em mais de três pessoas e emfatiosym perpetuu da 

qual solenidade se usaraa assi na mesa como nas comendas e qualquer contrato feyto em 

outra maneyra determinamos e decraramos ser nenhuum e de nenhuum vigor. 

Item. Outro si declaramos que em todolos ditos com[Fol. 20v]tratos se ponha esta clausula 

que do dia em que se fizerem atee huum anno ajam confirmaçam do mestre e nam na 

avendo sejam de nenhum vigor e efeyto e ha propriedade fique logo aa ordem e hos 

foreiros seraam obrigados a fazer esta diligencia. 

À margem esquerda: Confirmaçam. 
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1 SI 

Item. E sendo hos taes contratos per modo de ennovação de contrato passado. 

Estabelecemos e mandamos que valham sem ha dito solenidade do pregão comtanto que 

no primeiro contrato fosse guardada e ha ennovação seja em evidente e manifesto proveyto 

da ordem. E serão também trazidos hos ditos contratos de ennovaçam ao mestre do dia que 

forem feytos atee huum anno como hos outros sob as ditas penas. 
182Item. Porque per dereyto e custume sempre guardado em nossa ordem se paga 

auarentena dos orecos Der aue se vendem as orooriedades. 

Estabelecemos que se ponha nas cartas clausulas disso e pondo se ou não todavia se 

pagaraa ha dita quarentena. 

Item. E onde estever em custume pagar se mais da quarentena guardar se ha ho dito 

custume. 

Item. Outrosi acontecendo que hos aforamentos sejam feytos em três pessoas, convém a 

saber, que ha primeyra nomeye ha segunda e a segunda nomeye ha terceyra se algûa 

destas falecer sem nomear183 determinamos e ordenamos que nom se entenda por (Foi. 21) 

nomeada ha dita pessoa se ho nom for expressamente e que ho tal emprazamento fique 

ipso facto devoluto aa ordem sem ser obrigada dalo aos herdeyros posto que tenha feitas 

bemfeytorias. E assi mandamos que se ponha nos contractos e posto que se nom ponha que 

assi se entenda serem feytos. 

Item. E assi ordenamos que fiquem pella mesma maneyra has propriedades e prazos aa 

ordem pêra delias fazer ho que quiser sem outra obrigaçam algûua de ho dar ha herdeiros 

quando for findo ho contrato por falecimento das pessoas. 

Item. E sendo aforamento em perpetuu seraam obrigados hos herdeiros do possuidor ao 

encabeçarem dentro de huum anno que se começara do dia do falecimento do dito 

possuidor em diante e fazer escritura ou assento por tabaliam de como ho haam por 

encabeçado em foão e ho vãao mostrar ao comendador ou ao almoxarife na mesa dentro no 

dito tempo pêra que ha ordem sayba quem hee seu foreiro e nom ho comprindo assi hos 

ditos herdeiros perderam os taes prazos pêra ha ordem. 

À margem esquerda: Ennovaçam. 

À margem esquerda: Quarentena. 

À margem esquerda: Nom nomeado. 

A margem direita: Encabeça ho prazo perpetuu. 
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185Item. E por se tirarem muitas duvidas que podem recrecer ordenamos que em cada huum 
lugar da mesa ou comenda aja huum livro dos próprios em que sejam assentados de verbo 
a verbo todolos afora[Fol. 21v]mentos depois de confirmados pello mestre e has partes 
seraam obrigados aos fazerem treladar no dito livro do dia da dita confirmaçam atee huum 
anno e na mesa falo a huum escrivam do almoxarifado e nas comendas huum tabaliam e 
has partes ho pagaram aas regras segundo ordenaçam do reyno. 
186Item. E quando falecer ho foreiro ha pessoa que ficar nomeada viraa mostrar sua 
nomeaçam dentro de huum anno ao escrivam e almoxarife na mesa e nas comendas ao 
comendador ou a seu moordomo para que no dito livro na margem se ponha que hee 
falecido foão e se faraa assento ao pee assinado pella parte de como ho traz foão e hee 
nelle segunda ou terceira pessoa per nomeaçam que mostrou feyta per foão. E sendo prazo 
perpetuu diraa como foão mostrou que era encabeçado nelle per escritura ou certidão per 
tal tabalião feita desta maneira se tirarão muytas duvidas e hos beens da ordem andaram 
sempre a boom recado. 
Item. E porque antigamente alguuns comendadores custumavam levar dinheiro ou outras 
cousas d'entrada polias aforamentos que faziam dos beens de suas comendas ho que era 
muy prejudicial aa ordem porque por averem moores entradas aforavam por menos foro 
mandamos que nenhuum leve cousa algûua por fazer hos ditos aforamentos hora se faça de 
novo ou per via d'enno(Fol. 22)vaçam e qualquer que ho contraire fezer perca ho que assi 
levou d'entrada e mais pagara trinta cruzados ha meetade pêra ho convento e ha meetade 
pêra quem ho acusar e o contrato ficara de nenhum vigor e efeito. 

Item. Capitulo XXXIX. Que nom casem sem licença do mestre 

A nossa regra parece que mostra que quando quiserem casar devem pedir licença ao mestre 
sem sinal d'obediência e por isso parecer muy honesto. Ordenamos que assi ho cumpram e 
facão porque ha tal licença nom lhe seraa negada e quando ho fosse abasta fazerem no 
saber e casarem emboora com quem quiserem porque isto soomente se ordena por 
honestidade da religião e sinal d'obediência. 

À margem direita: Livros dos próprios. 

À margem esquerda: Foreyro falecido. 
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Item. Capitulo XL. Que nom tenhão mancebas 

Huum dos três votos da nossa sancta religião hee ho da castidade com ho qual toda pessoa 
apraz a Deus e porquanto alguuns cavalleiros e freires esquecidos do dano de suas 
conciencias vaam desolutamente contra este voto com infâmia de suas pessoas e dano de 
suas conciencias querendo nos a isso proveer e evitar ho tal erro e pecado mandamos que 
nenhua pessoa de nossa ordem tenha manceba e qualquer que ha tever publicamente polia 
primeira vez seja amoestado e polia segun[Fol. 22v]da seja preso e castigado segundo ha 
providencia do mestre e nom se emmendando seja privado da comenda tença ou beneficio 
ou officio ou de qualquer outra cousa que tever da ordem sendo lhe provado conforme a 
dereito. 

Item. Capitulo XLI. Que os comendadores visitem cad'anno suas comendas 

Muyta perda recebem has comendas por deyxarem de ser vistas por espaço de tempo dos 
que has possuem e vemos por experiência que hee causa de se danificarem e enlhearem has 
propriedades rendas e cousas da ordem e porque todos sam obrigados de trabalhar ho que 
nelles for d'acrecentar has cousas delia e pêra isso lhe sam encomendadas. Estabelecemos 
e ordenamos que todos hos comendadores sejão obrigados a visitar cad'anno suas 
comendas e saberem de todolos beens heranças e rendas como andam e de maneira que 
sempre facão porque se nom enlheem nem perca algíiua parte delias assi como sam 
obrigados. E quem tever mays que hûa comenda visitaraa cad'anno hûua delias e 
mandamos aos visitadores que se enformem de como ho cada huum cumpre e darão disso 
conta ao mestre em capitulo. 

(Foi. 23) Item. Capitulo XLII. Da entregua das comendas e alcaidarias 

Ordenamos que quando ho contador do meestrado for dar posse das comendas alcaidarias 
moores e cousas de que ha ouverem de dar segundo seu regimento aja dos herdeiros do 
comendador ou alcaide moor passado ho auto da entrega que lhe foy feyta pêra que por elle 
veja se estão as cousas no estado em que lhe foram entregues. E ho que nisso achar trará ao 
mestre pêra se correger ho que estever danificado polios beens do defunto. 
Item. Então fará seus autos da entrega da comenda ou alcaydaria ou de qualquer outra 
cousa que for. E de todallas cousas delias assinados per elle e pella parte com testemunhas 
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de que fique huum comendador e traga outro pêra estar no convento ho que todo assi fará 

segundo forma de seu regimento. 
187Item. E aos comendadores e alcaides moores mandamos em virtude d'obediencia que 

mandem em seus testamentos tornar aa ordem todos hos papees e escrituras que teverem 

que toquem aa ordem e assi ho livro da regra. 

Item. Capitulo XLIIL Que nom sejam fiadores sem licença do mestre 

[Foi. 23v] Porque nom estaa beem aos religiosos andarem em demandas e litigios hos 

quaes se seguem muytas vezes de fianças polios evitar e a perda que disso lhes pode 

sobreviir conformando nos em estatutos. Estabelecemos e ordenamos que hos cavalleyros e 

freyres se nom possam obrigar a algûua fiança sem licença do mestre expressa em escrito. 

Item. Capitulo XTJITT. Que nom façam ermidas nem moesteiros sem licença do 

mestre 

Grande dano se segue a nossa ordem por caso de algùuas ermidas e moesteyros que hos 

leigos e religiosos edificam em terra da ordem ho que nom podem fazer sem nosso 

consentimento e haam licença do papa e dos prelados que nom devem em prejuizo das 

rendas e dereytos da ordem de que se seguem demandas e escândalos antre elles e ha 

ordem. Polio qual estabelecemos e ordenamos que nom façam moesteiros ermidas 

oratorios nem cellas na terra da ordem sem licença do mestre expressa em escrito sob pena 

de vinte cruzados em ha qual encorreram sendo lhe notificado este estatuto. E mandamos 

aos priores que quando se fezerem cada huum em ho limite de seu priorado tenha (Foi. 24) 

cuidado de requerer aos juizes que ho notifiquem aas partes e que facão assentar a 

notificaçam e nom no fazendo encorreram os ditos juizes na mesma pena e ho prior que ho 

assi nom comprir encorrera em pena de dez cruzados e mays ficara pêra ha ordem ho que 

se edificar sem licença do mestre. 

À margem direita: Escrituras. 
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Item. Capitulo XLV. Que nom vivão com outro senhor sem licença do mestre 

Dos três votos que has pessoas de nossa ordem fazem ho principal hee ho da obediência e 

porque vivendo hos cavalleiros e freires com outros senhores se poderião seguir 

inconvenientes ao nam comprirem como devem e sam obrigados e por se isto evitar 

estabelecemos e ordenamos que daqui em diante nenhuum cavalleyro nem freyre aceyte 

novamente vivenda com outro alguum senhor sem licença do mestre e aquelles que ho 

contrairo fezerem sejam amoestados e nam desistindo disso percam ho que teverem da 

ordem e nom tendo cousa da ordem averam penitencia de huum anno e outra mais pena 

segundo ha providencia do mestre. E porem isto se nom entendera nos que viverem com el 

Rey nosso senhor por que assy cofFol. 24v]mo ho mestre ho serve assi hee razam que os 

seus súbditos ho possam também fazer sem ser necessária tal licença. 

Item. Capitulo XLVI. Que tenham cavallo e armas 

Porque todo cavalleiro deve teer sempre cavallo e armas pêra exercitar seu officio. 

Estabelecemos e ordenamos que todollos cavalleiros de nossa ordem tenham armas e 

cavallo e quem estever sem elle mais de quatro meses avera penitencia segundo a 

providencia do mestre e porem encomendamos lhe que trabalhem de ho assi comprir. 

Item. Capitulo XLVII. Que acompanhem ho mestre no tempo da guerra e has lanças 

com que ho haam de servir 

Muy beem parece aos súbditos acompanharem seu superior em todo tempo mayormente na 

guerra de mouros pêra que nossa ordem foy estabelecida e fundada e posto que se nom 

espere que nenhuum oulhe tam mal sua obrigaçam que em tal tempo acompanhe outrem 

querendo todavia nisso proveer. 

Item. Estabelecemos e mandamos em virtude de odebiencia que todos hos cavalleiros de 

nossa or(Fol. 25)dem no tempo da guerra sigão ho mestre e bandeyra da ordem com suas 

armas concertados ho milhor que poderem como pêra tal auto se requere e não vão debaixo 

d'outro capitão e ho que tever renda da ordem que chegar a cinquoenta mil reaes servira 

com huum de cavallo e dahi pêra cima por cada cinquoenta mil reaes que mais tever levara 

mais huum de cavallo a fora sua pessoa e hos que assi ho nam comprerem sejão sospensos 

de suas encomendas e rendas emquanto for vontade do mestre e pêra que se sayba com 
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quantos de cavallo deve cada huum servir hos visitadores poeram no cabo das visitações ho 

que acharem que cada huum teem de renda em suas encomendas porque has outras rendas 

saber se am por hos livros de nossa fazenda. 

Item. Capitulo XLVIH. Que na guerra tragão ho habito sobre as armas 

Os cavalleyros e freyres da nossa ordem sam obrigados trazer sempre seu habito que hee a 
cruz e na guerra hee mais rezam pois para ysso foy fundada. Estabelecemos e ordenamos 
que todos hos cavalleyros na guerra tragam ho habito posto sobre has armas ou em 
qualquer vestidura que sobre ellas trouverem e ha tal vestidura seja branca como hee ho 
manto da ordem em tal mafFol. 25v]neira que ho habito se pareça e sejam vistos e 
conhecidos por cavalleiros da ordem e quem assi ho nam comprir avéra a penitencia de 
meyo anno salvo se per alguum ardil da mesma guerra fosse necessário mudar ho trajo que 
em tal caso ho poderá fazer livremente. 

Item. Capitulo XLIX. Das bandeiras da ordem 

De custume antigo haa na ordem duas bandeyras quadradas hûua delias hee de cruz branca 
em campo vermelho com cinco vieyras vermelhas na cruz perfiladas douro e esta hee ha 
principal bandeira da ordem que foy benta pello papa no principio da ordem. Esta leva ho 
mestre quando hee principal capitão da hoste. E a outra bandeira hee de cruz vermelha em 
campo branco com vieyras brancas. Esta leva ho mestre quando vay com el rey e esta 
bandeyra de campo branco e cruz vermelha poderaa levar ho comendador moor na hoste 
d'el rey porem haade ser com muyta diferença da grandeza e altura da bandeira do mestre 
como bandeira punhal, convém asaber, guiam. E quando for com ho mestre nom levara 
bandeira mas levara estandarte da mesma cruz e color. 
Item. E has cores da ordem sam branco e vermelho. 

(Foi. 26) Item. Capitulo L. Que nom demandem nem respondão em juyzo senam no 
da ordem 

Muy obrigados somos todos a trabalhar por conservar ha jurdição da ordem assy nos como 
has outras pessoas delia delia poys que todos ho prometemos e porque muytos esqueecidos 
do que devem e prometeram demandam outros da mesma ordem ante justiças seculares de 
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que se seguem muytos inconvenientes e prejuyzo aos privilégios e liberdades da ordem 

querendo a isso proveer estabelecemos e ordenamos que nenhûa pessoa da ordem demande 

outra pessoa delia assi em eivei como em crime perante outro juiz ecclesiastico nem 

secular salvo perante ho juyz da ordem. E qualquer que ho contrairo fizer ho avemos por 

condenado em cinquoenta cruzados pêra ho convento e se todavia perseverar em sua 

contumácia e desobediência sendo amoestado seja privado da encomenda ou benefício ou 

de qualquer outra cousa que tever da ordem. 188E assi mesmo avera has ditas penas aquelles 

que forem demandados per outras pessoas ante quaesquer outras justiças ecclesiasticas ou 

seculares e responderem ante ellas sem declinarem ha jurisdição requerendo que hos 

remetão a seu juizo e quando lhes nom fosse guardada esta [Foi. 26v] exceyção defendam 

se per dereyto. E no crime ho façam logo saber ao mestre pêra proveer nisso como se lhe 

guardem hos privilégios da ordem. 

E ho juyz delia pasaraa a sua carta requisitória em forma e nom querendo remetelos por 

ella dom prior pasaraa seus procedimentos d'escomunhoes polio breve apostólico que pêra 

isso haa. 

Item. Capitulo LI. Como hos cavalleiros e freyres haam de ser julgados 

Porque has pessoas da ordem sejão julgadas segundo nossa regra e estatutos e privilégios 

delia e lhes seja inteiramente guardada sua justiça. Estabelecemos e ordenamos que quando 

se ouver de julgar finalmente alguum feito crime de cavalleiro da ordem ho mestre ou ho 

juiz delia chame ao despacho delle ao menos dous cavalleyros afora hos letrados que nelle 

esteverem posto que sejam do habito e devem ser dos treze estando no lugar e daram seus 

votos como juyzes e lhes sera dado juramento que beem e verdadeiramente julgem ho que 

lhe parecer e que nam descubrão ho voto de cada huum a tempo que perjudique a alguum. 

(Foi. 27) E sendo em feito de prior ou freire clérigo seraam chamados a elles dous priores 

ou freires clérigos pêra estar ao final despacho como hee dito dos cavalleyros estando dom 

prior no lugar seraa huum destes dous. 

A margem direita: Os que nam declinarem ho... ro (a leitura paleográfica apresenta-se difícil, por a 
palavra estar truncada). 
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Item. Capitulo LU. Que nom apellem do juizo da Ordem 

Cousa fea hee averem d'apellar e agravar has pessoas da ordem pêra has justiças seculares 

das sentenças e despachos do mestre e seu juiz que dereitamente pertence ho conhecimento 

de todos seus feitos e por isso sam isentos das outras juridições e conformando nos com 

hos privilégios e liberdades da ordem e por sua mais conservaçam. Estabelecemos e 

ordenamos que pessoa algûa do habito nom possa apellar nem apelle nem agrave das 

sentenças e mandados do mestre e de seu juyz da ordem pêra has ditas justiças seculares 

em quaesquer casos que sejam civees ou crimes e se ho fizerem hos avemos por 

condenados em pena de cinquoenta cruzados pêra ho convento aleem da outra mais pena 

que per dereito merecerem e ao juiz da ordem mandamos em virtude d'obediencia que lhe 

nom receba taes apellações nem agravos per nenhûa via. 

[Foi. 27v] Item. E por quanto teemos privilegio apostólico de apellatione remota 

mandamos ao juiz da ordem que também nom lhes receba apellaçam nem agravo conforme 

ao privilegio. 

Item. Capitulo Lffl. Que todollos do habito mostrem hos perdões que ouverem 

apostólicos 

Muytas vezes alguuns cavalleiros e pessoas desta ordem por seus delitos sam condenados 

em degredos per nos e pello juiz da ordem e depois de assi serem degradados impetram 

provisões do papa que lhe perdoa e cornuda hos taes degredos ou d'outra substancia e nom 

fazem por has taes provisões ha inhibiçam e obra que per dereito se requere nem has 

apresentão aos juizes executores a que vêem cometidas e nom cumprem seus degredos e 

andam pubricamente em desprezo de nossa jurdiçam e grande escândalo dos seculares e 

das partes a que toqua e querendo a isto proveer. Ordenamos e mandamos que daqui por 

diante qualquer pessoa da dita ordem que as semelhantes provisões ouver depoys de has 

teer apresentadas a seus juizes a que vierem dirigidas no las venham apresentar ou ao juiz 

da ordem dentro em dous meses pêra se lhe guardarem como for dereito e não ho 

comprindo assi que paguem de pena cinquoenta cru(Fol. 28)zados em ha qual pena hos 

avemos por condenados per este estatuto ipso facto e seraa ha meetade da dita pena pêra ho 

convento e ha outra meetade pêra quem ho acusar e aleem disso avera mais ho castigo que 

merecer per dereito. 
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Item. Capitulo Lllll. Dos conservadores 

Porque hos conservadores sam impetrados e ávidos a supricaçam de nossa ordem contra 

hos injuriadores e ocupadores delia pêra fazerem guardar ha jurdiçam privilégios e 

liberdades e cousas da dita ordem e alguuns conservadores se entremetem a conhecer antre 

hos mesmos cavalleyros e freyres em prejuízo de nossos dereitos e jurdiçam decraramos 

que hos conservadores nom haam de tomar conhecimento de causa algûa dantre nessoas da 

ordem que se demandarem huuns aos outros em eivei nem em crime nem haam de ouvir a 

outras pessoas de fora da ordem que demandem aos do habito nem podem tomar 

conhecimento das cousas dos foreiros da ordem sem nossa licença em escrito. E qualquer 

comendador ou cavalleiro ou freire que taes demandas fezer ou que a ellas responder 

perante hos ditos conservadores pague de pena vinte cruzados ha meetade pêra ho 

convento e ha outra meetade pêra quem hos acusar. 

[Foi. 28v] Item. Capitulo LV. Que ho mestre tenha procurador em Roma e na corte 

do reyno 

Porque has cousas da ordem sam pella mayor parte ecclesiasticas cujo conhecimento 

pertence a corte de Roma e muytas vezes se perderiam nom avendo laa procurador que 

tenha cuydado delias e pêra que hos avogados de laa sejam milhor enformados e instrutos 

das cousas da ordem e como conveem. Estabelecemos e ordenamos que ho mestre tenha 

continuadamente procurador em corte de Roma e seja pessoa da ordem solicito e avisado 

tal que sayba beem negociar has cousas e de que se espere que ho faraa como deve ao qual 

todallas pessoas da ordem devem endereçar seus negócios que laa penderem por bem de 

suas comendas rendas e cousas da ordem ou por respeito de seu habito ho qual procurador 

teraa seu mantimento ordenado que pello mestre lhe seraa dado aa cua custa e mandamos 

que se encarregue e tenha cuydado das ditas cousas dos da ordem quando lhas 

encomendarem. 

Item. Outrosi haa muytos feytos e negócios que se tratam no reyno e pertencem aa corte 

d'el rey nosso senhor como sobre jurdições e dereiros reaes e outras cousas. Ordenamos 

que ho mestre tenha também na dita corte procurador letrado suf(Fol. 29)ficiente pêra isso 

a que também irão has pessoas da ordem com suas cousas porque estes procuradores 

saberem milhor que hos outros ho dereito liberdades e privilégios da ordem pella mayor 

pratica e experiência que teraam das cousas delia usando as sempre. 
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Item. Capitulo LVL Que hos priores e freyres clérigos paguem meyas anadas 

Has fazendas dos freires clérigos pertenciam aa ordem e ouvemos bulia apostólica pêra que 

podessem testar conforme aos d'Avis e de Chrispto pagando pêra ho convento sua meya 

anada da renda que teverem da ordem e porque foy duvida se da renda que tinhão se avia 

de fazer desconto das missas que sam obrigados a dizer e da cura e pagarem do que lhe 

ficasse decraramos que ha dita meya anada se haa de pagar per inteyro de todo ho que 

tever da ordem sem se fazer desconto alguum por razam das missas nem da cura e assi 

achamos que se custumava na ordem de Chrisptus. 

Item. Capitulo LVEL Que ha meetade da renda da comenda se gaste nella quando 
vagar 

[Foi. 29v] Muytos lugares da mesa e comendas achamos em que nom haa casas proprias da 

ordem pêra vivenda dos comendadores nem cileiros e adegas pêra recolhimento dos 

fruytos sendo cousa muy necessária por muitos respeito e onde has ouver sempre teem 

necessidade de repairo e corregimento e porque todos somos obrigados a melhorar as 

cousas da ordem e conformando nos tambeem com ha bulia do papa Sisto IIII que despoe 

que se despendam has meyas anatas no repairo e edifícios das cousas da ordem. E defende 

sob pena d'escomunham papal que se nam possam gastar em outra cousa. Estabelecemos e 

ordenamos que vagando qualquer lugar da mesa ou comenda se gaste em melhoramento 

delia ho terço da renda de huum anno que comuunmente render e pagar se a da mesma 

renda em hos primeiros três anos contados des que vagar em diante pella estimaçam que ho 

contador do meestrado haa de fazer da tal cousa pêra ho pagar do dizimo ha qual seraa 

favorável aa parte segundo se mais largo se contem em seu regimento. 
189Item. E despender se a em se fazerem casas pêra apousentamento do mestre na mesa e 

dos comendadores nas comendas ou em correger e concertar milhor has que ja ouver e em 

fazer cileiros e adegas pêra recolhimento dos fruytos e em reformar (Foi. 30) has que tever 

segundo entam ho mestre ordenar com parecer do comendador que seraa como vir que hee 

milhor e mays proveitoso ao tal lugar ou comenda. 

Item. E onde nom ouver necessidade das taes despesas por aver has ditas casas e cileyros 

esteverem beem corregidas como conveem sem seer necessário gastar se nellas gastar se a 

189 À margem esquerda: Item. Em casas e cileyros e adegas. 
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nas igrejas e ornamentos delias algûa parte e o mais se empregaraa em compra d'algûa 

propriedade que venha beem aa ordem segundo ho mestre ordenar com parecer do 

comendador. E defendemos e mandamos que se nom possa levar ho dito dinheiro pêra 

outra parte nem gastar em outra algûua cousa salvo em melhoramento do dito lugar ou 

comenda como neste estatuto hee declarado. 

Item. E ho contador teraa cuidado de quando for dar ha posse do tal lugar ou comenda 

ordenar logo recebedor e escrivão e elle com ho comendador verem em nue seraa milhor e 

mays necessário fazer se esta despesa e per assento assinado per ambos ho fazerem saber 

ao mestre pêra proveer conforme a este estatuto segundo vir que hee milhor pêra ha ordem. 

Item. Capitulo LVm. Que não tenham casas patrimoniaes nas comendas 

[Foi. 30v] Alguuns comendadores no tempo passado devendo fazer casas pêra ha ordem 

em suas comendas e acrecentarem nellas como erão obrigados has fezeram proprias 

patrimoniaes e has herdaram seus filhos e herdeyros de que se seguiram inconvenientes. 

Ordenamos que nas terras da ordem hos comendadores nam facão casas proprias 

patrimoniaes nem as comprem nas suas comendas em que ajam de morar e fazendo as ou 

comprando as que has percam e sejam pêra ha dita ordem salvo em algûa fazenda sua 

patrimonial que teverem fora do lugar. 

Item. Capitulo LIX. Dos fruytos que pertencem ao novo comendador 

Por tirar duvidas antre hos herdeyros do comendador passado e ho successor acerca dos 

fruitos das comendas quando vagam e se evitarem inconvenientes estabelecemos e 

ordenamos que daqui em diante se tenha e guarde esta maneyra. 

Item. Quando falecer ho comendador todolos fruytos que tever jaa recolhidos em seu poder 

ante de sua morte pertenceram a seus herdeiros in solido e se ao tempo que elle fallecer 

ainda nom tever hos fruytos recolhidos decraramos que tanto que (Foi. 31) ho pão for 

segado has uvas vindimadas azeitona derribada se ajam por recolhidos e pertenção aos 

herdeiros do defunto e per esta maneira se entenda em todos hos outros fruitos. 

Item. E se hos ditos fruytos forem pendentes, convém a saber, ho pão por segar e ho vinho 

por vindimar e ha azeitona por varejar em tal caso hos fruytos pertençam as futuro 
sucessor. 

Item. Esta maneira se teraa em todolos outros fruitos que hi ouver. 
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Item. E quanto aos dizemos do gaado determinamos que ho gaado que andar por dizimar 

quando ho comendador falecer pertença ao futuro sucessor. 

E aquelle gaado que ao tempo do falecimento do comendador foy dizimado ou for jaa 

passado ho tempo da dizimaçam posto que ainda ande na manada de seus donos todavia 

pertenceraa aos herdeyros do defunto. E quanto aos queijos e laans decraramos que ha 

laam que for trusquiada e hos queijos que forem feitos antes da morte do dito comendador 

pertenceram aos seus herdeiros posto que per elles nom fossem dizimados em sua vida ora 

esteem em mão do criador ou no cileyro pêra se repartirem. 

Item. E posto que ha renda seja arrendada a rindeiros mandamos que se tenha nella ha 

maneyra sobre dita avendo respeito aos fruytos que tan[Fol. 31v]to vençam hos herdeiros 

do defunto do preço per que foy arrendado quanto vencerão dos finitos se nam foram 

arrendados. 

Item. E quanto hee aas tenças e foros e moynhos e quaesquer outras rendas que se pagão a 

dinheiro ou em fruitos ou em qualquer outra cousa. Determinamos e mandamos que hos 

herdeiros do defunto vençam pro rata aquillo que montar no tempo que ho dito 

comendador viveo salvo se hos foros se pagarem em pão ou azeite ou vinho porque então 

seram regulados como acima se diz no dizimar dos mesmos fruytos. 

Item. Capitulo LX. Que esteem ao falecimento dos da ordem e vaam a seus 

enterramentos 

Cousa devida e razoada hee serem visitados e acompanhados hos da ordem por seus irmãos 

ao tempo de seu falecimento e enterramento portanto estabelecemos e ordenamos que 

quando alguum cavalleiro ou freire estever em passamento hos freires clérigos que ouver 

no lugar esteem com elle e levando o a enterrar ho acompanhem todos assi clérigos como 

cavalleyros e esteem a seu enterramento e officio. 

Item. Capitulo LXI. Do modo e cerimonia que se haa de teer quando falecerem 

(Foi. 32) De costume antigo se achou que aas pessoas de nossa ordem ao seu falecimento 

se fazião estas cerimonias e por assi nos parecer beem mandamos que se guardem como 

abaixo hee declarado. 

Item. Por se nom dar torvaçam ao enfermo poendo o no chão em vida como se ja fez 

estando elle pêra espirar se for cavalleyro lançar lhe am ho manto branco com ho habito 
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encima da cama e seendo clérigo ha sobrepeliz com ho habito e tonir se a cinza e a 
benzeram com ha benção abaixo escrita e far se a com ella hûua cruz tam comprida como 
ho corpo do defunto e encima de hûua alcatifa ou pano que estaraa estendida no chão ha 
qual beenção se faraa por sacerdote freyre se presente for e nom ho sendo per outro 
qualquer sacerdote. 

V. Adiutorium nostrum in nomine domini. R Qui fecit celum e terrain. V Sit nomen 
domini benedictum R Ex hoc nunc e usque in seculum V Domine exaudi oronez meaz R 
Et clamor meus ad te veniat V Dominus vobiscum R Et cum spiritu tuo. Oremos. 
Deus indulgentie pietatis e misericordie qui ninivitis cinere e cilitio indutis e misericordiam 
tuam clamantibus subuenisti exaudi nos per pitius e hanc creaturam cineris qua pecactores 
indulgentiam tue misericordie implorantes vtimur bene+dicere [Fol. 32v] dignare et 
santificationis tue gratiam super earn infunde ut quicum que pulveris huius lustrationem 
aspersus fuer it indulgentiam e remissionem omnium peccatorum ate piem omnipotens 
Deus mereatur accipere. Per Christum dominus nostrum. Amen. 

Item. E quando estever espirando diraam est'outra ora cam 

Suscipe animam domine servi tui revertentem adte e veste celesti indue earn e da requiem 
celestem ut in paradisi gáudio notitiam misteriorum dei agnoscat et inter possidentes vitam 
eternam possideat. Per Christum dominum nostrum. Amen. 

Item. Aacabado de espirar dirão est'outra oraçam 

Migranti in tuo nomine domine de tam incerta e instabili vita semp'iterne vite illam letitiaz 
in celestibus presta. Per Christus dominus nostrus. Amen. 

Qui posuit animam tuam ad vitam suscipiatte cum Sanctis suis e faciat te cum miam suam. 
Amen. 

Item. Despois de jaa teer espirado tomarão ho corpo do defunto e vistilo am no manto 
branco sobre ha camisa e calções de linho branco atee ho giolho e ho rosto cuberto com 
huum pano de linho (Foi. 33) e espada na cinta e esporas nos pees calçadas. E ho poeram 
sobre ha cruz de cinza que pêra isso estaraa feyta e estaraa sobrela atee que ho levem a 
enterrar. 
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Item. E ao freyre clerygo se faraa ho mesmo sem levar espada nem esporas e em lugar do 

manto levaraa sobrepeliz que hee ho seu próprio habito e huua + de candea de cera na mão. 

Item. E ho prior moor em pontifical como hos priores de Santo Agostinho. 

Item. Capitulo LXEL Como ha ordem haa d'aver has camas e vestidos dos defuntos 

Segundo nossos estatutos e custumes has camas e vestidos dos cavalleiros e freyres 

defuntos pertençam aa ordem e se avião de dar pêra ha enfermaria mas por evitar duvidas e 

contendas que sobre isso podia aver antre hos herdeiros dos defuntos e ha ordem. 

Ordenamos qua aquelles que nom quiserem dar has camas e vestidos e has quiserem antes 

pagar a dinheiro paguem por esta taixa seguinte. 

Item. Has pessoas que nom teverem renda algfia da ordem ou posto que ha tenhão se não 

passar de XXX mil reaes pagaram pellas camas e vestidos mil reaes. 

Item. E quem tever de trinta ate sesenta mil reaes [Foi. 33v] pagaraa dous mil reaes. 

Item. E de LX atee cem mil reaes pagara três mil reaes. 

Item. E de cento atee cento e trinta mil reaes pagara quatro mil reaes. 

Item. E dahi pêra cima quanto quer que seja pagaram seys mil reaes. 

Item. As quaes camas e vestidos e assi hos dinheiros delias apropriamos pêra ha enfermaria 

do convento e mandamos que se nom possa gastar em outro uso salvo no que a ella for 

necessário por ser ordenado pêra isso antigamente. 

Item. E porem hos priores e freyres clérigos que pagarem suas meyas anatas nom seram 

obrigados aas ditas camas e vestidos e assi foy jaa determinado no capitulo que fezemos 

em ha Annunciada de Setuval no anno de M. D. XXVTI. 

Item. Capitulo LXUI. Que ha fazenda dos abintestados e sem herdeiros pertence aa 

ordem 

Como quer que esta nossa sancta ordem ouve seu principio e fundamento em casados era 

necessário que seus herdeiros herdassem e se guardasse nos cavalleyros ha forma do herdar 

que se guarda em todolos outros seculares ho que segundo privilégios e custume antigo 

assi se guarda e usa. Porem falecendo alguuns cavalleyros abintes(Fol. 34)tados sem 

teerem hos ditos herdeiros que de dereito possam e devam d'erdar ho seu. E nom 

dispoendo de seus beens e fazenda per seus testamentos decraramos que ha ordem hee sua 
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legitima herdeyra dos taes e a ella pertencem hos beens e fazenda dos ditos abintestados e 

mandamos que se arrecadem pêra ella por assi serem da dita ordem per dereito. 

Item. Capitulo LXU3I. Sobre ho moesteiro de Santos 

Nesta copilação se não faz particular menção do moesteiro de Santos porque todo ho nella 

conteúdo se entende tambeem nas donas do dito moesteiro no que se lhe pode aplicar como 

irmaans que sam desta ordem e d'algûuas outras cousas que soomente pertencem aa casa e 

governaçam delia lhe teemos dados seus estatutos particulares. 

Item. Capitulo LXV. Da aprovaçam e confírmaçam desta copilaçam e da revocaçam 

dos estatutos antigos 

Esta regra e estatutos atras escritos mandamos em virtude d'obediencia ao prior moor e 

comendador moor e aos treze e a todos hos outros comendadores cavalleyros e priores e a 

todas has outras pessoas de nossa ordem que ha tenham cumpram e guardem segundo [Foi. 

34v] nesta copilaçam se conteem. E revogamos cassamos e anulamos todos hos outros 

estatutos e copilações feitos antes desta assi em capítulos como fora délies e queremos e 

mandamos que não tenham força nem vigor em cousa algûua porque esta soo copilação e 

estatutos aprovamos ratificamos e avemos por boons e firmes e mandamos em virtude 

d'obediencia que se guardem segundo se nelles contem e por firmeza dello ha assinamos 

de nossa mão com dom Mend'Afonso prior moor e com dom Afonso d'Alencastro 

comendador moor e com ho Duque d'Aveiro e Afonso Perez Pantoja e Afonso d'Arriaga. 

E com Francisco Corrêa ho qual foy elleito por ho licenciado Francisco Barradas difindor 

ser impedido todos quatro difindores e do numero dos treze ha qual ordenamos que fosse 

imprimida. E eu Pêro Coelho comendador da Chouparria secretario do mestre nosso senhor 

e da ordem a fiz escrever e sobscrevi. Em Lixboa aos seys dias de Junho de M. D. XXXIX. 

Ho Mestre 

Dom Mend'Afonso prior moor Dom Afonso comendador moor 

Ho duque dom Joam. Afonso Perez Pantoja 

Afonso d'Arriaga. Francisco Corrêa 

Deo gratias. 
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[Fol. IX] 190 

[Fol. IXv] 191 

[Fol. X] 192 

Tavoada dos estatutos. 

Item. Capitulo primeiro. Do rezar do convento 

Capitulo II a que pessoas se deve dar ho habito 

Capitulo III como hão de ser armados cavallaeyros 

Capitulo IIII da deferença do habito dos noviços 

Capitulo V da aprovaçam e profissam e titulo delia 

Capitulo VI de como se faz ha profissam 

Capitulo VII que aja livro da matricola 

Capitulo VIII que tenhão o livro da regra 

Capitulo IX como haam de trazer ho habito e em que lugar 

Capitulo X dos que deixam ho habito 

Capitulo XI que tenham mantos brancos e ha feiçam délies e quando hos 

haam de trazer 

Capitulo XII da confissam 

Capitulo XIII como e onde haam de receber ho sacramento 

Capitulo XIIII que ajam de pedir licença pêra possuir e sobre ho testar 

Capitulo XV das festas de Santiago 

Capitulo XVI que se reze de Santiago 

[Foi. Xv] Capitulo XVII dos vestidos que devem trazer 

Capitulo XVIII que ho mestre traga clérigos do habito em casa 

Capitulo XIX que os priores encomendem ho mestre 

Capitulo XX da apresentaçam e collaçam dos benefícios 

Capitulo XXI que os curas sejam do habito 

fo. I 

fo. I 

fo. II 

fo. III 

fo. III 

fo. IIII 

fo. IIII 

fo. V 

fo. V 

fo. VI 

fo. VI 

fo. VII 

fo. VIII 

fo. VIII 

fo. IX 

fo. X 

fo. X 

fo. XI 

fo. XI 

fo. XI 

fo. XII 

190 Neste fólio, não numerado, é representado o selo da Ordem de Santiago de Espada no qual pode ler-se a 
seguinte inscrição: SIGILUMORDINISETMILICIE SANCTIIACOBIDESPATA. 

191 Neste fólio, não numerado, é representa o selo do capítulo da ordem, onde pode ler-se: SIGILUM 
CAPITULI ORDINIS MILITIE SANCTI IACOBI DESPATA. E junto de Santiago matamouros pode ler-se 
ADIVANOS DEUS ET PATER IACOBE. 
192 Os últimos fólios da fonte são constituídos pela Tavoada e pelo encerramento, os quais não se encontram 
numerados. 
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Capitulo XXII sobre ho servir das economias fo. XII 

Capitulo XXIII que hos priores e capellães das matrizes nom tomem 
outras capellas fo xill 

Capitulo XXIIII das licenças que haam de teer hos freyres que nom 
viverem no meestrado fo xill 

Capitulo XXV que vivam nos castellos ou os tenhão morados fo. XIIII 

Capitulo XXVI que se nom dee comenda ou renda se não a pessoa que ja 
tever ho habito f0 xiIII 

Capitulo XXVII que nenhûa promesa de comenda ou beneficio de pessoa 
viva seja valiosa f0 x v 

Capitulo XXVIII das comendas que se deem e ho mestre as nam recolha 
pêra si fo xv 
Capitulo XXIX do capitulo geeral fo. XV 

Capitulo XXX que aja sello do capitulo fo. XVI 
Capitulo XXXI do capitulo particular fo. XVI 
[Foi. XI] Capitulo XXXII das vénias fo. XVI 

Capitulo XXXIII como deve ser feyto dom prior fo. XVTI 

Capitulo XXXIIII das pessoas que devem ser treze e da sua precedência fo. XVII 
Capitulo XXXV das emmendas fo XVIII 
Capitulo XXXVI da elleiçam dos visitadores fo. XVIII 
Capitulo XXXVII que hos visitadores nom pousem com hos 
comendadores fo x i x 
Capitulo XXXVIII como haam de emprazar hos beens fo. XIX 
Capitulo XXXIX que nom casem sem licença do mestre fo. XXII 
Capitulo XL que nom tenham mancebas fo. XXII 
Capitulo XLI que os comendadores visitem cad'ano suas comendas fo. XXII 
Capitulo XLII da entregua das comendas e alcaydarias fo. XXIII 
Capitulo XLIII que nom sejam fiadores sem licença do mestre fo. XXIII 
Capitulo XLIIII que nom facão ermidas nem moesteiros sem licença do 
mestre f o xxill 
Capitulo XLV que nom vivam com outro senhor sem licença do mestre fo. XXIIII 
Capitulo XLVI que tenham cavallo e armas fo. XXIIII 

[Foi. XlvJCapitulo XLVII que acompanhem ho mestre no tempo da 
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guerra e has lanças com que ho haam de servir fo. XXIIII 

Capitulo XLVIII que na guerra tragam ho habito sobre as armas fo. XXV 

Capitulo XLIX das bandeiras da ordem fo. XXV 

Capitulo L que nom demandem nem respondam se nam em juyzo da 

ordem fo. XXVI 

Capitulo LI como hos cavalleiros e freires haam de ser julgados fo. XXVI 

Capitulo LU que nom apellem do juizo da ordem fo. XXVII 

Capitulo LUI que todollos do habito mostrem hos perdões que ouverem 

apostólicos fo. XXVII 

Capitulo Lim dos conservadores fo. XXVIII 

Capitulo LV que ho mestre tenha procurador em Roma e na corte do fo. XXVIII 

reyno 

Capitulo LVI que hos priores e freires clérigos paguem meyas anadas fo. XXIX 

Capitulo LVII que a meetade da renda da comenda se gaste nella quando 

vagar fo. XXIX 

Capitulo LVIII que nam tenham casas patrimoniaes nas comendas fo. XXX 

Capitulo LIX dos fruitos que pertencem ao novo comendador fo. XXX 

Capitulo LX que esteem ao falecimento dos da ordem e vaam a seus 

enterramentos fo. XXXI 

[Foi. XII]Capitulo LXI do modo e cerimonias que se haade teer quando fo. XXXI 

falecerem 

Capitulo LXII como ha ordem haad'aver as camas e vestidos dos fo. XXXIII 

defuntos 

Capitulo LXIII que ha fazenda dos abintestados e sem herdeiros pertence 

aa ordem fo. XXXIII 

Capitulo LXIIII sobre ho moesteyro de Santos fo. XXXIIII 

Capitulo LXV da aprovaçam e confirmaçam desta compilaçam e da 

revocaçam dos estatutos antigos fo. XXXIIII 

Fim da tavoada. 

[Foi. XIIv] Item. Foy impressa esta copilaçam per Germão Galharde Frances. Na muy 

nobre e sempre leal cidade de Lixboa aos vinte quatro dias do mes de Setembro Anno de 

M.D. e XL. A qual foy vista e emendada pello bacharel Pêro Machado cavalleyro da 

219 



ordem de Santiago e promotor da justiça da dita ordem. A quem ho dito carrego foi 
encomendado. 

+ + + 

+ 



Documento D 

[Fol I]193 Item. Constituyções da jurisdiçam ecclesiastica da villa de 

Tomar, e dos mays lugares que pleno iure pertencem aa ordem de Nosso 

Senhor Jesu Christo194. [1554]. 

(+) 

[Foi. Iv]195 

[Foi. II] Tavoada das Constituyções seguintes 

Titulo do Sacramento do Baptismo 

Item. Constituyçam prymeira, em que tempo seram obrigados, a levar a Folha 
baptizar as crianças aa igreja primeyra 
Item. Constituyçam II que nenhum sacerdote baptize, sem licença do foi. I 
Rector ou cura 
Item. Constituyçam III que clérigo algum não baptize fora da igreja, e os 
casos em que se poderaa fazer foi. I 
Item. Costituyçam IIII em que casos se baptizaraa, lançando a agoa com a 
mão foi I 
Item. Constituiçam V da cautella que se teraa no baptismo daquelles, em 
que ouver duvida, se sam baptizados foi. II 
Item. Constituyçam VI do numero dos padrinhos foi. II 
Item. Constituyçam VII dos que nam seram recebibos por padrinhos foi. II 
Item. Constituiçam VIII que o infiel que se quiser baptizar, seja primeyro 
instructo nas cousas da fee fol- H 
Item. Constituyçam FX que aja hum livro, em que se escrevam os 
baptizados, com os nomes do Pay, e May, e Padrinhos foi. III 
Item. Constituiçam X do que se haa de declarar hûa vez cada mes ao povo, 
acerqua do que lhe convém saber foi- III 

193 O fólio I, também não numerado, corresponde à capa com o título já transcrito e apresenta elementos 
iconográficos relativos à ordem de Cristo e à monarquia portuguesa. Por questões metedológicas, já expostas, 
optamos por numerá-los com numeração romana entre parênteses rectos. 
194IAN/TT, Gav. VII, m. 15, n° 1, cuja versão se transcreve. 
195 O fólio encontra-se em branco. 
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Titulo do Sacramento da Confirmaçam 

Item. Constituyçam primeyra, da idade, de que ham de levar as crianças a 
crismar foi. n n 
Item. Constituyçam II que os clérigos d'ordens sacras somen[Fol. IIv]te 
sejam Padrinhos, e quaes délies o nam podem ser, e que os crismados se 
escrevam fol m i 

Titulo do Sacramento da Confissam 

Item. Constituyçam primeyra, como todo o Christão he obrigado a se 
confessar hua vez no anno ao menos fol. IIII 
Item. Constituyçam II qual he confessor idóneo foi. V 
Item. Constituyçam III dos que elegem confessor per faculdade Apostólica, 
que pêra isso tem, e ha não mostrarem foi. VI 
Item. Constituyçam IIII quantas vezes se devem confessar os sacerdotes 
que celebram, e os clérigos de ordens sacras que nam foram de Missa, e os 
Beneficiados foi v i 
Item. Constituyçam V dos casos, de que os curas nam podem absolver, 
salvo em artigo de morte foi. VII 
Item. Constituyçam VT da forma da absolviçam foi. VII 
Item. Constituyçam VII como os vigayros, e curas sam obrigados a saber os 
enfermos que haa em sua freyguesia, e os visitar foi. VIII 

Titulo do Sacramento da Eucharistia 

Item. Constituyçam primeyra, em que igrejas estaraa o Sancto Sacramento foi. VIII 
Item. Constituiçam II como deve estar o Sancto Sacramento, e de quantos 
em quantos dias se deve renovar, e como deve de ter lume de dia e de noyte foi. IX 
Item. Constituyçam III como todo fiel christão, he obrigado de comungar 
hûa vez no anno, no tempo da coresma foi. IX 
Item. Costituiçam IIII a que distancia da igreja, se deve, e pode levar aos 
enfermos o Sancto Sacramento foi. IX 
Item. Constituyçam V como se levaraa o Sancto Sacramento [Foi. III] aos 
enfermos fol x 

Titulo da Extrema Unçam 

Item. Conatituyçam primeyra foi. X 
Item. Lembrança que os Curas ham de ter, pêra administrar os sacramentos foi. XI 
como devem 
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Titulo dos Sanctos Óleos 

Item. Constituyçam primeyra foi. XI 
Item. Constituyçam II da goarda que se deve ter nos Óleos Sanctos foi. XII 

Titulo dos que se ham de ordenar 

Item. Constituyçam primeyra, do tempo em que se ham de tomar as ordens foi. XII 
menores 
Item. Constituyçam II, do exame das ordens sacras foi. XII 

Titulo do Matrimonio 

Item. Constituyçam primeyra, que os que se ouverem de casar, se recebam 
aa porta da igreja, e os bannos que ham de preceder antes de se receberem foi. XIII 

Titulo das festas do anno 

Item. Constituyçam primeyra, dos dias que se ham de jejunar e goardar fol. XIIII 
[Foi. IIIv] Item. Constituiçam II que os freygueses de cada igreja, vão ouvir 
missa aa sua freyguesia, aos Domingos, e festas de goardar foi. XVI 
Item. Constituyçam, que se nam consinta preegar pessoa algûa sem licença 
do Prelado foi. XVI 
Item. Constituyçam que se nam consinta celebrar Sacerdote algum, de fora 
de nossa jurisdiçam foi. XVI 

Titulo dos vigayros rectores e curas 

Item. Constituyçam primeyra da residência pessoal, que os vigayros, e 
capellães confirmados, sam obrigados fazer em suas igrejas foi. XVII 
Item. Constituiçam II que os vigayros, Rectores e Curas, possam 
emcomendar o cargo de cura a outro Sacerdote por tempo de hum mes foi. XVII 
Item. Constituiçam III do tempo, em que os vigayros, e Rectores 
apresentaram os Curas, e os apresentados tiraram cartas de cura foi. XVII 
Item. Constituyçam IV do tempo em que se ham de despedir os Curas foi. XVII 
Item. Constituyçam V que os Rectores nam deyxem dizer a Missa da Terça 
os dias de sua obrigaçam foi- XVIII 
Item. Constituyçam VI da forma da estacam foi. XVIII 
Item. Constituyçam VII das ferias, que se concedem aos Rectores e Curas foi. XXI 
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Titulo dos beneficiados de benefícios simplezes 

Item. Constituyçam primeyra, da licença que ham de pedir os Beneficiados, 
pêra nam residir, e do ordenado, que os Iconomos ham d'aver fol. XXII 
[Fol. IV] Item. Constituyçam II que os Beneficiados, ou Iconomos nam 
tenhão capellanias fora das suas igrejas, nem sirvão de curas fol. XXII 
Item. Constituyçam III dos dias que os Beneficiados, e Iconomos podem 
tomar d'estatuto fol. XXII 
Item. Constituyçam IIII que nenhum Beneficiado, e Tconomo deyxe de 
dizer Missa da Terça na sua somana foi. XXIII 
Item. Constituyçam V per que sacerdotes, e em que igrejas se ham de dizer 
as Missas, e trintayros, quando acontecer que algûa pessoa em seu 
testamento o não declare foi. XXIII 
Item. Constituyçam VI da esmolla que se haade dar ao sacerdote, que disser 
Missa de capella, ou anniversayro foi. XXIII 

Titulo dos Defunctos 

Item. Constituyçam primeyra, que se nam dee sepultura perpetua, sem 
licença do Prelado foi. XXIII 
Item. Constituyçam II, que aas segundas feyras sayão os clérigos pollo 
adro, sobre as sepulturas dos Defunctos foi. XXIIII 
Item. Constituyçam III que se nam façam saymentos de defunctos, nos 
domingos e festas de Nosso Senhor, e de Nossa Senhora foi. XXIIII 
Item. Constituyçam IIII dos trintayros foi. XXIIII 

Titulo da forma que se ha de ter no tempo do Interdicto 

Item. Constituyçam primeyra foi. XXIIII 

Titulo da vida e honestidade dos Clérigos 

Item. Constiuyçam primeyra, que os clérigos nam tenhão molher sospeyta foi. XXV 
em sua casa, e da pena que teram, tendo manceba 
[Foi. IVv] Item. Constituyçam II eu os clérigos nam tenham tavolagem em foi. XXVI 
sua casa, e em que maneyra poderão jugar 
Item. Constituyçam III que os clérigos nam andem com armas, e a maneyra foi. XXVI 
em que as poderam trazer 
item. Constituyçam quarta da barba e tonsura dos clérigos foi. XXVI 
Item. Constituyçam V do abito que os clérigos ham de trazer, e do que lhes foi. XXVI 
he defeso, que tragam 
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Titulo da Immunidade das Igrejas 

Item. Constituyçam primeyra foi. XXVII 

Titulo dos bens das Igrejas 

Item. Constituyçam primeyra que manda fazer tombo dos bens da igreja foi. XXVII 
Item. Constiuyçam II que o vigayro, e Beneficiados de cada igreja, visitem 
cada anno os bens delia foi- XXIX 

Titulo dos Emprazamentos das Igrejas 

Item. Constituyçam primeyra foi- XXIX 

Titulo dos dízimos e primícias 

Item. Constituyçam primeyra foi- XXX 

Titulo em que modo os clérigos podem despoer dos bens acquiridos, por razão de seus 

benefícios 

[Foi. V] Item. Constituyçam primeira foi. XXX 

Titulo da execução dos testamentos 

Item. Constituyçam primeyra folha XXXI 

Titulo dos excomungados declarados 

Item. Constituyçam primeyra foi- XXXI 

Titulo dos petitorios 

Item. Constituyçam primeyra foi XXXII 
Item. Constituyçam da publicaçam das constituyções, que tocarem os 
leygos, e o tempo em que se ham de publicar foi. XXXII 
Item. Constituyçam da applicaçam das penas foi. XXXII 
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Item. Fim da Tavoada das constituyções seguintes 

[Fol. Vv]196 

[Fol. VI] Prologo 

Christovão Teyxeyra, Doctor nos Sagrados Cânones, Capellão d'el Rey Nosso Senhor, do 

seu desembargo, e Desembargador dos agravos, da sua casa da supplicaçam, que hora per 

nomeaçam que S. A. em mim fez, per virtude da Autoridade Apostólica que tem pêra o 

poder fazer, tenho cargo da administraçam da Jurisdiçam Ecclesiastica da Villa de Tomar, 

nullius Diocesis e dos mays Lugares que pertencem (pleno iure) aa ordem de Nosso Senhor 

Jesu Christo. Fazemos saber a vos Vigayro, e Beneficiados da Igreja parrochial de Nossa 

Senhora do Olival da dita villa de Tomar, e a todos os outros Vigayros, Capellães, Curas, 

Beneficiados, e freyres da dita ordem, e a quaesquer outras pessoas ecclesiasticas, e 

seculares desta nossa jurisdiçam, que depoys que per falecimento de Dom Diogo Pinheyro 

Bispo do Funchal, o Sancto Padre Paulo III aa instancia d'el Rey Nosso Senhor, desunio, e 

desmembrou a jurisdição ecclesiastica que pertencia aa vigayria da villa de Tomar, do 

Bispado do Funchal, ao qual em vida do dito bispo, fora unida, as Constituyções da dito 

Bispado do Funchal (que durando 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 subjeytos. 

E posto que, o uso e observância em que ficaram as ditas Constituyções do Funchal nesta 

jurisdiçam, depoys de ser desmembrada do dito Bispado sabendo ho, e provando ho o 

Prelado, que então hera delia, obrigava os súbditos desta jurisdiçam agarda las, emquanto 

nam tinhão suas proprias. Todavia nos pareceo, que com aver nesta jurisdição 

Constituyções proprias, e sinodalmente recebidas, a obrigação de as gardar seria mays 

clara, e a vontade de as comprir, seria em to[Fol. Vlvjdos os súbditos mays certa, e mays 

inteyra, mayormente, que como as ditas Constituyções do Bispado do Funchal, eram pêra 

todos os Lugares, a que a jurisdiçam do dito Bispado extendia, requeriam muytas cousas, 

que nesta jurisdiçam, da qual somente tratamos, se podiam escusar, e nam proviam algûas 

que pêra boa governança dos súbditos delia, nos pareceram necessárias, De maneyra que 

tomando das antigas, algûas que nesta jurisdiçam podiam servir, e acrecentando, as que nos 

6 Este fólio encontra-se em branco. 
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pareceo que mays convinham. Ordenamos estas breves Constituyções, as quaes no sinodo 

que cebramos na dita villa de Tomar na igreja de Nossa Senhora do Olival, aos XXII dias 

do mes de Junho do Anno passado de quinhentos e cinquoenta e quatro, foram per vos 

vistas e recebidas, e per nos aprovadas. E mandamos, que depoys de passados dous meses 

da publicaçam delias em diante se cumpram e goardem inteyramente, assi nesta Jurisdiçam 

ecclesiastica, da dita villa de Tomar e seu termo, como em todos os outros Lugares, que 

polia dita autoridade Apostólica, pertencem aa dita jurisdição. Dada em Lixboa sob nosso 

sinal e Sello a XII dias do mês de Janeyro. Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu 

Christo de M. D. Lv. 

Titulo do sacramento do baptismo 

Constituyçam primeyra em que tempo seram obrigados, a levar a baptizar as 
crianças aa igreja 

198Pera que nossos súbditos saybão o tempo, em que ham demandar levar aa igreja de sua 
freyguesia, a baptizar seus filhos, ou qualquer Criatura, que teverem a seu cargo. 
Mandamos, que do dia que nacer a oyto dias os façam baptizar, salvo se teverem causa 
justa, pêra dilatar mays alguns dias o dito baptismo, a qual seram obrigados declarar ao 
Cura dentro no dito termo d'oyto dias. E nam o comprindo assi encorreram em pena de 
quinhentos reais. 

Constituyçam n que nenhum sacerdote baptize, sem licença do Rector ou Cura 

Mandamos, que nesta nossa jurisdição, não baptize Clérigo algum, se nam os vigayros, ou 
seus Curas em suas igrejas e se algum freygues por devaçam ou amizade, ou outra legitima 
causa, quiser que outro Clérigo lhe baptize, pediraa isso primeyro licença ao vigayro, ou 
cura, o qual lha daraa, e negando lha, nos per esta lhe damos e concedemos a dita licença. 

197 A partir daqui os fólios da fonte estão numerados. Apesar da numeração ser romana, usamos algarismos 
árabes para simplificar. 
198 À margem direita: povo. 
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E mandamos ao dito vigayro ou cura, que lhe de com diligencia, todo o que for necessário, 
pêra poder ministrar o dito baptismo. 

[Fol lv] Constituyçam m que clérigo algum nam baptize fora da igreja e os casos em 
que se poderaa fazer 

Mandamos, que clérigo algum nam baptize criatura algûa fora da igreja, de que for 
freygues ou pay ou may da dita criança ou qualquer outra pessoa que a tiver a seu cargo, 
sob pena de ser preso na torre e estar nella hum mes, e pagar mil reais. E porem, tendo a 
criança algûa infirmidade, que pareça que receberaa danno em ser levada a baptizar aa 
igreja, poderaa o vigayro ou cura baptizalla em casa, e se a necessidade for tanta, que nam 
de lugar ao dito vigayro ou Cura, poder vir, e a dita criança ouver de ser baptizada per 
pessoa leyga, por hy não haver sacerdote a dita pessoa leyga a baptizaraa, tendo tençam de 
a baptizar, e usaraa no tal baptismo da forma acostumada na sancta madre igreja, dizendo. 
Eu te baptizo em nome do padre, e do filho, e do spiritu sancto, e lançando lhe a agoa per 
cima da cabeça, juntamente, quando lhe disser estas palavras. E o que assi for baptizado, 
tanto que estiver fora de perigo, seraa levado aa igreja, pêra que o vigayro, ou cura lhe 
ponha o Olio e a Crisma, segundo ordenança da sancta madre igreja. 

Constituyçam m i em que casos se baptizaraa, lançando a agoa com a mão 

Os casos em que se deve de baptizar, lançando a agoa com a mão, e não metendo a criatura 
toda na agoa, como se costuma, sam os seguintes, convém a saber, quando o que se ouver 
de baptizar, for de idade que possa ir ao baptismo per seu pee, ou estiver em perigo de 
morte, ou for infermo de tal infirmidade, (Foi. 2) que verisimilmente pareça que receberia 
damno se fosse metido na agoa, ou quando a criatura nam poder de todo nacer do ventre da 
may, tendo nacida a cabeça ou outro algum membro, parecendo que estaa a criança viva, 
ou quando se nam poder aver tanta quantidade d'agoa, que baste pêra a criança, poder ser 
toda metido n'agoa, ou quando o sacerdote que ouver de baptizar , por algûa maa 
desposiçam o nam poder fazer, e nam ouver outro clérigo que possa fazer o tal baptismo, 
nos quaes casos se faraa o baptismo, lançando lhe a agoa com a mão, gardando se a forma 
no capitulo atras declarada. E porem, quando a criatura, que de todo nam poder nacer do 
ventre da may, e for nacido algum membro, e nam a cabeça, for baptizada no tal membro, 

228 



por nam poder ser baptizada na cabeça, vivendo a tal criatura, sera depoys baptizada na 

maneyra que se contem na constituyção seguinte. 

Constituyçam V da cautella que se teraa no baptismo d'aquelles em que ouver 

duvida, se sam baptizados 

Mandamos, que trazendo se a baptizar algum engeytado, ou qualquer outra criatura, ou 

pessoa em que ouver duvida ser baptizada ou não, se use em seu baptismo da cautella 

seguinte, dizendo a pessoa que ouver de baptizar. Sejaa esbaptizado, não te rebaptizo, e se 

não es baptizado, eu te baptizo em nome do Padre, e do Filho, e do Spiritu Sancto. E o 

mesmo modo se teraa no baptismo da criatura, que por não ser acabada de nacer, foy 

baptizada em algûa parte do corpo, por não ter nacida a cabeça, em que podesse ser 

baptizada, e estar em [Foi. 2v] perigo de morte, e depois viver. 

Constituyçam VI do numero dos padrinhos 

Ordenamos e mandamos, que todo sacerdote nam receba mays, que atee três pessoas por 

padrinhos da criatura, que ouver de baptizar, de que hum délies (ao menos) seja baram, e o 

que receber mays padrinhos, pagaraa CC reais da torre, e qualquer pessoa que occulta, ou 

dissimuladamente tocar a dita criatura, e a nomear nam sendo dos III recebidos pollo 

sacerdote, pagara BC reais. 

Constituyçam VTI dos que nam seram recebidos por padrinhos 

199Defendemos a todo sacerdote, que nam receba por padrinhos as pessoas abayxo 

declaradas, todo Religioso e Religiosa, de qualquer ordem e religiam que seja, nam tendo 

pêra isso licença, de quem lha possa dar, cego, surdo, mudo, homem de menos idade que 

quatorze annos, molher de menos idade que XII annos, Pay, May, do que se haade 

baptizar, excomungado, ou que nam for crismado. E o sacerdote que o contrayro fezer, 

pagaraa BC reais. 

À margem esquerda: povo. 
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Constituyçam VHI que o infîfïel que se quiser baptizar, seja primeyro instructo nas 
cousas da fee 

(Fol. 3) Porque quando algum infiel quiser ser christão, e pedir a agoa do baptismo, he 
necessário antes de ser baptizado, ser instructo nas cousas de nossa sancta fee catholica, e 
ao menos saber os artigos delia. Mandamos a qualquer vigayro ou cura, a que o tal infiel 
pedir a agoa do baptismo, que antes de o admitir ao dito baptismo, o examine se vem 
instructo nos artigos da nossa sancta fee catholica, e não o achando nisso sufficiente, o 
insine e lhe declare o propósito e tençam, com que deve de receber o baptismo, e nam o 
comprindo assi, pagara BC reais. 

Constituyçam IX que aja hum livro, em que se escrevam os baptizados, com os nomes 
do pay e may e padrinhos 

Porque pollo baptismo se acquire parentesco spiritual antre o Baptizado, e os padrinhos, 
he bem, em todo tempo saber se quaes forão os padrinhos de cada baptizado, e assi saber 
se os que sam lídimos, ou bastardos. Ordenamos e mandamos que os vigayros ou curas das 
igrejas de nossa jurisdição, cada hum tenha hum livro encadernado, numerado e assinado 
no principio de cada folha pollo ouvidor da dita jurisdição, em que fará titulo da cada anno, 
e debayxo de 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 [Fol 3v] e o nome do Sacerdote que o baptizar, e quando se nam 
poder saber quem he o Pay e May, declarar se ha quem o mandou baptizar, e se he lidimo 
ou bastardo, e o dia e o mes em que se baptizou. E se o baptizado for de mays idade que 
d'oyto dias, por ser engeytado, ou por qualquer outra via, declarar se ha a idade de que 
parece que he, ao tempo do baptismo, e assi se escreveram os que forão baptizados em casa 
por necessidade, depoys de lhe darem o Olio e o crisma na igreja. 

À margem direita: povo. 
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Constituyçam X do que se haade declarar, hua vez cada mes ao povo, acerca do que 

lhe convém saber 

201Pera que cada hum dos do povo, sayba o modo que no baptismo deve gardar, quando 

baptizar algûa criatura, em caso em que por necessidade o pode fazer, e he idóneo ministro 

deste Sacramento. Mandamos aos vigayros, e curas, e capellães, que do que acerca do que 

neste sacramento do Baptismo nestas constituyções declaramos, que he necessário que os 

do povo saybam, lhes digam aa estacam, hùa vez ao menos cada mes, o que lhes cumpre 

saber, pêra nam errarem no uso do dito Sacramento, quando por necessidade o 

administrarem. 

Titulo do Sacramento da Confirmaçam 

(Foi. 4) Constituyçam primeyra da idade de que ham de levar as crianças a crismar 

202O Sacramento da Confirmaçam, he o segundo dos sete que tem, e usa sancta madre 

igreja, no qual se daa graça aos que dignamente o recebem, e se algum per desprezo, o 

deyxasse de tomar peccaria mortalmente porque por elle somos confirmados, pêra a 

exterior confissam da fee e Jesu Christo Nosso Senhor, que interiormente, pollo 

sacramento do Baptismo recebemos. E pêra que, nossos súbditos saybam a idade, de que 

ham de levar aa igreja as criaturas, pêra receberem o sacramento da Crisma, quando algum 

Bispo a nossa instancia o for administrar. Declaramos, que as crianças de cinquo annos 

pêra cima, se levem e apresentem ao Bispo, que adimistrar o dito Sacramento da 

Confirmação, porque esta idade he conveniente, pêra se melhor poderem lembrar, que 

receberam o dito Sacramento. E porem, se algûa pessoa que nam for crismada, estiver em 

perigo de morte, e ouver Bispo que lhe possa administrar o dito sacramento, por esta lhe 

concedemos, e damos autoridade, que lho possa administrar, sem mays outra nossa licença. 

E porque, este Sacramento da Confirmaçam, daa graça e com ella se merece mays gloria. 

Mandamos aos Curas que amoestem e insinem a seus freygueses que quando algûa pessoa 

que nam for crismada estiver em perigo de morte e nam ouver Bispo que a possa crismar 

lhe insinem que tenha efficaz desejo de receber o dito Sacramento se ouver a bispo que lho 

201 À margem esquerda: povo. 
202 À margem direita: povo. 
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administrara pêra com tal desejo de receber o dito Sacramento da Confir[Fol. 4v]mação 
alcançar a graça, que pollo desejar alcançaraa poys o nam pode receber, por ao tal tempo 
nam aver Bispo que lho administre. 

Constituyçam II que os clérigos d'ordeens sacras somente, sejam Padrinhos, e quaes 
délies o nam podem ser, e que os crismados se escrevam 

Ordenamos e mandamos, que neste sacramento da crisma sejam padrinhos dos que se 
ouverem de crismar, clérigos d'ordeens sacras, e que leygo algum nam seja recebido por 
Padrinho pollo impedimento do parentesco spiritual, que nos leygos pêra os casamentos he 
incoveniente. Nem o clérigo que for cego, surdo, ou mudo, ou excomungado, ou de menos 
idade, que a pessoa que se ouver de crismar. E mandamos aos vigayros, curas, e capellães, 
que no livro que hão de ter, pêra escrever os nomes dos baptizados e de seus padrinhos 
façam hum titulo apartado em que escreveram os crismados e seus Padrinhos com 
declaraçam do nome de cada hum Crismado e de seu Pay e May e do lugar onde sam 
moradores e do nome de seu Padrinho. 

Titulo do Sacramento da Confíssam 

Constituyçam primeyra como todo Cristam he obrigado a se confessar hûa vez no 
anno ao menos 

(Foi. 5) Porque, todo fiel Christão, assi homem como molher, he obrigado a confessar 
todos seus peccados, hûa vez ao menos em cada hum anno, depoys que tem discrição. 
Mandamos a todos os súbditos de nossa jurisdição, que se confessem hûa vez ao menos em 
cada hum anno a seu próprio sacerdote, des o Domingo da quadragésima, atee Dominica in 
Albis inclusive. E sendo de idade de sete annos compridos, e dahi pêra cima, seram 
obrigados a se confessar, como dito he no dito tempo. E porem os que forem absentes no 
dito tempo, nam tendo licença de quem lha poder dar pêra se poderem confessar fora de 
nossa jurisdiçam, serão obrigados a se confessar, do dia que tornarem ao lugar de sua 
freyguesia a vinte dias. E passados os ditos termos, declaramos que toda pessoa que ficar 

"03 A margem esquerda: povo. 

:04 À margem direita: povo. 
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por confessar, sendo de idade de XIIII annos pêra cima, encorra em excomunham, cuja 
absolviçam pertence a nos, ou ao nosso ouvidor. E mandamos aos vigayros e curas, e a 
quaesquer confessores de nossa jurisdiçam, que os nam ouçam de conflssam, atee 
mostrarem serem absolutos da dita excomunham. E porque esta excomunham nam se 
extende aos Menores de quatorze annos. Mandamos aos ditos vigayros, curas e 
confessores, que os amoestem que se confessem, e nam o querendo elles fazer, o façam 
saber a nos, ou ao nosso Ouvidor, pêra nisso provermos, como nos parecer necessário. E os 
que assi encorreram na dita excomunham, de se nam confessarem aos ditos tempos acima 
declarados. Mandamos aos ditos vigayros e curas, que logo ao Domingo seguinte, os 
declarem nomeadamente ao povo na estacam por excomungados, a qual declaraçam faram 
per hum rol assinado por elles Vigayros ou Curas, que terá effecto de carta declaratória. E 
se logo nam ouverem absolviçam, o faram saber a nos, ou ao nosso Ouvidor, pêra contra 
elles procedermos, conforme a justiça. 

E pêra que os ditos vigayros ou curas, saybão as pessoas de [Foi. 5v] sua freyguesia, que se 
ham de confessar. 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 a 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 Albis, 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. E os ditos vigayros e curas serão 
obrigados a trazerem a nos, ou ao dito nosso Ouvidor o dito livro, atee a quarta Dominica 
depoys de Páscoa. E o escrivam dante nos desta nossa jurisdiçam, teraa hum livro em que 
faraa assento, de como o tal Vigayro ou Cura apresentou a nos ou ao nosso Ouvidor o dito 
livro dos Confessados, e foy por elle provido. E alem do dito assento que assi haade fazer 
no seu livro, escrevera no livro do Cura, no fim dos Iteens dos Confessados daquelle anno, 
de como apresentou o dito livro em tempo. 

Constituyçam II qual he Confessor idóneo 

Nesta nossa jurisdiçam o próprio Sacerdote de cada hum, he seu Rector ou Cura, ou 
qualquer seu Superior, e de licença de cada hum dos sobreditos, qualquer outro Sacerdote 
poderaa ouvir de confíssam. E mandamos aos Curas que da Septuagesima atee a 
Quinquagesima, nos apresentem o Rol dos Sacerdotes, (Foi. 6) que lhe parecerem 
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necessários, pêra ajudadores das confissões, assi na coresma, como em todo mays tempo 

do anno em suas freyguesias, pêra os mandarmos examinar e se passarem alvarás aos que 

acharmos idóneos pêra poderem confessar. E se algum por sua devaçam, quiser confessar 

se a outro sacerdote, que nam seja rector ou cura ou alguns dos ditos ajudadores, por nos 

ou por nosso Ouvidor examinados, poderaa fazer pedindo primeyro licença a seu Rector ou 

Cura o qual lha nam negaraa e negando lha por esta constituyçam lha concedemos contanto 

que seja confessor idóneo e aprovado por nos ou dos que pêra isso geralmente deputamos 

ou nomeado a nos d'algùa das ordeens que pêra isso tem privilegio apostólico. E se algûa 

pessoa desta nossa jurisdiçam, tever algum previlegio Apostólico, pêra poder enleger 

confessor, apresenta lo ha a nos pêra o examinarmos, e lho mandarmos gardar. E querendo 

algum dos nossos súbditos, pêra mays seguridade de sua conciencia, e sua devaçam, 

confessarse mays vezes no anno, como ao menos (nas quatro festas principaes), Natal, 

Páscoa, Spiritu Sancto, Nossa Senhora da Assumpçam no mes d'Agosto) he rezão que 

façam, o que lhe muyto emcomendamos. Declaramos que nas ditas confissões, acerca da 

eleyçam de confessores, não sendo seus próprios Sacerdotes, devem gardar o que acima he 

dito nas confissões obrigatórias da Coresma. E pedir licença ao ditos Rectores e Curas, 

quando se quiserem confessar a outros sacerdotes, comtanto que sejam por nos aprovados, 

e ávidos por idóneos confessores. 

Constituyçam Hl dos que enlegem confessor per faculdade Apostólica, que pêra isso 

tem, e nam a mostrarem. 

[Fol. 6v] 205Porque algûas pessoas se poderão escusar de se confessar a seu cura, ou de lhe 

pedir licença, dizendo que sam jaa confessadas a confessor, que escolheram per virtude de 

faculdade Apostólica, que pêra isso tem. Mandamos aos vigayros e curas que procedão 

contra elles, na forma que polia primeyra constituyção deste titulo, he mandado, que 

procedão contra os nam confessados, salvo se lhes mostrarem a dita faculdade, aprovada 

por nos, e assinado do confessor que os confessou. 

À margem esquerda: povo. 
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Constituiçam l i n quantas vezes se devem confessar os sacerdotes que celebram, e os 

clérigos d'ordeens sacras que nam forem de missa, e os Beneficiados 

Porque, os clérigos tem mayor obrigaçam, de servirem a Deos com toda limpeza e pureza 

de suas consciências. Encomendamos muyto, e exortamos a todollos sacerdotes, que 

celebrem cada domingo, e avendo algum impedimento, ao menos hua vez em cada hum 

mês. E aos clérigos d'ordeens sacras ou beneficiados, que ainda não forem ordenados, que 

se confessem e comungem cada mes hua vez, e aos que por sua devaçam, ou por 

obrigaçam celebrarem cada dia, exortamos que com muyto cuydado examinem suas 

conciencias, e achando se em culpa mortal, se acusem e confessem delia, antes de 

celebrarem, como sam obrigados. E pêra que com mays devaçam e mayor fructo celebrem, 

e offereçam seu sacrifício por si, e por aquelles por quem celebrarem, os exortamos, que 

lembrando lhes a pureza, que pêra tam alto Sacramento se requere, se reconciliem muyto a 

miude, e ao menos pêra exemplo, hua vez cada oyto dias. E damos licença aos ditos 

clérigos, que huns aos outros possam (Foi. 7) ouvir de confíssam, e absolver de todollos 

casos, posto que sejão reservados ao Prelado, nam sendo de excomunhão mayor. E 

declaramos, que nesta absolviçam que lhe cometemos dos casos reservados, se não 

comprehende a absolviçam da irregularidade, por se nella requerer despensaçam 

Apostólica. E os que da tal despensaçam teverem necessidade, os remeteram a nos, pêra 

lhe darmos remédio conveniente. E esta Constitruyçam se não entenderaa, nos Freyres da 

ordem de Nosso Senhor Jesu Christo porque nos casos nella conteúdos, sam sogeytos a 

Dom Prior do Convento de Tomar. 

Constituyçam V dos casos de que os curas nam podem absolver, salvo em artigo de 

morte 

206Os casos de que os Rectores, e curas, e confessores per nos aprovados, nam podem 

absolver, sam os siguientes. Excomunhão mayor em que encorrerem os que poem mãos 

violentas em clérigo, ainda que seja d'ordens menores, e qualquer outra excomunham, 

posta per dereyto, ou por sentença de algum Juiz. E porem em artigo de morte, poderam 

absolver de todollos casos, ainda que sejão reservados, porque qualquer sacerdote per 

dereyto o poder fazer, satisfazendo primeyro o Enfermo, ou dando caução de satisfazer, o 

206 À margem direita: povo. 

235 



porque foy excomungado, e usaram na dita absolviçam da forma seguinte. Ego te absolvo 

ab omni vinculo excommunictionis In nomine patris, et filii, et spiritus sancti. Amen. 

E porem não morrendo o tal enfermo d'aquella doença, teraa cuydado de procurar de aver 

absolviçam de quem tever poder pêra lha dar, como por dereyto he obrigado [Fol. 7v] a 

fazer, porque a absolviçam que lhe assi for feyta em artigo de morte, nam tem vigor se nam 

falecendo se depoys de assi ser absolto, em tam breve tempo, que nam pode recorrer a 

quem pertencia dar lhe a dita absolvição. E cometemos aos vigayros, capellães e curas das 

igrejas de nossa jurisdição, e assi aos confessores que per nossa licença forem dados pêra 

ajudadores aos ditos vigayros, capelães e curas, a absolviçam de todollos outros casos, a 

nos per dereyto reservados, nam se entremetendo em relaxaçam de juramentos, e 

comutaçam de votos, neem outros alguns casos que não forem absolviçam de peccados. 

E mandamos aos sobreditos confessores que no principio da confissam digão a cada hum 

dos penitentes os casos de que per esta nossa Constituyçam o nam podem absolver, e 

achando que estaa encorrido em algum délies, o nam ouçam de confissam, atee ser 

absoluto da excomunham, em que por isso encorreo, polia pessoa a que a absolviçam delia 

pertencer. E quanto aa restituyçam da causa que se nam souber cuja he, que valer mays que 

cem reais, offerecendo lha o penitente, nam aplicaram a tal causa restituyda, sem comissão 

nossa ou do nosso Ouvidor, e o faram logo saber a nos, ou ao dito nosso Ouvidor, calando 

o nome da pessoa, pêra que o mandemos destribuir e aplicar, como for mays serviço de 

Nosso Senhor. 

Constituyçam VI da forma da Absolviçam 

Quando o confessor ouvir de confissam penitente, que tenha necessidade de ser absoluto 

d'algûa excomunham, e elle poder absolver delia antes de o ouvir de confissam, o 

absolvera da dita ex(Fol. 8)comunham na forma dita, na Constituyçam precedente, e 

depoys de absoluto da tal excomunham, ho ouviraa de confissam, e absolveraa 

sacramentalmente. 

E porque os confessores, na forma da absolviçam dos peccados, usam de palavras 

différentes, nos pareceo bem poer aqui o modo, que parece mays conveniente. Antes de 

fazer a absolviçam dos peccados, diram a oraçam seguinte. Dominus noster Jesus Christus 

te absoluat, per suam misericordiam, após a qual faram absolviçam na forma seguinte. Et 
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ego autoritate ipsius, absolvo te a peccatis tuis, In nomine patris, et filii, et spiritus sancti. 

Amen. 

E depoys de feyta a absolviçam, devem acrecentar mays as palavras seguintes, Bona que 

fades, et mala que patieris, sint tibi in remissionem peccatorum tuorum, augmentum gratie, 

et meritum vite eterne. 

Constituyçâo VU como os vigayros, e curas sam obrigados a saber os enfermos que 

haa em ua freyguesia, e os visitar 

Mandamos aos vigayros e Curas de nossa jurisdiçam, que cada Domingo da estação 

amoestem que lhe diguam os Enfermos, que ouver na freyguesia, e que alem disso tenhão 

cuydado de se informar, e saber dos que adoecerem, os quaes iram visitar, e consolar, e 

amoestar que se confessem, e recebão os mays Sa[Fol. 8v]cramentos da igreja aos tempos 

devidos, porque sendo culpados, ou negligentes, no administrar dos sacramentos aos 

enfermos, seram castigados, segundo o caso merecer. 

E mandamos aos Medicos desta nossa jurisdição, que tanto que visitarem os enfermos, se 

lhes parecer, que podem vir a perigo de morte, os amoestem e exhortem que se confessem, 

e recebam o Sancto Sacramento, porque como muytas vezes as infirmidades do corpo, 

naçam dos peccados, que sam infirmidades d'alma, aproveytaram mays os remédios 

corporaes, curada a alma, e também porque despondo Deos délies, tenham mays tempo 

pêra se poder aparelhar, e descarregar suas consciências. 

Titulo do Sacramento da Eucaristia 

Constituyçam primeyra em que igrejas estaraa o Sancto Sacramento 

As igrejas, em que estaraa o Sancto Sacramento nesta nossa jurisdição, sam as seguintes, 

convém a saber, São Joam da villa de Tomar, onde hora estaa, as Pias na irmida de Sam 

Luys dentro na villa. As Ollalhas, Arreygada, e Sanctiago de Sanctarem. E nas outras 

igrejas, por agora nam estaraa, por nam aver hi povoaçam conjunta aas igrejas dos ditos 

lugares. E avendo hi ao diante, numero dos Vezinhos junto das (Foi. 9) ditas igrejas, no lo 
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requereram pêra provermos nisso, como parecer mays serviço de Nosso Senhor, e 

consolação de suas almas. 

Constituyção II como deve estar o Sancto Sacramento, e de quantos em quantos dias 

se deve renovar, e como deve ter lume de dia e de noyte 

O Sancto Sacramento estaraa nos sacrários aue aeora haa nas iereias acima ditas, em hum 

cofre, que pêra isso averaa, o mays conveniente que poder ser, e averaa pedra d'ara dentro 

no dito sacrário, sobre que este o dito Cofre, e dentro nelle se poeram os corporaes, sobre 

os quaes estará o Sancto Sacramento, e estarão sempre seys ostias consagradas, convém a 

saber, duas de forma grande, e quatro de forma pequena, e se reformaram em cada oyto 

dias, e quanto se renovarem, e meterem outros no dito cofre, se poram sempre corporaes 

lavados em que estem. E encomendamos muyto ao sacerdote, que tirar os ditos corporaes, 

pêra poer outros lavados, que tenha advertência que nam vaa nelles algûa relíquia do 

Sancto Sacramento. 

E mandamos que nas ditas igrejas aja continuadamente, diante do Sancto Sacramento, hûa 

alampada acesa, aa custa de quem a isso for obrigado, e nam a avendo pagaraa por cada 

vez que se achar que não estaa acesa, cinquoenta reais pêro o Porteyro de nosso Auditório. 

[Foi. 9v] Constituyçam III como todo fiel Christão, he obrigado de comungar hûa vez 

no anno, no tempo da Coresma 

'Porque todo o fiel Christão, assi homem como molher, he obrigado a receber o Sancto 

Sacramento, ao menos hûa vez no anno por Páscoa. Mandamos a todollos súbditos desta 

nossa jurisdiçam, que cada hum anno des o principio da Coresma, atee a Dominica in Albis 

, segundo uso, e custume que achamos por escrito, nesta Jurisdiçam comunguem em sua 

freyguesia, ou em outra qualquer igreja de licença de seu Cura, ou de qualquer Superior, 

que lha pode dar. E quanto aos que ainda nam comungaaram, comungaram a primeyra vez, 

quando a seus Confessores parecer que tem juyzo, entendimento, e discriçam, pêra 

poderem receber o Sancto Sacramento. E os que no dito tempo comungarem, se poeraa no 

livro dos Confessados a cada hum. na margem do Item do seu nome Comungado. E 

~07 A margem esquerda: povo. 
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qualquer que nam comungar, dentro no dito tempo, encorreraa em excomunhão mayor. E 

mandamos, que o pubriquem por excomungado, e se proceda contra elle, na maneyra, que 

he dito, no Titulo da Confissam, na Constituyçam primeyra. 

Constituyçam m i a que distancia da igreja, se deve, e pode levar aos Enfermos o 

Sancto Sacramento 

(Foi. 10) 208Se algum enfermo viver apartado de sua freyguesia, em distancia do lugar, que 

pareça ao cura, que nam he conveniente, levar lhe o Sancto Sacramento, ou o tempo em 

que o enfermo o requerer, for de vento, chuyva, ou ouver outro qualquer impedimento, per 

onde pareça ao dito cura, que se lhe não possa levar o Sancto Sacramento, com a 

reverencia, e acatamento devido. Mandamos em tal caso, que o cura, ou de sua licença 

qualquer outro sacerdote possa alevantar Altar em casa do dito Enfermo, por aquella vez 

somente, e ahi dizer missa, e administrar o Sancto Sacramento ao enfermo, e amoestamos 

aos que teverem cargo do dito enfermo, que tenham a casa limpa, e onestamente 

concertada, e hûa mesa posta, sobre a qual se concertaraa hum altar com as toalhas, e o 

mays guisamento, que se levaraa da igreja, na qual o dito sacerdote diga Missa, pêra 

administrar o sacramento ao dito enfermo, e se nas casas em que morar o enfermo, ouver 

algûa mays decente, que a em que estiver, nella se diraa a missa, e não a avendo, se diraa 

na casa mays propinqua d'algum vezinho, que pêra isso se concertaraa, e dahi se 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. E avendo hi Irmida perto da casa, em que 

se possa celebrar, ahi se diraa Missa, e dahi se levaraa ao enfermo o Sancto Sacramento. 

Constituyçam V como se levaraa o Sancto Sacramento aos Enfermos 

[Fol. lOv] 209Ordenamos e mandamos, que quando o Cura, ou algum Sacerdote de sua 

licença, levar o Sancto Sacramento a algum enfermo, leve sobrepeliz, estola e capa, e assi 

leve a custodia, com a mays reverencia, e acatamento que poder, e cuberto com hum veo, e 

leve com palio, e com cruz, e com a mays cera que se poder juntar, e com a lanterna, 

campaynha, e caldeyra d'agoa benta, e vaa o Sacerdote rezando soo, ou com algum Clérigo 

208 À margem direita: povo. 
209 À margem esquerda: povo. 
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se o hi ouver. E o que tever cuydado do enfermo, teraa a casa concertada e limpa, como 
fica dito na Constituyçam atras, e onde ouver Bulla do Sancto Sacramento declararaa os 
perdões, que o Sancto Padre concede, aos que acompanham o Sancto Sacramento. E nos 
lugares em que nam ouver sacrário nas Igrejas, levando se delias o Sancto Sacramento a 
casa do enfermo, se nam levaraa mays que hûa Ostia de forma pequena, pêra comunham 
do dito enfermo, e da dita casa declararaa os ditos perdões, e despediraa a gente, e se 
tornaraa sem solenidade algua. 

Titulo da Extrema Unçam 

Constituyçam 

(Foi. 11) Porque a todo o fiel Christão sendo adulto, manda a sancta madre igreja, que se 
lhe de o sacramento da Extrema Unçam, estando enfermo, e em perigo de morte e polios 
muytos effectos, que pollo dito sacramento pode alcançar o deve procurar. Ordenamos e 
mandamos que o Rector vigayro ou Cura ou qualquer Sacerdote que de sua licença for 
confessar o tal enfermo sendo homem de quatorze annos ou molher de doze e tendo ja 
recebido o Sancto Sacramento da Comunham antes de tal infirmidade lhe amoeste que 
peça logo o Sacramento da Unçam pêra o tempo que tever necessidade de lho 
administrarem e diga aos de casa que crecendo a infirmidade e sendo lhe necessário o 
chamem posto que o enfermo ho nam peça porquanto lho pedio no principio delia pêra este 
tempo. 

Lembrança, que os curas hão de ter, pêra administrar os Sacramentos como devem 

Porque, no uso e administração dos sacramentos, podem acorrer outros muytos casos, que 
nam declaramos nestas Constituyções, nas quaes somente tratamos, dos que mays 
comummente se offerecem, e a todos os que tem por officio, administrar ao povo os 
sacramentos, he necessário saberem inteyramente, o que devem fazer em todos os casos 
que se offerecerem, e lerem muytas vezes os livros, em que se os ditos casos determinão. 
Mandamos a todollos vigayros, curas, e capellães desta nossa jurisdição, que tenha cada 
hum [Foi. llv] seu livro Sacerdotal, Sacramental, Manual de Curas, ou outro desta 
calidade, e procurem lendo por eles, terem sempre na memoria, tudo o que pertence a seu 
officio, e principalmente aa administraçam dos Sacramentos. 
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Titulo dos Sanctos Óleos 

Constituyçam primeyra 

Ordenamos e mandamos, que em cada hum anno o nosso Ouvidor, logo polia quinta Feyra 
da somana da Páscoa, mande hum Clérigo de ordens sacras aa villa de Sanctarem, do 
Arcebispado de Lixboa, aa igreja de Marvilla, polios Óleos Sanctos, onde hos trazerem da 
See Metropolitana de Lixboa, pêra se repartirem pollo Arcediagado, e o Reverendíssimo 
Senhor Arcebispo tem mandado que se dem pêra se comunicarem, e repartirem polias 
igrejas desta nossa jurisdiçam. E o dito clérigo os levaraa da maneyra que estaa ordenado, 
os quaes poeraa na irmida de Sam Sebastiam da Várzea Grande, e o faraa saber ao dito 
Ouvidor, e logo mandaraa repicar nas igrejas da dita villa, polia reverencia da vinda dos 
Sanctos Óleos, e mandaraa ajuntar na dita irmida toda Clerezia da dita villa, pêra dahi os 
levarem com procissam aa igreja de Sam João. E o vigayro de Sancta Maria do Olival, ou 
o cura revestido com hûa capa, levaraa (Foi. 12) com muyta reverencia os Sanctos Óleos. E 
mandamos ao nosso Ouvidor que mande logo aos vigayros, e aos curas desta nossa 
jurisdiçam, que dentro em três dias primeyros seguintes, venham polios Sanctos Óleos, e 
quando partirem per a villa, entornaram os Óleos velhos do armo passado na pia de 
baptizar. E mandamos ao nosso Ouvidor, que reparta os ditos Óleos, e de cada igreja a 
cantidade que lhe parecer necessária, e sejam avisados os Rectores e Curas, que cevem os 
Óleos a meude, e ao cevar, tenham advertência, que nam lancem mays cantidade d'azeyte, 
do que estiver d'óleo sancto na ambula que cevar. E mandamos aos curas, que quando 
entrarem com os Óleos em suas igrejas, mandem repicar por reverencia dos Sanctos Óleos. 

Constituyção II da garda que se deve ter nos Óleos Sanctos 

Porque he razam, que os Óleos se servem em muytos Sacramentos, sejão tratados com 
muyta reverencia, e gardados com muyto resguardado. Mandamos aos Rectores e curas das 
Igrejas, que os tenhão nos almarios, que pêra isso sam ordenados a par das Pias, com 
muyta limpeza, e que os tenham sempre fechados com chave que teram. E mandamos 
estreytamente, que nam dem Óleos pêra mezinhas sob pena de dous mil reais. 
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Titulo dos que se ham dordenar 

[Foi. 12v] Constituyçam I do tempo em que se ham de tomar as Ordens Menores 

210 

Porque, muytos querem tomar Ordens Menores, nam tendo propósito de serem Clérigos, 
somente as tomam pêra se com ellas livrarem de dilictos, que cometem com atrevimento 
de terem as taes ordens. Declaramos, que daqui em diante, se não haa de dar licença a 
pessoa algûa desta nossa jurisdição, pêra tomar Ordens Menores, salvo querendo se 
ordenar d'Ordens Sacras, e dando lhe nos licença pêra as tomar, por ter as calidades que 
pêra isso se requerem, como abayxo se diraa entam lhe daremos licença, pêra tomar 
juntamente as menores com as de Epistola. E defendemos ao nosso Ouvidor, que em caso 
algum, nam se antremeta em dar licença pêra as taes ordens, nem examine pêra ellas 
pessoa algûa, porquanto reservarmos pêra nos o dito exame e licença. 

Constituyçam II do exame das Ordeens Sacras 

Declaramos, que o que se ouver de promover a Ordens de Epistola, haade entrar em idade 
de dezoyto annos, e haa de ser nacido de legitimo Matrimonio, ou legitimado, e que sayba 
latim, ao menos que entenda o que reza, e canta na igreja, e assi sayba cantar canto cham 
per arte, e reger o breviayro, e haade ter be(Fol. 13)nefício ou património de raiz de que 
este em posse, que ao menos valha trinta mil reais de que faraa certo per seus títulos e 
estromentos que nos disso mostraraa. 

E o que se ouver de promover o Ordeens de Evangelho, haade entrar em idade de vinte 
annos, e alem de ter as calidades que acima he dito que tenha o que se ouver de promover a 
Ordeens de Epistola, seraa examinado de sua vida, e custumes per informaçam que se disso 
tomaraa, e seraa obrigado a saber os sacramentos. 

E o que se ouver de promover a Ordeens de Missa saberaa mais do acima he dito, as 
cerimonias da Missa, e seraa perguntado d'alguns casos de consciência, e dos Cânones 
penitenciaes, e casos reservados. 

"10 À margem esquerda: povo. 
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Titulo do Matrimonio 

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 

211Polla obediência que todo fiel christão he obriguado ter aa Sancta Madre Igreja, 
declaramos que todos os que se quiserem casar, tem obrigação a receberem o Sacramento 
do Matrimonio aa porta da Igreja, fazendo se primeyro os [Foi. 13v] bannos per direyto 
ordenados, os quaes bannos se faram na maneyra seguinte. 

As pessoas que se quiserem casar, o diram ao cura, e elle seraa obrigado aos denunciar três 
domingos seguintes aa missa da terça na estacam, nomeando hos por seus nomes e 
sobrenomes e alcunhas se as teverem de maneyra que o povo venha em conhecimento de 
quem sam. E quando os assi denunciar, diraa e amoestaraa de nossa parte a todos os que 
forem presentes que se algum délies souber que haa algum impedimento per onde antre os 
contrahentes se nam deva de celebrar o Matrimonio, o diga sob pena de excomunham, e 
sob a mesma pena, lhes mandaraa que nam digam maliciosamente cousa pêra embargar o 
dito matrimonio, e feytas as ditas denunciações, se nam achar impedimento algum os 
receberaa publicamente aa porta da igreja na forma acostumada. 

E se os que se quiserem casar, forem de duas freyguesias, seram em ambas denunciados os 
ditos três domingos, e no derradeyro délies faram saber ao cura da igreja, em que se 
querem receber, como querem ser recebidos na tal igreja. O qual cura nam achando 
impedimento pêra se poder fazer o dito casamento, todavia os não receberaa, sem lhe ser 
trazida certidam do Cura da outra igreja em que forão denunciados, de como lhes nam 
achou impedimento per onde se devesse de deyxar de celebrar o dito casamento, e feyta 
esta diligencia, os recebera o dito Cura na forma acustumada. 

E os que se receberem, sem precederem os ditos bannos, quer seja aa porta da igreja, quer 
em outra algûa parte, os condenamos em pena de mil reais cada hum, e a cada hûa das 
testemunhas que forem presentes ao tal recebimento, em quinhentos. E sendo algûa das 
testemunhas sacerdote, (Foi. 14) pagaraa mil reais. E recebendo os o tal sacerdote seraa 

211 À margem direita: povo. 
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preso, e estaraa na torre hum mes, e pagaraa os ditos mil reais, alem d'encorrer nas mays 
penas do dereyto. 

E se algûas pessoas de fora de nossa jurisdição, se quiserem casar e receber em algûa igreja 
da dita nossa jurisdiçam. Mandamos que nenhum Cura, nem clérigo delia, os receba sem 
nossa licença, pêra lhe nos sobre isso mandarmos fazer a diligencia, que nos parecer 
necessária. 

Titulo das festas do anno 

Constutuyçam primeyra dos dias que se ham de jejunar e gardar 

Os dias que se ham de jejunar e gardar nesta nossa jurisdiçam, segundo manda a Sancta 
Madre Igreja, e os que mays mandamos que se gardem, sam os seguintes. 

Janeyro 

A Circuncisam de Nosso Senhor. 
A Epiphania que he dia dos Reys. 

[Foi. 14v] Fevereyro 

A Purificaçam de Nossa Senhora, que he a festa das candeas, jejunar se ha a véspera. 
Dia de Sam Mathias Apostolo, jejunar se ha. 

Março 

A Anunciaçam de Nossa Senhora jejunar se ha. 

Mayo 

Sam Philipe e Sanctiago Apóstolos. 
Sancta Cruz +. 

~12 A margem direita: povo. 
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Junho 

Sam Joam Baptista, jejunar se ha. E quando acontecer, que venha o dia de Corpus Christi, 

em véspera desta festa, jejunar se ha a quarta feyra d'antes. 

Sam Pedro e Sam Paulo apóstolos jejunar se ha. 

(Foi. 15) Julho 

A Visitaçam de Nossa Senhora a Sancta Isabel. 

Sanctiago mayor, jejunar se ha. 

Agosto 

Nossa Senhora das Neves. 

Sam Lourenço martyr, jejunar se ha. 

Assumpçam de Nossa Senhora jejunar se ha. 

Sam Bartholomeu apostolo, jejunar se ha. 

Setembro 

O nacimento de Nossa Senhora jejunar se ha. 

Sam Matheus apostolo jejunar se ha. 

Sam Miguel. 

Octubro 

Sancta Eyria jejunar se ha. 

Sam Simon e Judas apóstolos jejunar se ha. 

Novembro 

[Foi. 15v] Dia de Todolos Sanctos, jejunar se ha. 

Sancto Andre apostolo jejunar se ha. 
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Dezembro 

A Concepçam de Nossa Senhora. 

A commemoraçam de Nossa Senhora, jejunar se ha. 

Sam Thome apostolo, jejunar se ha. 

Dia de Natal, jejunar se ha, e quando vier em sesta feyra ou sábado poder se ha comer 
carne. 

Dia de Sancto Estevam. 

Dia de Sam Joam Evangelista. 

Dia dos innocentes, que sam os três dias das oytavas do Natal. 
Dia de Páscoa. 

Dia de Pentecostes jejunar se ha. 
Dia da Trindade. 

Todolos mays Domingos do anno. 

Três dias d'oytavas da Páscoa. 

Dous dias d'oytavas do Pentecoste. 

Quinta feyra da cea, des que o Senhor for encerrado. 

Sesta feyra d'endoenças, atee se acabar o officio de polia manhãa. 

Dia da ascensam jejunar se ha. 

Dia de Corpus Christi. 

Na freyguesia da igreja da Magdalena, se gardaraa o seu dia. 

Quando alguns dias de sanctos, que se aqui mandam jejunar, vier em segunda feyra, 
jejunar se ha ao sábado. 

E jejunar se ha a Coresma, exceptos os Domingos. 

As quatro têmporas do anno, jejunar se hão. 

A segunda e terça feyra das Ladaynhas, que vem antes da Ascensam, nam sam de jejum, e 
porem, nam se comeraa carne. 

(Foi. 16) E posto que os dias de festa, se devem gardar muy inteyramente, poderam fazer 
nos taes dias as cousas seguintes. 

Depoys de dita a missa do dia, se poderaa vender toda a cousa de comer, pêra aquelle dia. 

E os estalajadeyros e taverneyros, poderam dar de comer aos caminhantes, com as portas 
meyas cerradas. 

E os Boticayros, poderam vender as mezinhas de suas boticas em todo o tempo. 

Eos ferradores, poderam ferrar aos caminhantes. 
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E poderam com necessidade, moer moynhos, e cozer fornos, com licença dos Curas, e 

quem o contrayro fezer, pagaraa cem reais. 

Constituyçam II que os freygueses de cada igreja, vam ouvir Missa a sua freyguesia, 
aos Domingos e festas de gardar 

Mandamos a todos os súbditos de nossa jurisdiçam, que cada hum, na igreja de que for 
freygues, os Domingos e festas de garda ouça missa do dia. E o que o assi nam comprir, 
pagaraa dez reais pêra a fabrica da igreja, que se lançaram na caixa das penitencias, salvo 
tendo legitimo impedimento, o qual diraa ao Cura. E os curas faram rol, dos que nam 
vieram aa missa nos taes dias, pêra lhes fazer pagar a dita pena, e os que o nam quiserem 
pagar, procederaa contra elles, como [Foi. 16v] for justiça. E isto se nam entenderaa nos 
que ouvirem missa no convento, ou no moesteyro de Sancta Eyria, pollo privilegio que o 
Convento e o dito moesteyro pêra isso tem. 

Constituyçam que se nam consinta pregar pessoa algûa sem licença do Prelado 

Mandamos aos Vigayros, Capellães, Curas, desta nossa jurisdiçam, que nam consintam 

pregar pessoa algûa em suas igrejas, sem nossa licença, ou do nosso Ouvidor, e nam 

comprindo assi, pagaraa quinhentos reais, cada hum. 

Contituyçam que se nam consinta celebrar Sacerdote algum de fora de nossa 
jurisdiçam 

Mandamos a todos os Vigayros, Capellães, Curas e Thesoureyros das igrejas de nossa 
jurisdiçam, que nam consintam celebrar nellas sacerdote algum, clérigo ou frade, de 
qualquer ordem que seja, de fora de nossa jurisdiçam sem nossa licença ou do nosso 
Ouvidor, mays de dous dias. E o que lhe der guisamento pêra celebrar, passados os ditos 
dous dias pagaraa trezentos reais. 
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(Fol. 17) Titulo dos Vigayros, Rectores e Curas 

Constituyçam primeyra da residência pessoal, que os Vigayros, e Capellães 
confirmados, sam obrigados fazer em suas igrejas 

Per direyto, he ordenado e mandado, que todos os que tem igrejas, e benefícios curados, 
façam residência pessoal em suas igrejas, posto que os benefícios sejam de pouca renda, 
pollo que mandamos aos Vigayros, e Capellães confirmados, que residam pessoalmente 
em seus benefícios, e nam o comprindo assi, se procederaa contra elles, conforme a 
direyto, e se alguns teverem justo impedimento, e causa pêra nam residir, nola virão alegar 
e nos lhe conheceremos delia, como for justiça. 

E pêra que os ditos Vigayros e Capellães confirmados, e assi os Curas, possam melhor 
servir suas igrejas, como sam obrigados, lhes mandamos, que morem dentro nas 
freyguesias, o mays perto das ditas igrejas, que poder ser, da pubricaçam desta a XX dias e 
nam o comprindo assi, pagaraa dous mil reais, cada hum. 

Constituyçam H que os vigayros, Rectores e Curas, possam encomendar o cargo de 
cura a outro sacerdote, por tempo de hum mes 

[Foi. 17v] 213Ordenamos que os Vigayros, Rectores e Curas possam cometer o cargo de 
cura que servirem a outro sacerdote por tempo de hum mes, comtanto que o tal sacerdote 
nam seja Frade, nem Monge, nem Cónego regrante, salvo se teverem pêra isso letras 
Apostólicas, justificadas per nos, e fazendo o contrayro pagaraa quinhentos reais. E quando 
os ditos Vigayros, Rectores e Curas assi cometerem o cargo de Cura a outro Sacerdote, o 
denunciarão ao povo na estacam, pêra que saybam a quem encomendam a dita Cura em 
sua absencia. 

"13 À margem esquerda: povo. 
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Constituyçam HI do tempo em que os Vigayros e Rectores apresentaram os curas, e 
os apresentados tiraram cartas de cura 

Mandamos aos vigayros e Rectores de nossa jurisdiçam que os curas que ouverem 
d'apresentar pêra curarem suas igrejas, nos apresentem hum mes antes de dia de Sam 
Joam. E mandamos aos que assi forem apresentados pêra Curas que dentro no dito mes, 
venham pessoalmente tirar suas cartas de cura, pêra que no dito dia de sam Joam aa 
estacam, as possam 1er e pubricar a seus freygueses e dahi em diante començarão a usar do 
officio de Cura e o que servir sem carta de cura, pagaraa mil reais. 

Constituiçam m i do tempo em que se hão de despedir os Curas 

(Foi. 18) Mandamos aos Vigayros e Rectores, que nam querendo que os Curas sirvam em 
suas igrejas de Sam Joam por diante, lho declarem atee dia de Páscoa, pêra neste tempo 
saberem o que de si devem de fazer, e nam lho declarando atee o dito tempo, nam poderam 
apresentar outro cura, e o dito cura serviraa o anno seguinte tirando primeyro pêra isso 
carta de Cura. E os curas, quando nam quiserem servir de Sam Joam em diante, o 
declararão aos Vigayros e Rectores atee o dito dia de Páscoa, e nam lho declarando atee o 
dito dia, seram obrigados a servir o anno seguinte. 

Constituyçam V que os rectores nam deyxem de dizer a missa da Terça os dias de sua 
obrigaçam 

Mandamos que Rector algum nam deyxe de dizer a missa da Terça os dias de sua 
obrigaçam, nam tendo pêra isso justo impedimento, e quando tever o tal impedimento, 
avendo na igreja Beneficiados, a emcomendaraa a hum délies, e nam os avendo, 
emcomendaraa a hum Clérigo que a diga, e o que disser a dita missa, averaa a esmola 
delia, aa custa do dito Rector. 

Constituyçam VI da forma da Estacam 

[Foi. 18v] Porque fomos enformado, que alguns Rectores, Curas e Capellães das ygrejas 
parrochiaes, e capellas desta nossa jurisdiçam fazem a estacam a seus freigreses per 
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diversos modos, e querendo neste caso dar certa forma. Mandamos aos ditos Rectores e 
curas que d'aquy em diante façam a dita estacam na maneira siguinte. 

Primeiramente faraa o sinal da cruz + dizendo. Per signum sancte crucis, de inimicis 
nostris, libera nos domine deus noster. In nomine patris, et fílii, et spirítus sancti. Amen. 

Eu como ministro e servo de Deos vos amoesto e mando nue no auto nresente emnuantn 
estiverdes aa misa diguaes com muyta devoçam, a oraçam do Pater Noster e Ave Maria 
pollo estado da Sancta Madre Igreja, convém a saber, pollo sanctissimo padre o Papa nosso 
senhor, Cardeaes, Arcebispos, Bispos, e toda a outra Clerezia, pêra que o senhor Deos por 
sua misericórdia os conserve, e lhe de sancto e verdadeiro entendimento, com que possam 
reger a si e a nos. 

E bem assi vos amoesto e mando que diguaes outro Pater Noster e Ave Maria pollo estado 
Real, convém a saber, El Rey, Raynha, e Príncipe nossos senhores, e Iffantes. Roguando ao 
Senhor Deos que os tenha em sua guarda, e lhes acrecente sua vida e estado, com que 
possam a seus povos administrar justiça, e defender a sancta igreja catholica, daquelles que 
presumem de a offender. 

Também vos mando que diguaes outra vez o Pater Noster e Ave Maria polios freigueses e 
benfeitores desta igre(Fol. 19)ja, e polios que estam em continua guerra, contra os mouros 
imigos da nossa sancta fee, e polias almas dos fieys Cristãos, que estam satisfazendo por 
seus peccados nas penas do purgatório, pêra que o senhor Deos por sua infíta misericórdia 
e piedade, os tire delias, e ponha naquella bem aventurança e gloria, pêra que foram 
criados. 

E muyto vos encomendo que sejaes charidosos, e com os pobres de Jesu Christo repartaes 
vossas esmollas, segundo vossa possibilidade. 

E outro si vos emcomendo, que rogueys ao Senhor Deos polios que estam em peccado 
mortal, pedindo lhe em vossas prezes e orações que os tire de peccado, e lhe de graça, com 
que mays nam tornem a elle. 
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Item. Em a somana seguinte, tal dia he de tal sancto, ou de tal festa, he de garda, e a 

véspera de Jeisu, ou he de gardar, e nam de jejunar. 

Item. Ou em a somana seguinte, nam ha hy sancto, nem festa que de garda seja. 

Item. Em a somana seguinte se haade dizer hum anniversayro em tal dia, polia alma de 

foam, que deyxou a esta igreja tal casa, vinha ou herdade, ou se haade começar hum 

trintayro polia alma de foam, ou tantas missas que foam mandou dizer, quem por sua 

devaçam quiser vir estar a ellas, o poderaa fazer. 

Os preceptos e Mandamentos de Deos, que todos os fieys Christãos somos obrigados 

saber, sam os seguintes 

Item. O primeyro, he amaras a Deos sobre todas as cousas. 

Item. O segundo, nam juraras pollo seu nome em vam. 

[Foi. 19v] Item. O terceyro, gardaras os domingos e festas. 

Item. O quarto, honrraraas a teu pay e may. 

Item. O quinto, nam mataraas. 

Item. O sexto, nam fornicaraas. 

Item. O septimo, nam furtaraas. 

Item. O oytavo, nam asacaraas falso testemunho. 

Item. O nono, nam desejaraas a molher de teu proximo. 

Item. O decimo, nam cobiçaraas cousa alhea. 

E os preceptos da Sancta Madre Igreja que todos somos obrigados gardar, sam os 

seguintes 

Item. O primeyro, he ouvir missa inteyra, aos Domingos e festas de garda. 

Item. O segundo, he confessar se cada hum Cristam (ao menos) hûa vez no anno, na 

coresma. 
Item. O terceyro, he tomar o Sancto Sacramento da comunham, hûa vez no anno. 

Item. O quarto, he jejunar os dias, que a madre Sancta Igreja manda. 

Item. O quinto, he pagar decimas e primicias. 
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Os Sacramentos que se na Sancta Madre Igreja administram aos fíeys Christãos, 
pêra saúde e salvaçam de suas almas: sam sete 

Item. O primeyro, he baptismo. 
Item. O segundo, confírmaçam. 
Item. O terceyro, confíssam. 
(Foi. 20) Item. O quarto, Comunham 

Item. O quinto, Extrema Unçam. 
Item. O sexto, Ordem Sacerdotal. 

Item. O septimo, Conjunçam Matrimonial. 

E os sete peccados aos quaes se reduzem todos os outros, sam estes 

Item. O primeyro, he soberba. 
Item. O segundo, avareza. 
Item. O terceyro, luxuria. 
Item. O quarto, ira. 
Item. O quinto, gula. 
Item. O sexto, enveja. 
Item. O septimo, preguiça. 

As obras de misericórdia pêra com nossos próximos sam Xim, sete spirituaes e sete 
corporaes, as sete spirituaes, sam as seguintes 

Item. A primeyra, he insinar os simplezes. 

Item. A segunda, dar bom conselho a quem o pede, e haa mester. 
Item. A terceyra, castigar quem haa mester castigo. 
Item. AIIII consolar ao triste desconsolado. 
Item. A V perdoar a quem lhe tem errado. 
Item. A sexta, soportar as injurias com paciência. 

Item. A septima, rogar a Deos polios vivos, que os livre dos peccados, e polios mortos, que 
Deos os livre das penas, e os leve a sua gloria. 
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[Fol. 20v] E das sete corporaes 

Item. A primeyra he, visitar os enfermos. 

Item. A segunda, dar de comer ao que haa fame. 

Item. A terceyra, dar de beber ao que haa sede. 

Item. A quarta, remir cativos. 

Item. A quinta, vestir os pobres. 

Item. A sexta, dar pousada aos peregrinos. 

Item. A septima, acompanhar os defunctos. 

Ponde os em joelhos, e estay atentos, ouvy a oraçam do Pater Noster, que Nosso Senhor 

ensinou a seus discipulos, dizendo como eu diser. Pater Nosso que estaas em os ceos, 

sanctificado seja o teu nome, venha a nos o teu regno, seja feyta a tua vontade, assi na terra 

como no ceo. O pam nosso de cada dia da nos oje. E perdoa nos nossas dividas, assi como 

nos perdoamos aos nossos devedores, e nam nos metas em temptaçam, mas livra nos de 

mal. Amen. 

Item. Ave Maria, chea de graça, o Senhor he contigo, Benta es tu em as mulheres, e Bento 

he o fruyto do teu ventre Jesus. Sancta Maria, madre de Deos, Roga por nos peccadores. 

Amen. 

Item. Creo em Deos padre todo poderoso, Criador do ceo e da terra, e em Jesu Cristo seu 

filho, hum soo Nosso Senhor, o qual foy concebido do Spiritu Sancto, naceo de Maria 

virgem, padeceo sob o poder de Poncio Pilato, foy crucificado, morto, e sepultado, 

descendeo aos infernos, ao terceyro dia resurgio dos mortos, subio aos ceos e see aa dextra 

de Deos padre todo poderoso, donde haa(Fol. 21)de vir julgar os vivos e os mortos. Creo 

em o Spirito Sancto, e a sancta igreja catholica, e a comunham, e ajuntamento dos sanctos, 

a remissam dos peccados, a resurreyçam da carne, a vida eterna. Amen. 

Confíssam geral 

Dos peccados mortaes tende arependimento, e preposito de os confessardes a vossos 

confessores. E pêra remissam dos veniaes, fazey a confíssam geral, dizendo. 
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Eu peccador muyto errado, me confesso a Deos todo poderoso, e aa virgem Maria sua 
madre, e a Sam Pedro, e Sam Paulo, e a todos os sanctos, e a vos padre de todos meus 
peccados, que eu neste mundo fiz, cuydey e consenti, atee esta hora em que estou presente, 
e a Deos digo minha culpa, minha culpa, minha grande culpa. E rogo aa virgem Maria 
Nossa Senhora Madre de Deos, rogue a seu bento filho, que me perdoe minhas culpas e 
peccados, pêra que quando minha alma deste corpo sair, seja digna e merecedor, de possuir 
aquella gloria e bem aventurança, que pêra sempre dura. 

Item. E emquanto faço a absoluyçam geral délies, estay atentos. 

Item. Msereatur vestri omnipotens Deus, e dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos 
in vitam eternam. Amen. Absolutionem e remissionem omnium peccatorum vestrorum per 
gratiam Sancti Spiritus, tribuat vobis omnipotens e misericors Dominus. Amen. 

[Foi. 21v] A bençam de Deos padre, e o amor do filho, e a graça do Spirito Sancto, seja 
sempre comvosco e comigo. Amen. 

Item. E denunciaram os que ouverem de casar. 

Item. Amoestaram os que nam vem aa igreja ou estam excomungados. 
Item. Amoestaram polias cousas furtadas, ou perdidas. 
Ite. Publicaram nossas cartas, e do nosso Ouvidor. 

E quando ouver pregaçam, nam diraa a doctrina, e soomente daraa os sanctos, e dias de 
jejum e denunciaraa os que ouverem de casar. Amoestaraa os que nam vem aa igreja, e 
polias cousas furtadas ou perdidas, e publicaraa nossas cartas, e de nosso ouvidor, como 
acima fica dito. 

Constituyçam VII das ferias que se concedem aos Rectores e Curas 

Polia occupaçam que os Curas tem na Coresma, em administrar os Sanctos Sacramentos a 
seus freygueses, e isso mesmo tem os rectores, quando curam suas igrejas, lhe concedemos 
ferias em seus feytos, e causas eiveis, assi movidos, como por mover, do Domingo da 
quinquagesima, atee dominica in Albis. E porem poderam ser citados, pêra responderem, 
passado o tempo das ditas ferias. 
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Titulo dos Beneficiados de Benefícios Simplezes 

(Foi 22) Constituyçam primeyra da licença que ham de pedir os Beneficiados, pêra 

nam residir, e do ordenado que os Iconomos ham d'aver 

Quando algum Beneficiado de beneficio simplez, tever algûa necessidade, ou cousa pêra 

não residir em seu beneficio, nolo faraa saber, parecendonos que he causa suficiente, lhe 

daremos pêra isso licença, pollo tempo que nos bem parecer, e elle nos apresentaraa 

Iconomo que aja de servir em seu lugar, o dito beneficio. E sendo apto pêra o servir, lhe 

mandaremos passar cartas de Iconomia e não sendo apto ficaraa a nos, prover de Iconomo, 

no dito Beneficio, emquanto durar o tempo da absencia, que o Beneficiado por nossa 

licença tever, e vindo o tal beneficiado, antes de ser acabado o tempo, de que tinha licença 

a servir seu Beneficio, o poderá servir. 

E mandamos, que o beneficiado da igreja de Nossa Senhora do Olival, aja quatro mil reais 

cada ano, dos nove mil que tem de grosso, e que o Iconomo aja os cinco mil reais que 

ficam do dito grosso, com todos os mays benesses, e aniversayros, que pertencerem ao 

beneficio. 

E na igreja de Sam Joam, averaa o Iconomo todos os dez mil reais, do grosso do beneficio, 

visto como na dita igreja nam haa anniversayros. 

E na igreja de Nossa Senhora das Areas da Villa das Pias, averaa o Iconomo, todos os sete 

mil e quinhen[Fol. 22v]tos reais que o beneficio tem de grosso, e os benesses que lhe 

pertencerem. 

E na igreja de Santiago de Santarém, averaa o Iconomo todo o que pertencer ao beneficio. 

Constituyçam II que os beneficiados ou Iconomos, nam tenham capellanias, fora de 

suas igrejas nem sirvam de Curas 

Mandamos que beneficiado algum, ou Iconomo, nam tenha capellania fora de sua igreja, 

nem sirva de Cura, ainda que seja na igreja de que for Beneficiado, ou Iconomo, sob pena 

de BC reais. 
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Constituiçam m dos dias que os Beneficiados e Iconomos, podem tomar de statuto 

Ordenamos, que cada hum dos Beneficiados, e Iconomos, possa tomar quorenta dias em 

cada hum anno de statuto, os quaes nam tomaraa todos juntos, nem em dias de coresma, 

nem em festas principaes, e quando os assi quiser tomar, o faraa saber ao Apontador. 

(Foi. 23) Constituyçam ITTI que nenhum Beneficiado e Iconomo de^xe de dizer a 

missa da Terça, na sua somana 

Mandamos que nenhum Beneficiado e Iconomo, deyxe de dizer na sua somana a Missa da 

Terça, nam tendo pêra isso justo impedimento, e quando tever o tal impedimento, 

encomendaraa a outro clérigo que a diga. 

Constituyçam V per que sacerdotes, e em que Igrejas, se ham de dizer as Missas e 

trintayros, quando acontecer, que algúa pessoa em seu testamento, o nam declare 

Quando acontecer, que algúa pessoa em seu Testamento, ordenar que depoys de sua morte, 

lhe digam algûas missas ou trintayros, e nam declararem em que igreja tem mays devaçam, 

que se lhe digam, sendo o seu corpo enterrado na igreja de que hera freygues. Mandamos, 

que as taes missas e trintayros, se digam na dita igreja, pollo Vigayro, Beneficiados e Cura 

delia. E sendo enterrado em outra Igreja, dar se hão a metade das missas e trintayros, na 

igreja em qu assi for enterrado, e a outra ametade na igreja de que hera freygues. 

[Foi. 23v] E deyxando que se lhe diga algúa missa, ou missas perpetuas, sem declarar o 

Sacerdote que as aja de dizer, dir se ham as ditas missas pollo Vigayro, Beneficiados e 

Cura da igreja, onde ordenou que se lhe dississem. 

E quando deyxar que se digam algûas missas, e que os sacerdotes que as disserem, sayam 

com Responso sobre sua sepultura, se diram as taes missas polios padres da igreja, onde 

estever a dita sepultura. 
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Constituyçam VI da esmolla que se haade dar ao Sacerdote, que disser missa de 

capella, ou anniversayro 

Mandamos, que por cada híia missa rezada de capella, ou anniversayro, aja o Sacerdote, 

que a disser, d'esmolla pêra seu mantimento, trinta reais. 

Titulo dos defunctos 

Constituyçam primeyra que se nam de sepultura perpetua, sem licença do Prelado 

Mandamos aos Vigayros, e Rectores, que nam concedam a pessoa algua lugar, pêra se 

fazer capella, ou sepultura perpetua, dentro na igreja, sem nossa licença. 

(Foi. 24) 

Constituyçam II que aa segundas feyras sayam os clérigos pollo adro, sobre as 

sepulturas dos defunctos 

Mandamos que nas igrejas de nossa jurisdiçam, todas as segundas feyras que nam forem 

dias sanctos de garda, os Clérigos sayam em precissam, pollo adro sobre as sepulturas dos 

defunctos, com cruz + agoa benta, e o Domayro com capa, e o Tesoureyro faraa três sinaes 

emquanto andarem na dita precissam, sob pena de cem reais. 

E se a segunda feyra for dia sancto, far se ha a dita precissam no primeyro dia feriado, e na 

igreja onde não houver mays que o Vigayro, mandamos que se faça a dita precissam ao 

domingo, antes de começar o Asperges. 

Constituyçam IH que se nam façam saymentos de defunctos nos Domingos e festas de 

Nosso Senhor, e de Nossa Senhora 

Ordenamos que se nam façam saymentos de defunctos aos domingos e festas de Nosso 

Senhor e de Nossa Senhora, e os que o contrayro fezerem, pagaram BC reais. E porem nos 

lugares pequenos, permitimos que nos ditos domingos se possam fazer os ditos Saymentos, 

pêra que os que forem presentes, possam ajudar os ditos Defunctos com suas orações. [Foi. 
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24v] E os ditos saymentos se diram despoys de dita a Missa da Terça aas horas 
acostumadas. 

Constituyçam DII dos trintayros 

Ordenamos e mandamos, que nos trintayros que se mandam dizer, o sacerdote que os 
disser, tenha nisso a manevra seeuinte. 

Dormiraa em sua casa, e polia manhãa aas horas que se tange aas matinas, iraa aa igreja, 
caminho direyto, sem se deter, e rezadas suas horas, e o mays que tever por obrigação do 
trintayro, e dita sua missa, acabada a missa da terça. E depoys do povo se ir da igreja pêra 
suas casas, se tornaraa a sua casa a jantar, pollo caminho dereyto como veo, e quando se 
tanger aa véspera, tornaraa pêra a igreja, e rezara nella as vésperas, e o mays que tever por 
rezar, e ao sol posto se tornaraa pêra sua casa, e todas as vezes que for pêra a igreja, e vier 
delaa pêra sua casa levara vestida sua sobrepeliz. E emquanto durarem os dias do trintayro, 
nam sayra de sua casa, pêra algûa parte, se nam pêra a igreja, e tendo obrigaçam de Cura, 
poderaa ir da igreja, ou de sua casa, ministrar os Sacramentos, e o mais que pertencer a seu 
officio de Cura, e fazendo o contrayro, pagaraa BC reais. 

Titulo da forma que se haade ter no tempo do interdicto 

Pêra que se sayba a forma em que o direyto quer, que se garde o interdicto. Declaramos 
que quando o interdicto for geral apostólico, ou ordinário, se ham de celebrar as missas, e 
dizer os officios divinos aas portas cerradas, com a igreja (Foi. 25) despejada, de toda a 
gente, soomente poderam ser presentes aas ditas missas, e ofícios divinos, clérigos 
d'ordens menores solteyros, e assi os que teverem bulias, pêra em tempo de interdicto 
poderem ouvir missas e officios Divinos. E as ditas missas e officios se diram rezados, e 
em voz bayxa, sem se tangerem sinos, nem campahynhas. 

E porem durando o interdicto em tempo que a igreja celebra as festas de Natal, Páscoa, e 
do Spiritu Sancto, e de Corpus Christi com todo seu oytavayro, atee as segundas vésperas 
do dia da oytava inclusive, e da Assumpçam de Nossa Senhora, em todos estas dias, se 
celebrarão as missas, e se dirão os officios das ditas festas, como se não ouvera interdicto, 
e nas completas das segundas vésperas das ditas festas, se gardaraa o interdicto, e o mesmo 
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se faraa nas completas das segundas vésperas do dia da oytava de Corpus Christi, porque 

em todo o oytavayro se nam hade gardar o dito interdicto. 

E véspera de Páscoa se não gardaraa, des a confissam da missa em diante, por as vésperas 

da dita festa se dizerem na missa. 

Declaramos, que no tempo do interdicto, o Sacramento da comunham se nam haade dar 

aos sãos, e dar se haa aos enfermos, e aas molheres que esteverem de parto em perigo e 

levar se ha o Sacramento com toda a solenidade, com que se costuma levar, no tempo em 

que nam haa interdicto. 

E no Sacramento do Matrimonio se nam faram velações, as quaes se poderam fazer depoys 

de alevantado o interdicto, em tempo que a igreja as nam defende. 

[Foi. 25v] E o Sacramento da extrema unçam, se nam ministraraa a pessoa algûa. 

E os mays Sacramentos da igreja, se poderão ministrar como se nam ouvessa interdicto. 

E nam se daraa sepultura em lugar sagrado a Leygos, se nam aos que teverem ordeens 

menores, e estavam solteyros, e nam foram quebrantadores do interdicto, nem deram causa 

a se elle por. 

E se algum leygo tinha Bulia ou privilegio pêra se lhe dar sepultura, em tempo do 

interdicto, e o tal leygo deu causa ao dito interdicto, nam se lhe daraa sepultura, e aas 

pessoas, a que acima he dito, que se lhe de sepultura, sera sem solenidade. 

Titulo da vida e honestidade dos Clérigos 

Constituyçam primeyra que os Clérigos não tenham molher sospeyta em sua casa, e 

da pena que teram tendo Manceba 

Mandamos a todas as pessoas ecclesiasticas de nossa jurisdiçam, que nam tenham em sua 

casa molher algûa sospeyta e o que a tever, pagaraa por a primeyra vez dous mil reais, e 

polia segunda quatro mil reais, e polia terceyra, sera preso, e nam seraa (Foi. 26) solto sem 
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nossa licença, e averaa a mays pena que nos bem parecer. E temdo manceba fora de casa 

pagaraa polia primeyra vez mil reais e polia segunda dous mil reais, e polia terceyra seraa 

preso, e nam sera solto sem nossa licença, e averaa a mays pena que nos bem parecer. 

Constituyçam n que os clérigos mantenham tavolagem em sua casa, e em que 

maneyra poderam jugar 

Mandamos, que Clérigo algum em nossa jurisdiçam nam tenha tavolagem em sua casa, e 

fazendo o contrayro, sera preso na torre e pagaraa dous mil reais. E poderam os Clérigos 

pêra sua recreaçam, jugar dentro em sua casa atee contia de corenta reais em hum dia hua 

vez na somana soomente comtanto que não sejão dos jogos defesos polias ordenações do 

Reyno. E em outra algûa maneyra nam poderam jugar nem estar presentes aos taes jogos e 

qualquer que o contrayro fezer pagaraa mil reais. 

Constituyçam m que os clérigos nam andem com armas e a maneyra em que as 

poderam trazer 

Mandamos que clérigo algum de nossa Jurisdiçam nam ande com armas defensivas nem 

offensivas e [Foi. 26v] trazendo as, perderaa as taes armas pêra o meyrinho, e pagaraa 

quinhentos reais. E porem por caminho, poderaa levar hûa espada, e tendo algûa causa per 

que lhe pareça ter necessidade de trazer armas, viraa a nos ou ao nosso Ouvidor, em nossa 

absencia, e lhe daremos nisso a provisam, que nos parecer justiça. 

Constituyçam U n da barba e tonsura dos clérigos 

Mandamos, que os Clérigos de nossa jurisdiçam, facão a coroa e a barba de quinze em 

quize dias, e o cabello, seraa por mea orelha, e que o assi nam comprir pagaraa cinquoenta 

reais. 

Constituyçam V do abito que os Clérigos hão de trazer, e do que lhes he defeso que 

tragão 

Mandamos que todos os Clérigos d'ordeens sacras, e Beneficiados de nossa jurisdiçam 

usem por abito, lobas cerradas com dous corchetes na abertura do cabeçam, e de 
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compridão, que chegue ao peyto do pee, e seram redondas, sem rabo algum e debayxo das 
ditas lobas poderam trazer pelotes ou aljubetas. (Foi. 27) E trazendo mongi, ou aljubeta 
cerrados, e compridos atee o peyto do pee, e cingidos poderão sobre o dicto mongi ou 
aljubeta, trazer lobas abertas, de compridão de loba cerrada, e traram barretes redondos 
pretos. E trazendo soo, nam trarão carapuças, e o calçado seraa de couro preto, ou do 
carnaz pêra fora, posto que seja branco, e nam trarão camisas lavradas, nem usarão nos 
vestidos, nem nos sombreyros das cores seguintes, branco, vermelho, amarello, verde, 
azur, encarnado, nem trarram seda nem presponto, nem golpes em vestido algum, nem em 
calçado, e os que forem Vigayros ou Capellães confirmados, e Beneficiados das igrejas de 
nossa jurisdiçam, poderam trazer capellos lançados a hum ombro, e o vigayro e 
Beneficiados da igreja de Nossa Senhora do Olival, e os Vigayros das igrejas de Sam 
Joam, de Sanctiago, na villa de Sanctarem, e de Nossa Senhora das Areas, na villa das 
Pias, e os freyres da ordem de Nosso Senhor Jesu Christo poderão trazer os ditos capellos 
sobre ambos os ombros com corchetes por diante e assi os poderam trazer os graduados em 
qualquer faculdade, e nam traram aneys d'ouro nem de prata, nem traram chapeos 
piquenos e poderam soomente trazer sombreyros pretos com hûa fita. E quem o contrayro 
fezer polia primeyra vez que for achado perderaa as cousas que contra esta defesa trouxer, 
e polia segunda perderaa as mesmas cousas e pagaraa dozentos reais, e polia terceyra 
perderaa as cousas, e pagaraa quatrocentos reais da torre. 

Titulo da Imunidade das Igrejas 

214Mandamos, que os que se acolherem aas igrejas com medo de as justiças os prenderem 
estem nellas com [Foi. 27v] toda a honestidade e acatamento, que se deve aa casa de Deos 
em que estam, e a que se acolheram pêra lhes valer e nam poderam estar nas ditas igrejas, 
mays que atee cinco dias, sem nossa licença. 

4 À margem direita: povo. 
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Titulo dos beens das igrejas 

Constituyçam primeyra que manda fazer tombo dos beens da igreja 

Mandamos a todos os Vigayros, Beneficiados e Capellães confirmados, que cada hum em 
sua igreja faça tombo dos beens e propriedades delia, pêra o que averaa em cada igreja, 
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, se faraa hum assento assinado 
pollo dito Ouvidor, em que declare, quantas folhas tem numeradas e assinadas por elle, e 
no principio do dito livro, seraa escrito o Vigayro, Rector ou Capellão, e o numero dos 
Beneficiados, que na igreja ouver, e o Tesoureiro, com declaração de cuja apresentação e 
provisam sam, e da obrigação que cada hum por razam de seu beneficio ou officio tiver, e 
do mantimento que tem, e em que cousas, e a cuja custa se lhe paga, e logo se poeraa 
demarcação do adro, e após a dita demarcação, se tresladaraa a carta da (Foi. 28) 
demarcação e limite da freyguesia e após da dita carta se terladarão todas as Doações, 
Instituyções, Testamentos, e quaesquer outras escrituras, per onde a igreja tenha e lhe 
pertençam alguns beens e propriedades, e assi se escreverão no dito livro todas as 
propriedades, cada hûa em Item per si, com declaraçam da calidade e confrontações delia, 
e quando a igreja adquirir de novo algûa propriedade, ou ouver per escaymbo d'outra a que 
jaa tenha, se escreveraa no dito livro na maneyra sobredita, e se poeraa verba no assento, 
da que deu por escaymbo, de como a escaymbou, polia que por ella deram, declarando a 
propriedade, que por razam do dito escaymbo ouve. 

E no fim deste livro, se escreveraa toda a prata, ornamentos, e cousas de serviço da igreja, 
com as declarações das taes cousas, na maneyra em que forem entregues aas pessoas que 
delias teverem cargo. 

E porque, polia mudança que o tempo faz em muytos nomes de pessoas e cousas per que 
estão declaradas as confrontações das propriedades podiam aver duvidas e defferenças nas 
ditas confrontações se se não reformassem e declarassem de certo em certo tempo. 

Mandamos que de dez em dez annos reformem o tombo, com declaraçam dos nomes das 
pessoas e cousas em que ouve mudança e dos nomes das pessoas e cousas que ao tal tempo 
teverem pêra a qual diligencia mandamos que aja hum livro assinado e numerado da 
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maneyra que acima fica declarado que haade ser o do tombo. No qual se escreverão as 

reformações que se fezerem de dez em dez anos, [Fol. 28v] conforme a este parrapho desta 

Constituyçam. 

E avarra mays outro livro que seraa numerado e assinado polia mesma maneyra em que se 

tresladarão todas as escrituras dos aforamentos emprazamentos e escaymbos dos beens e 

propriedades da igreja. E quando a propriedade que estava aforada em primeyra pessoa 

passar em segunda pessoa per qualquer maneyra que seja a pessoa que nella soceder seraa 

obrigada de se apresentar por segunda pessoa e a mostraraa nomeação ou Titulo per onde 

he segunda pessoa. E far se haa disso assento tresladando se o dito Titulo no dito livro no 

cabo, do que ao tal tempo nelle estiver escrito, e seraa assinado polia dita segunda Pessoa, 

e poer se haa verba no principio da margem da escritura do aforamento, em que declare 

que a propriedade estaa na segunda pessoa, e a causa porque a tal pessoa nella socedeo, e 

assi se poeraa outra verba no assento da dita segunda pessoa, de como a escritura do 

aforamento, fica tresladada no dito livro, e a quantas folhas, e esta forma se gardaraa, 

quando o prazo passar da segunda pessoa a terceyra. E as verbas se poerão, hûa na margem 

da escritura, feyta aa primeyra pessoa, abayxo da verba, em que se declarou como passou, 

da primeyra pessoa aa segunda, em que declare como passou da segunda pessoa aa 

terceyra e a causa por onde lhe passou, e a outra no assento da segunda pessoa, em que 

declare como o dito prazo passou da segunda pessoa aa terceyra, e neste assento da 

terceyra pessoa, se declararaa a quantas folhas estaa a escritura da primeyra pessoa e a 

quantas folhas fica o assento da segunda. 

E quando se o prazo innovar ao que o trouxer em segunda ou terceyra Pessoa se poeraa 

disso verba na margem da escritura que tinha per onde era segunda ou terceyra (Foi. 29) 

pessoa, e quando algum prazo espirar, per qualquer via que seja, e ficar devoluto aa igreja, 

se poeraa disso verba na margem da escritura, da pessoa per quem o tal prazo espirou, 

declarando o caso per que espirou, e parecendo proveyto da igreja emprazar se de novo a 

algûa pessoa depoys que a escritura que se do tal emprazamento fezer for tresladada no 

dito livro em que se hão de tresladar as escrituras se poeraa verba na escritura da pessoa 

por quem o dito prazo espirou como foy emprazado de novo aa tal pessoa, com declaraçam 

de a quantas folhas estaa tresladada a escritura do dito novo emprazamento e na margem 

desta escritura do novo emprazamento se poeraa verba, de como a escritura que do dito 

prazo tinha a pessoa per quem espirou fica aas tantas folhas. 
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E vagando algum prazo per qualquer via que seja e aa igreja parecer bem nam o tornar a 

aforrar e te lo em si em comum por se haa verba disso na margem da escritura da pessoa 

per que vagou e se depoys em algum tempo tornar a aforar o dito prazo por lhe parecer que 

he proveyto da dyta igreja também se poeraa disso verba na margem da escritura, com 

declaraçam da pessoa, a que se aforou, e das folhas a que vay a escritura, do tal 

aforamento, e na margem desta escritura do novo emprazamento, se poeraa verba, de como 

a escritura, que do dito prazo tinha a pessoa, per que vagou, fica aas tantas folhas, pêra oue 

em todo tempo, polias verbas acima ditas, se sayba a mudança que ouve nas propriedades, 

e o estado em que estam. 

E mandamos, que pêra mays segurança dos bens e direyto da igreja, se façam outros taes 

livros pêra que huns se ponham no cartório da ordem, que estam no Convento, e outros que 

fiquem no cartório da igreja. 

[Fol. 29v] Constituyçam H que o vigayro e Beneficiados de cada igreja, visitem cada 

anno, os bens delia 

Mandamos ao vigayro, e Beneficiados de cada igreja, que em cada hum anno, passado dia 

de Sam Joam Baptista, elejão antre si dous Beneficiados, os quaes iram visitar, e ver os 

bens da dita igreja, se estam bem aproveytados ou danificados, pêra se nisso fazer o que 

virem que convém ao proveyto da igreja, e onde nam ouver Beneficiados, o faraa o 

Vigayro ou Capellam per sy. 

Titulo dos Emprazamentos dos beens das igrejas 

Mandamos aos vigayros, capellães Beneficiados e quaesquer outras pessoas, que 

teverem cargo de administrar alguns beens de igrejas, capellas, spritaes, que forem de 

nossa jurisdiçam, que nam emprazem, nem aforem, nem escaybem, nem em alheem os 

ditos bens, e quando teverem necessidade de os em alhear, ou ouverem por proveyto das 

taes igrejas, capellas, e spritaes emprazar, e aforar ou escaymbar os ditos beens nolo faram 

saber pêra nisso mandarmos o que nos parecer mays proveyto das ditas igrejas, capellas e 

~15 A margem esquerda: povo. 

264 



spritaes e os contratos que se por nossa licença fezerem (Foi. 30) as partes os viram 

confirmar per nos, dentro em seys meses. 

E mandamos que nos ditos emprazamentos, aforamentos e escaymbos, se nam leve 

dinheyro, nem outra algûa cousa d'entrada, e provando se que se levou entrada, declaramos 

o tal contracto, por nenhum, e de nenhum vigor e effecto, e quem levou a tal entrada, a 

pagaraa em dobro. 

Titulo dos dízimos e primícias 

216No pagamento das conhecenças, se gardaraa o compromisso e composiçam, que o 

Iffante Dom Anrrique que sancta gloria aja, Regedor, e governador, que foy da ordem de 

Nosso Senhor Jesu Christo, fez com o povo desta nossa jurisdiçam, da villa de Tomar, e 

seu termo, em que entra a villa das Pias e seu termo, que ao tal tempo, hera termo da dita 

villa de Tomar. 

E quanto aos dizimos dos gados, se gardaraa o estatuto e compromisso, que Dom Diogo 

Pinheyro Bispo do Funchal que Deos aja, fez com os criadores. 

Titulo em que modo os Clérigos podem despoer dos beens acquiridos, por rezam de 

seus benefícios 

[Foi. 30v] Conformando nos com o costume antigo desta nossa jurisdiçam declaramos e 

mandamos que todo Clérigo que tever beneficio curado possa testar de todos os bens e 

fruytos ávidos e acquiridos por razão do dito beneficio e dos fruytos que ao tempo de seu 

falecimento esteverem por partir nos agros, adegas e celeyros se o tal beneficiado falecer 

de dia de sam Joam Baptista atee dia de Natal inclusive poderaa despoer da metade dos 

fruytos que o dito beneficio rendeo aquelle anno e a outra ametade averaa o socessor do 

dito beneficio e falecendo depoys do dito dia de Natal poderaa o dito Beneficiado despoer 

de todos os fruytos que o dito benefício aquelle anno rendeo. E quando o dito beneficiado 

vencer a metade dos ditos fruytos, ou todos na maneyra aquy declarada pagaram seus 

herdeyros, ou testamenteyros aa custa dos ditos fruytos, todas as despesas e encarregos do 

216 A margem direita: povo. 
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dito beneficio segundo a parte que socederam e antes que os ditos fruytos sejam 

emetregues aos heredeyros e testamenteyros daram fiança per que se obrigem a pagar as 

ditas despesas e encarregos e se o tal beneficiado falecer, sem despoer de seus beens, todo 

o que adquirio por rezam do dito beneficio curado, pertence ao socessor delle, pagas as 

exéquias, e as dividas, e serviços do defuncto, conforme a dereyto. 

E todo Beneficiado de beneficio simplez, poderaa despoer de todo o que adquirio, por 

rezam de seu beneficio, e não despondo do que assi o adquirio, ficaraa a seus herdeyros, e 

nam tendo herdeyros, mandamos, que lhe soceda o sprital da villa de Tomar, e averaa os 

fruytos do anno em que fallecer pro prorata. 

E todo o clérigo que tever beens patrimoniaes ou adquiridos por (Foi. 31) sua industria 

quer tenha beneficio quer nam e falecer sem despoer dos ditos beens e nam tever herdeyros 

a quem pertençam applicamos os taes beens ao dito Sprital da villa de Tomar e nestes dous 

casos, em que applicamos os ditos beens ao dito Sprital, seraa o dito Sprital obrigado a 

pagar dos taes beens, as exéquias, e as dividas e serviços, do defuncto, conforme a dereyto. 

E esta Constituyçam nam averaa lugar, nos freyres da ordem de Nosso Senhor Jesu 

Christo, porque quanto a elles, se gardaraa a forma de seus privilégios. 

Titulo da Execução dos Testamentos 

Encomendamos a todas as pessoas desta nossa jurisdiçam, que aceytarem a execuçam 

d'alguns testamentos de defunctos, que os cumpram com toda diligencia, e em o mays 

breve tempo que poderem. E mandamos ao nosso Ouvidor, que os Testamentos que achar, 

que nam foram compridos, dentro de hum anno e hum mes, contando do dia da morte do 

testador, os faça inteyramente comprir, e privaraa os Testamenteyros de qualquer legado, 

ou premio que polios defunctos lhe forem deyxados, como Testamenteyros. O qual legado 

ou premio, que polios defunctos lhe forem deyxados como testamenteyros, o dito Ouvidor 

entregaraa a hûa pessoa abonada, que elle enlegeraa pêra dar a execuçam, os ditos 

Testamentos, e lhe tayxaraa o salayro, que lhe parecer que merece, pollo trabalho que [Foi. 

31v] nisso haa de levar, e lho mandaraa pagar do dito legado, e o que sobejar do dito 

~17 À margem direita: povo. 
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legado ou premio, applicamos pêra ajuda da despesa do Sprital desta villa de Tomar, e nam 

avendo ahi legado, se lhe pagaraa aa custa da fazenda do Testador, e se os ditos 

Testamenteyros, teverem algûa rezam, per que nam poderam comprir os testamentos, 

dentro no dito tempo, de anno e mês, no la viram alegar, pêra nisso fazermos o que for 

justiça. E se algum Testador, em seu testamento der mays tempo que o dito anno e mes a 

seu Testamenteyro pêra lhe comprir todo seu Testamento nam se lhe tomaraa conta do dito 

Testamento durando o dito tempo. E declaramos que posto que o Testador em seu 

Testamento diga que se nam tome conta a seu Testamenteyro em tempo algum que esta 

clausula per dereyto nam val e que sem embargo delia se lhe haade tomar conta na 

maneyra acima declarada. 

Titulo dos Excomungados declarados 

218Mandamos, que se algûa pessoa secular for declarada por excomungada, e nam procurar 

a absolviçam com effecto, dentro de dez dias, passados os ditos dez dias, pague por cada 

dia, atee ser absoluta da excomunham, vinte reais. E se durar na dita excomunham, por 

tempo de hum anno, proceder se haa contra ella como sospeyta na fee. 

E sendo pessoa ecclesiastica, se de depoys declarada por excomungada, se deyxar estar em 

excomunham por nove dias. (Foi. 32) Mandamos, que seja presa, pêra ser castigada, como 

for justiça. 

Titulo dos petitorios 

219Mandamos aos Vigayros, Capellães, e Curas desta nossa jurisdiçam, que nam consintam 

em suas igrejas, publicar Bulias de indulgências, sem nosso especial mandado, nem 

consintam pedir com arqueias, nem sem ellas, pêra algum sancto, igreja ou moesteyro 

desta nossa jurisdiçam, nem de fora delia. E esto se nam entenderaa, nos petitorios da 

Confraria do Sancto Sacramento, Cativos, Confraria da Misericórdia, desta nossa 

jurisdiçam, nem no petitório do Orago do sancto da igreja, e fazendo o contrayro, pagaraa 

quinhentos reais cada hum. 

218 À margem esquerda: povo. 
219 À margem direita: povo. 
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Constituyçam da publicação das constituyções, que tocarem os leygos, e o tempo em 

que se ham de publicar 

Mandamos aos Vigayros, Capellães, e Curas, das igrejas de nossa jurisdiçam, que em todos 

os Domingos, leam hûa destas Constituyções, das que tocam ao povo, as quaes tem na 

margem escrito, povo, excepto nos Domingos da Coresma [Foi. 32v] atee Páscoa 

Inclusive, e as da Páscoa atee o Domingo da Trindade, e comeceram de 1er a primeyra, do 

primeyro Domingo depoys da publicaçam das ditas Constituyções em diante, per ordem, e 

acabando as, as tornaram a 1er ao povo, da primeyra em diante, per sua ordem. 

E assi mandamos aos ditos Vigayros, Capellães, e Curas que cada Domingo, acabada a 

Completa, leam aos Clérigos no coro hûa ou duas Constituyções, de maneyra, que em cada 

hum anno, as leam todas, duas vezes. 

Constituyçam da applicaçam das penas 

Declaramos, que as penas que nestas nossas Constituyções, nam forem expressamente 

applicadas, a que pertençam, sejam pêra nossa Chancelaria. E das que o Meyrinho 

demandar, e executar, averaa a metade. 

[Foi. VII]220 

Foram lidas e publicadas estas nossas Constituyções, com acordo e conselho do Vigayro, e 

Beneficiados de Sancta Maria do Olival, igreja Matriz, e cabeça desta nossa Jurisdiçam, e 

bem assi dos mays Beneficiados e Clerizia, em o Sinodo que celebramos na dita igreja de 

Sancta Maria do Olival. A XVIII dias de Junho. De mil e quinhentos e cinquoenta e quatro 

annos. 

Item. E pêra que na impressam destas nossas Constituyções, se nam possa acrecentar, nem 

diminuyr cousa algfia. Mandamos que somente se de fee e credito ao volume delias, que 

per nos for asinado. 

Trata-se do fólio que encerra a fonte. 
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221 [Fol. VHv] 

[Fol. VIII]222 

221 Fólio em branco. 

Fólio em branco. 
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Documento E 

Regimento & Statutos, sobre a reformação das três ordens militares, 
Impresso per João Barreyra, Impressor d'el Rey N. S. Com privilegio 

Real Anno 1572223. 

[Fol. I]224 

225 [Fol. Iv] 

(Fol. 1) Dom Sebastiam per graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, d'aquem, & 

d'alem mar em Africa, Senhor de Guine, & da conquista navegação, & comercio de 

Ethiopia, Arabia, Persia & da India, etc. Como governador & perpetuo administrador que 

são das três ordens militares de nosso senhor Iesu Christo, Sanctiago & Avis. Faço saber 

aos que estes statutos & regimento virem, que considerando eu como todas 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 summos Pontífices, segundo 

consta das bulias de suas fundações pêra os cavaleyros delias pelejarem continuamente 

pola Fee & defensam do Reyno contra mouros & infiéis, que entam estavam senhores da 

mor parte d'Espanha, & dos Reinos de Portugal & dos Algarves os quaes pêra comprirem 

isto milhor viviam junto sem conventos, como muros & emparo que eram do Reyno, não 

somente [Foi. lv] defendendo o ganhado, mas ganhado também de novo terras & lugares 

ate que lançados os mouros de Espanha, com a longa paz & falta do exercício militar que 

dantes tinham tam continuo se foram desfazendo os conventos, & ficaram nelles somente 

os freyres que se criavão pêra sacerdotes. E os cavaleyros das ordens de Sanctiago & Avis 

pouco a pouco se foram avendo por livres e escusos de pelejar, como defeyto agora nam 

pelejam. E considerando também que as rendas das ditas três ordens, polia mayor parte 

sam de benefícios & fructos ecclesiasticos os quaes os Summos Pontifices tiraram as 

igrejas & ministros delias & do culto divino, & dotaram aos cavaleyros, por se entender 

223 BN - Res. 4294 P, cuja versão se transcreve. 

224 Frontispício com as armas do rei de Portugal. 
225 Fólio em branco. 
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que pelejando elles continuamente polia Fee de Christo, & trabalhando pola dilatar lhe 

fariam mais serviço do que lhe podião fazer os ministros ecclesiasticos, cujas as ditas 

rendas eram. Com a qual obrigaçam as ditas ordens, segundo o estado em que estam, em 

grande parte nam cumprem porque nem os comendadores de Sanctiago, nem os de Avis 

servem ja na guerra per bem de suas comendas, sendo muytas delias (Fol. 3)226 de grande 

rendimento. Nem os comendadores da ordem de Christos que tem as comendas a que 

communmente chamão velhas que sam as principais & de mayor rendimento, & somente 

servem os que tem as comendas novas que pello Papa Leão decimo foram concedidas a el 

Rey dom Manoel meu visavo que sancta gloria aja. E vendo eu outrosi a obrigação que 

como governador & perpetuo administrador das ditas ordens tenho de as reformar & 

reduzir quanto em mi for a seu antigo & verdadeyro estado & tirar os abusos que nellas 

pollo tempo se foram introduzindo & principalmente nestes tempos em que a dita 

reformaçam, não somente he necessária pêra os comendadores delias se reduzirem a sua 

antiga instituiçam & costume, & comprirem com as obrigações de suas ordens & hábitos, 

& pêra se justificar tam larga concessam de rendas ecclesiasticas, mas também pêra 

defensam destes Reynos de Portugal & dos algarves, & segurança dos lugares que os Reys 

meus antepassados ganharam em Africa, & polia confederaçam dos hereges, & pollo poder 

do Xarife inimigo vezinho & fronteyro dos di[Fol. 3v]tos lugares de Africa ser ja tão 

grande por mar & por terra, que com muyta razão se pode arrecear, que sam todas causas 

tão urgentes que ainda que as ditas ordens não foram instituidas como são pêra fazer guerra 

aos mouros & pêra defensam destes Reynos, se poderá pedir com muita razão ao Sancto 

Padre, que de novo lhes posesse esta obrigação. Por estes respeytos & por outros de muyta 

importância, como governador & perpetuo administrador das ditas ordens militares, 

determiney entender na reformação de todas ellas, mas porque pêra esta reformação e fazer 

como convém & aver effeito em muytas cousas era necessária a authoridade, jurdição & 

poder da Sancto Padre Pio quinto ora na igreja de Deos presidente, mormente sendo este 

negocio tam importante lhe fiz dar inteyra relação & enformação de tudo o que convinha 

pêra que elle na dita reformação interposesse sua authoridade, suprisse & accrescentasse o 

que fosse necessário, & sua Sanctidade passou sobre isso húa bulia porque revoga & 

extingue todos os privilégios, & exempções, dispensações & indultos de todas as ditas três 

ordens militares & (Foi. 4) dos comendadores & cavaleyros delias & todos os costumes, & 

Este é um dos dois fólios numerados com o número 3. A ordem da numeração dos fólios é a seguinte: 1, 
lv, 3, 3v, 4, ..., 7 (este é novamente e erradamente numerado com o número 3)... 14. 

272 



statutos, declarações & decretos, & quaesquer outras cousas que possam impedir o effeyto 

desta reformação como mais largamente na dita bulia se contem, por virtude da qual 

ordeno & mando as cousas seguintes. 

Prmeyramente ordeno que daqui em diante se não lance o habito regular de qualquer das 

ditas ordens a pessoa algûa, se não aos que tiverem primeyro servido na guerra de Africa 

três annos contínuos, ou aos que tendo servido na índia polo menos o dito tempo de três 

annos tiverem feyto serviços tão notaveys que me pareça que o merecem, nem sejam 

admittidos ao serviço & merecimento de habito, ou comenda se não os que forem ao 

menos de dezoyto annos compridos, & tiverem desposição pêra servir na guerra & as mais 

calidades que se requerem, conforme as difinições & statutos sobre isso feytos & que não 

tenhão raça de mouro, nem de judeu, nem sejam filhos nem netos de official macanico & 

provando hum que [Foi. 4v] sérvio em Africa o dito tempo de três annos contínuos, & que 

tem as qualidades acima ditas sera admitido ao habito da ordem & milícia que escolher, & 

sera ávido por idonio pêra poder alcançar comenda quando lhe couber, sem ser necessária 

sobre isso outra algûa determinaçam, ou carta minha. 

No dar das comendas daqui em diante se guardara esta ordem. As que renderem cem mil 

reaes forros dos encargos velhos & porçam do Reytor & dahi pêra bayxo, se não proveram 

por antiguidade de tempo se não per numero de homens de cavalo, de maneyra que se dem 

a aquelles que quando vagar a comenda constar que tem servido com mais homens de 

cavalo, contando os homens de cavalo de todo o tempo de sua residência em Africa, com 

tal declaraçam que se não conte por homem de cavalo, se não o que for de dezoyto annos 

compridos, como acima he dito. E pêra se servirem & vencerem as comendas desta sorte 

bastaraa provarem os sobreditos que tem as qualidades que se requerem (Foi. 5) sem serem 

necessárias cartas minhas como ate'gora se costumava. 

E porquanto muytas pessoas de nobre geração & que na guerra podem fazer muyto serviço 

sam tão pobres que não poderão sostentar o numero de homens de cavalo que lhes sera 

necessário pêra poderem ser providos, ou o seriam mais tarde do que convém. As 

comendas que passarem de cento ate duzentos mil reaes de renda inclusive, não se 

proverão per numero de homens de cavalo como as de cem mil reaes pêra bayxo, mas por 

antiguidade no serviço da guerra, de maneira que sejão admitidos a ellas & preferidos os 

que quando vagarem as taes comendas justificarem que tem servido na guerra mais tempo. 
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E pêra servir estas comendas não sera admitida pessoa algûa senão per carta minha em 
forma como ate agora se costumou, & alem disso servindo com um homem de cavalo ao 
menos alem do cavalo de sua pessoa, mas concorrendo dous ou mais, igoaes no tempo de 
serviço sera preferido aquelle que constar que sérvio com mayor numero de homens de 
cavalo da maneyra que acima fica declarado. 

[Foi. 5v] As outras comendas que passarem de dozentos mil reaes forros da maneyra acima 
dito, não se servirão nem proverão senão por numero de homens de cavalo & per cartas 
minhas em forma & os que servirem as taes comendas de dozentos mil reaes pêra cima 
vagando algûa outra de menor contia poderão se quiserem ser providos delia ou per 
numero de homens de cavalo ou per antiguidade de serviço segundo a differença da 
comenda, & da mesma maneyra os que per cartas minhas servirem comendas de cem mil 
reaes ate dozentos poderão ser providos de outra comenda de menor contia se vagar. Mas 
no serviço de comendas de qualquer contia, & de qualquer das ordens não se contarão a 
pessoa algûa, senão somente os homens de cavalo com que servir a sua custa, & não a 
custa da minha fazenda. 

E os que servirem comendas por cartas minhas serão obrigados a servir em Africa por 
tempo de cinco annos enteyros (contando todo o tempo depois que começara a servir) & os 
que ouverem de ser providos de comendas de oytocentos mil reis de renda pêra cima (Foi. 
6) servirão mais hum anno, de maneyra que sejam seis & os outros que não servirem per 
cartas minhas servirão também por tempo de seis annos inteyros o qual tempo acabado assi 
huns como outros ficarão desobrigados da tal residência, mas os que forem residentes em 
Africa, & servirem depois de acabado seu tempo serão preferidos aos ausentes ceteris 
paribus pêra effeyto de serem providos de comendas, ou melhorados, ou por numero de 
homens de cavallo, ou por antiguidade de tempo como acima he dito. E todas as pessoas 
que daqui em diante se ouverem d'abilitar pêra hábitos, ou comendas servirão na cidade de 
Tanger & não em outro lugar de Africa. 

Não poderão ser providos de comendas nem melhorados nellas, senão os que ao tempo que 
ellas vagam forem presentes & servirem em Africa, tirando os que ja tem servido & 
cumprido todo o tempo de sua residência & obrigação, porque estes poderão ser providos, 
como fica dito. E aquelles que durando o tempo de sua residência & serviço se quiserem 
ausentar o poderão fazer [Foi. 6v] com expressa licença dos visitadores a qual elles lhe 

274 



darão, achando que tem justa causa pêra lha pedirem. Mas o tempo que assi forem 

ausentes, nam lhes sera contado no tempo de serviço. 

Os que ja forem providos de comendas, se poderá melhorar a outras de mayor contia 
quando vagarem, ou per mayor numero de homens de cavalo, ou per antiguidade de 
serviço, segundo a diferença & natureza das comendas, & ordem acima dita. E o modo que 
se terá nestes melhoramentos sera o seguinte. 

O que ouve comenda de menos de cem mil reaes, que sérvio per carta minha per numero 
de homens de cavalo, poderá ser melhorado d'outra de mayor contia, que nam passe de 
cem mil reaes, também per numero de homens de cavalo, contando todos os que teve 
depois que começou a servir ate o tal tempo em que se prover a comenda. E o que ouve 
comenda de cem mil reaes pêra cima, & de menos de dozentos, & a sérvio com carta 
minha poderá ser melhorado d'outra mayor ate, dozentos mil reaes, se ao tempo que (Foi. 
7) se prover a tal comenda se achar que tem mais tempo de serviço que os outros, E 
também poderá o tal ser melhorado de comenda que passe de dozentos mil reaes, não per 
antiguidade de serviço, senão per numero de homens de cavalo. E o que ouve comenda que 
passa de dozentos mil reaes, & a sérvio per carta minha, poderá outro si ser melhorado 
d'outra de mayor contia per numero de homens de cavalo contando todos os que constar 
que teve despois que começou a servir ate o tempo em que se provee a tal comenda. E os 
que servindo per cartas minhas pedira ser providos, & o foram de comendas que rendem 
ate cem mil reaes, poderão ser melhorados a comendas de mayores contias, ou per 
antiguidade de serviço nas comendas que renderem ate dozentos mil reaes, ou per numero 
de homens de cavalo, nas que forem dahi pêra cima. 

Pessoa algûa não poderá ter duas comendas juntamente, mas o que tendo hua for 
melhorado a outra, aceitando a segunda, sera totalmente obrigado a deyxar logo a que 
dantes tinha, a qual por esse mesmo feito ficara [Foi. 7v] vaga pêra se prover por sua 
ordem & d'outra maneyra sera também privado da em que foy melhorado. 

E por quanto alguas pessoas tem ja servido per cartas minhas em Africa dous annos, ou 
mais, & outros também com cartas, não tendo acabados dous annos estão ainda servindo, 
& outras serviram algum tempo sem cartas & foram depois ávidos por beneméritos pêra 
poderem ser providos de comendas, bastara aos que ao presente estão em Africa servirem 

275 



quatro annos enteyros, & aos que ja sam vindos de la, très annos, pêra poderem ser 

providos de comendas da maneyra que acima he ordenado ajuntando todo o tempo que ate 

agora tem servido, com o que daqui em diante servirem & tendo servido três annos 

inteyros se lhes poderá lançar o abito & poderão ser providos de comendas pola maneyra 

acima dita como se tiveram servido todo o tempo que acima he declarado, & isto senão 

entendera nas pessoas que tenho nomeadas naquellas comendas que ao presente estam 

vagas, de qualquer das ditas ordens nem nas outras comendas que vagarem per 

renunciaçam (Foi. 8) das pessoas a que estas se proverem. E os abitos se lhe lançarão pêra 

os terem a titulo de seu património, emquanto não forem providos das comendas que lhe 

couberem. 

E de todas as ditas pessoas, as que sem cartas minhas forem acabar de servir o dito tempo 

de três annos em Africa, ou estando ja la continuarem nos quatro como no capitulo acima 

fica dito não poderão ser providos de comendas de mayor contia que ate cem mil reaes, & 

per numero de homens de cavalo, contando se lhe todos os com que ate'gora serviram & 

ao diante servirem, mas os que acabarem o tempo dos ditos três, ou quatro annos com 

minha carta seram providos de comendas de mayor contia, ou per antiguidade de serviço, 

ou per numero de homens de cavalo, conforme a differença das comendas de que 

pretenderem ser providos & ser lhes há contado todo o tempo atras, & todos os homens de 

cavalo com que ate agora serviram & ao diante servirem. 

E por quanto algûas das ditas pessoas tem servido ate'gora em gales na costa do reino do 

Algarve, contar se lhes ha também este serviço mas de tal maneira que somente se lhe leve 

em [Foi. 8v] conta os meses que serviram nas ditas gales. E os que nellas serviram com 

soldados a sua custa poder se lhe ão contar dous soldados por hum homem de cavalo. E 

daqui em diante se lhes poderá também contar o serviço das gales per esta ordem, pêra os 

que nellas servirem poderem ser providos de comendas. 

E porque algûas vezes sera necessário ter respeyto a algûas pessoas, cujo esforço & 

valentia na guerra he conhecida ou que por terem feyto boas cousas sam dignos de mercê 

os quaes nem em antiguidade de serviço, nem em numero de cavalos excederão a outros, 

nem acabaram seu tempo de serviço, a 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. E sendo das antiguas da ordem de 

Christos, ou de Sanctiago, ou d'Avis a poderey prover a pessoa que me bem parecer, ainda 
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que não tenha servido na guerra. E sendo das novas da dita ordem de Christos a proverey a 
pessoa que tenha servido na guerra contra infiéis, & que se aja por benemérito. (Foi. 9)No 
numero de homens de cavalo assi pêra se vencerem comendas como pêra serem 
molhorados nellas se contarão também todos os homens de cavalo com que as pessoas 
serviram do dia que começaram a servir pêra lhes ser lançado o habito. 

Tanto que hûa pessoa tiver servido três annos & lhe for por esse respeito lançado o habito 

de qualquer das ditas ordens, ficara abilitado pêra logo poder ser provido de comenda não 

lhe precedendo outro em numero de homens de cavalo, ou antiguidade de tempo de 

serviço, conforme ao acima dito. 
E aquelles que se quiserem vir de Africa acabado seu tempo, traram suas certidões 
assinadas pelos visitadores, do tempo que perante elles justificarem que tem servido, & do 
numero de homens de cavalo com que serviram, pêra por ellas serem providos de 
comendas, ou melhorados se ainda o não forem, & os que não tiverem acabado seu tempo 
& vagar comenda, de que pretendão ser providos, requererão sobre isso aos ditos 
visitadores pêra que elles me enviem certidão do tempo de seu serviço & do numero de 
homens de cavalo com que serviram & a mais enformação necessária & eu proveja [Foi. 
9v] da tal comenda a aquelle que conforme a estes statutos a ouver de aver, por ter servido 
com mayor numero de homens de cavalo, ou por ter mais tempo de serviço como nelles se 
contem, na qual justificação do serviço de cada hum, os ditos visitadores farão todo o 
exame & diligencia necessária pêra que não aja nisso enleyo nem engano algum, & os 
despachos das ditas comendas enviarey aos ditos visitadores pêra que elles os dem as 
pessoas a que pertencerem sem os virem requerer a minha corte o que assi ey por bem por 
lhes escusar trabalho & despesa. 

Daqui em diante senão lançara o abito a pessoa algûa senão polo serviço feyto nas partes 
de Africa, ou na índia conforme ao acima dito, nem assi mesmo se provera comenda algûa 
de qualquer qualidade que seja tirando a quinta, de que acima faz menção senão as pessoas 
que a servirem em Africa como dito he. 

E alem do sobredito que o Sancto Padre ouve por bem de ordenar pêra restituir & 
conservar a disciplina militar das ditas ordens se fará em Africa hum seminário em que se 
sustentem (Foi. 10) & criem em exercicios de guerra alguns homens de nobre geração mas 
pobre. E pêra a dotação delle ordena sua sanctidade que se tire por justas & igual 
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destribuyção renda de doze mil cruzados de ouro, cad'anno das mesas mestraes, & das 
comendas que passam de quinhentos cruzados de renda que eu nomear. 
E isto sem perjuyzo dos que ao presente as tem. E a dita renda se aplicara & convertera 
todo em sustentação de tantos fidalgos dos sobreditos quantos delia se poderem boamente 
sustentar em hum, ou em muytos lugares de Africa. E emquanto se ajunta esta renda este 
gasto & obrigação sera a custa de minha fazenda. 

No dito seminário se não receberão senão fidalgos de nobre sangue & geraçam por pay & 
por mai, & de boa vida & costumes, & por opposição & justificação que se primeyro fará 
assi sobre isto como também na destreza das armas & exercitio de cavalgar & forças. E 
serão preferidos pêra serem recebidos ceteris paribus os filhos & descendentes de aquelles 
que morreram em Africa pelejando contra os infiéis, ou na guerra o fizeram 
esforçadamente. [Foi. lOv] Os que forem recebidos ainda que vivão apartados, cada hum 
em sua casa, comerão todos juntos a hûa mesa em lugar idóneo onde depois de se benzer a 
mesa & aver silencio se lhes lera primeyro hûa breve lição de cousas sanctas & depois pêra 
acrescentar os espritos & animo dos cavaleyros se lhes lera outra das crónicas & historias 
antiguas des Reys destes reynos de Portugal & especialmente dos homens esforçados que 
na índia ou em Africa fizerão algûa cousa sinalada, ou morreram honradamente. 

Avera hum visitador deste seminário ordenado por mi, o qual se informara cada anno da 
vida & costumes de cada hum dos que forem recebidos, & castigara, & emendará segundo 
o que for necessário. 

E pêra os cavaleyros das ditas ordens & todos os sobreditos fazerem o que devem a sua 
obrigação & habito, & pêra milhor ordem de seu stado se farão hum, ou mais juyzes & 
todos os que parecer que convém, & assi mesmo visitadores, os quaes serão dos 
comendadores mais aprovados & de mais confiança (Foi. 11) das ditas ordens, ou outras 
pessoas que eu escolher. E também se ordenarão os mais officiaes que me parecer que 
convém. 

O officio dos ditos juyzes & visitadores sera conhecer do tempo de serviços, da 
antiguidade, do numero de homens de cavalo, dos cargos a vantagem & calidades de cada 
hum dos cavaleyros, & do direyto das comendas vagas que a elles sam devidas & de tudo o 
mais necessário, pêra que eu depois conforme a suas certidões & enformações execute & 
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mande passar cartas & provisões em forma, & alem disso farão guardar inteyramente todos 

os estatutos & letras Apostólicas, & visitar cada anno todos os comendadores & cavaleyros 

que estiverem em Africa, enformando se de sua vida & costumes, & se guardão sua regra, 

& como despende cada hum a renda de sua comenda & castigar aos que acharem culpados 

com as penas devidas, & multar em seus bens & finalmente usar da jurisdiçam necessária 

pêra todas estas cousas averem efleyto, sem aver apelaçam quando eu assi especialmente o 

conceder. E pêra os comendadores & mais pessoas da ordem de [Foi. llv] Christos 

saberem milhor o que sam obrigados a fazer conforme a regra & a estes statutos & 

regimento, mando ora acrescentar & imprimir de novo a dita regra. 

Ordenar se ha em Africa hum lugar idóneo em que morem seis freires da ordem de 

Christos & dous da ordem de Sanctiago, & outros dous da ordem de Avis os quaes 

administrem os Sacramentos aos cavaleyros de suas ordens & facão tudo o mais que esta 

ordenado polas regras & statutos de cada hûa delias. 

E portanto como governador & perpetuo administrador das ditas ordens, & per virtude da 

dita bulia do Sancto Padre ordeno & mando, como também manda sua sanctidade a todos 

& a cada hum dos comendadores, cavaleiros e professos de todas as ditas três ordens 

militares, de qualquer qualidade & condição que seja, que sem esperar mais outra algûa 

determinação nem declaração de nossa entenção & vontade, obedeção inteyramente & em 

todo tempo & lugar ao que se contem nestes statutos & regimento, & a todas as sentenças, 

declarações & mandados que por virtude & au (Fol. 12) thoridade délies se fezerem, 

declarando que nenhûa appelação, protestação, ou reclamação feyta em juizo ou fora délie, 

possa impedir algûa ora as cousas sobreditas, nem pêra isso tenha força, nem vigor algum. 

E aos que sob qualquer color, ou arte ousarem contradizer a estes statutos & reformação, 

ou as cousas que por virtude délies se fizerem ou ordenarem, o Sancto Padre Pio quinto os 

priva de suas comendas, & faz inabiles pêra as cousas sobreditas por esse mesmo feyto, 

determinando que todas as cousas conteudas nestes statutos & regimento se cumprão & 

goardem inteyramente pêra todo sempre, sem se poder mudar cousa algûa delias, nem por 

mim nem poios reys que ao diante forem administradores das ditas ordens com pretexto de 

qualquer privilegio, ou faculdade antes tudo o que contra o sobredito per quarquer pessoa, 

& com qualquer authoridade se tentar fazer, sciente, ou ignorantemente, seja nullo & de 

nenhum vigor. 
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E confiando o Sancto Padre da boa vontade que as ditas ordens, & desejo grande de as 
reduzir quanto em mi he a seu antiguo [Foi. 12v] & verdadeyro estado, & que com 
conselho & cuydado farey o que convém pêra a dita reformaçam, me concede a mi & aos 
Reys administradores delias que polo tempo forem pêra todo o sempre, que pêra execução 
& firmeza das cousas sobreditas possamos livremente ordenar quaesquer outras cousas que 
pola condição & calidade dos tempos, lugares & pessoas, ou em geral, ou em particular 
parecer que convém & emendar as que forem perjudiciaes ou sem proveyto, & declarar 
quaesquer duvidas que das cousas sobreditas nascerem & finalmente fazer executar tudo o 
mais que pêra ho estado, augmento & conservação das mesmas ordens militares for 
necessário, ou de qualquer maneyra conveniente. 

Pêra que a differença no abito acenda mais os ânimos dos cavaleyros ao fazerem 
esforçadamente me concedeo sua sanctidade que a honra do bem aventurado martyr são 
Sebastião, em cujo dia foy o meu nascimento possa mandar acrescentar hûa seta ao abito 
de alguns cavaleyros das ditas ordeens que no serviço de guerra se assinalarão & fizerão 
feytos notaveys. (Foi. 13) E pêra milhor execuçam do sobredito o Sancto Padre Pio quinto 
da licença a mi & aos administradores que polo tempo forem das ditas ordens, para que 
possamos livremente conceder aos cavaleyros ainda professos & que tem comendas de 
qualquer delias, que deixadas as taes comendas, & ficando com o habito de sua mesma 
ordem possam receber & ter licitamente outras de qualquer das ditas ordens que pertenção 
a minha disposição, ou do administrador que polo tempo for, segundo esta reformaçam, se 
ao tempo que as taes comendas vagarem constar ligitimamente que elles precedem & 
fazem ventagem, ou em numero de homens de cavalo, ou em antiguidade de serviço feyto 
na guerra de Africa segundo a forma desta mesma reformaçam, a todos os outros daquella 
ordem de que são as comendas que assi estam vagas, mas quando forem igoaes seram 
preferidos os cavaleyros da mesma ordem, de que são as taes comendas. 

E pêra que tudo o que nestes statutos & regimentos se contem venha a noticia de todos & 
se cumpra, & de a inteyra & devida [Foi. 13v] execução mando ao chancelier das ditas 
ordens que publique os ditos statutos na chancellaria delias & envie logo cartas com o 
trelado délies, sob seu sinal, & selo de hûa das ditas ordens aos capitães dos lugares de 
Africa a que mando que os facão logo publicar nos ditos lugares, & registar nos livros de 
contos délies, & assi enviara as ditas cartas aos corregedores & ouvidores das comarcas, & 
aos ouvidores das terras em que os ditos corregedores não entrão per via de correyção aos 
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quaes corregedores e ouvidores mando que os publiquem logo nos lugares onde estiverem, 
& os façam pubricar em todos os lugares de suas comarcas e ouvidorias, & registar nos 
livros das camarás délies, & nos das chancellarias das ditas correyções, & ouvidorias pêra 
que todos possam saber o que nos ditos statutos se contem. E assi se registarão no livro da 
mesa da consciência & ordens, & estes próprios com a bulla do Sancto Padre se poerão no 
cartório do convento de Tomar, cabeça da ordem de Christo, pêra nelle estarem em toda 
boa goarda & o trelado autentico da dita bulia & dos ditos statutos se levarão aos (foi. 14) 
cartórios dos conventos de cada hua das ordens de Sanctiago & Avis. 
Jorge da Costa a fez em Almeyrim a seys dias do mes de Fevereyro, Anno do nascimento 
de nosso senhor Jesu Christo, de mil & quinhentos & setenta & dous. 

Elrey. 
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