A ELEIÇÃO DO MESTRE DE AVIS
NOS SÉCULOS XIII-XV
Maria Cristina Almeida e Cuiiha
(Faculdade de Letras da Universidade do Porto)
1. Há já alguns anos que as Ordens Militares têm despertado o interesse de uin grande número de investigadores. No entanto, na bibliografia
até agora surgida têm vitido a ser privilegiadas análises da evolução geral
das diferentes iiistituições e do seu posicioiiamento em relação a questões
político-económicas concretas, e não tanto, embora não o esquecendo, o
estudo da orgânica de cada milícia e duvida, espirih~alou não, dos freires.
No que respeita ?I Ordem de Avis, que ao longo dos últimos anos
tein sido objecto da nossa investigação, para além da documentação
relacionada com o seu património, apenas um pequeno número de diplomas permitem uma abordagem ao modo coino os diferentes cargos e
dignidades se articulavam, assim corno a importância dada a cada um
deles pelos cavaleiros. Efectivamente, uma análise superficial dos documentos que o "Cartório de Avis" encerra, pouco mais permite saber do
que o nome dos que de algum modo se relacionaram com a Ordem e dos
cavaleiros que tiveram a dignidade de Mestre elou Coinendador ou um
dos cargos administrativos e que, por qualquer motivo, viram plasmada
tio pergaminlio alguma referência ?I sua actuação.
2. No conjunto dos trabalhos até hoje efectuados sobre a Ordem de
Avis, liá um aspecto que desde sempre chamou a atenção tanto dos
historiadores nacionais como estrangeiros. Trata-se da filiação da Ordem
de Avis em Calatrava ocorrida provavelmente nos primeiros anos de
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existência daquela, em data que não nos foi possível determinar com
exactidão'. E, no entanto, ponto assente que essa filiação se traduziu pelo
meiios em visitas, ao longo dos séculos XIII e XIV, da Ordem castelhana
à milícia portuguesa2. E se para alguns casos apenas possuímos umas
poucas referências indicativas da presença de freires calatravenhos em
território nacional, tanto no coiivento de Avisi como fora dele4, conhecemos com relativo pormenor as visitas de 12385, 1342% 1346'. Ao coiltrário desta última, que teve como objectivo único corrigir a conduta de
um coinendador8 a pedido do próprio mestre de Avis, as duas outras visitas estão relacionadas com as eleições dos cavaleiros que exerceram a
dignidade mestra1 naquela milícia a partir das datas indicadas (respectivamente 1238 e 1342). Os elementos que ambas nos fornecem, tal como
algumas referências contidas numa visita de D. Gonçalo Pereira, arcebispo de Braga, em 13309 e em alguns diplomas relativos à eleição (em
1387) e confirmação (datada de 1390) do mestre Feriião Rodrigues
Sequeiraio,nomeadamente uma petição do Prior do Convento a Urbano
-

CUNIIA, Maria Cristina Alincida c - A Or</e,eiit </e Avis (<Inlnr origois n 1329). dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
Porto, 1989, pp. 25-27.
2 As visitas de frcires da Ordem de Calatrava a Avis são objecto de iiin esludo que
temos em mãos neste moinento.
3 1241.10.14 (TT.,
Ordciri </e Avis, n." 116). Publicado por JAVIERRE MUR, Aurea La Orrle~i(/e Calnri-avo o!Po~iirgal,in "Bolctin de Ia Real Academia de Ia Historia",
r. 130, Madrid, 1952, pp. 363-364.
4 Assiin aconteccii em 1215 (TT.,O>rlciii </eAvis, n."74), cm 1221 (TT., C.R. -Ai-uirca,
:av. 2, n ~8,
. n." 7; publ. por COELHO, Maria Helena da Cruz - O Mosreiro rle
Aroirca do séciilo X no séctllo XIII, Coimbra, Centro de Histúria da Universidade de
Coimbra, 1977. doc. 229), cin 1223 (TT., C.R. - Aivi,cn, g v . 3, m. 3, n." 48; piibl.
por COELHO, Maria Helena da Cruz - ob. cii., doc. 234) cin 1224 (TT., C.R. Ai-oucn, çav. 5, in. 5. 11.' I I; publ. por COELHO, Maria tlclcna da Cruz - oh. cii.,
doe. 237) e em 1225 (r.,
C.R. - Awircn, gav. 3, in. 10, 11.' 15; publ. poi- COELHO,
Maria I-lclcna da Cruz - ob. cii., doe. 242).
5 1238.08.22 (publicado no Birlario de Ia O>de~i</e Calrrriava, Bibliotcca dc 1-listoria
Hispanica, Ordcncs Militares. seric Maior, n." 3, Barcelona, El Albir. S.A.. 1981, H. 69
c por JAVIERRE MUR, Auica - ob. cit,doc. 1).
6 1342.03.03 (TT.,O,rlciii de Avis. n.' 1001 e 383).
7 1346.08.28 (TT.,Or<lci~i
dc Avis, $i.' 387 c 388).
8 Trata-se de FernZo Rodrigucs, coinendador de Cabeço de Vidc. NZo conscgiiiinos
apurar sc sc Irata do mesmo cavaleiro que vai ser Mestre de Avis a partir de 1387,
após a subida ao trono de D. João em 1385.
9 l330.06.10 (TT.,Orrlci>irlcAi,i.r, n." 314).
10 Agradeço à Dr." Maria Cristina Pimenta a cedência dos dociimentos relativos a este
mestre, e que publicamos em ApEndice, com os n.0S4, 6 e 7.
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VI para que confirmasse o mestre eleito em 138711, permitiram-nos
reconstituir o processo que conduzia à eleição e investidura no cargo de
um novo Mestre na Ordem de Avis. Antes de expor as questões que a
documentação referida nos fez levantar, pensamos que será importante
descrever, de uma forma sucinta, o cerimonial que envolvia o "acto
eleitoral".
3. Encontrando-se vago o mestrado por morte ou renúncia do mestre, competia ao comendador-mor, conforme disposição regulamentar,
convocar o Capítulo Geral com o objectivo de escolher o cavaleiro que
iria assumir a dignidade mestralI2. Deveriam estar presentes nessa reunião, para além do comendador-mor, os treze do numerro e todo o outro
coizvei~tol?No caso de a reunião coincidir com uma visita da Ordem de
Calatrava, o mestre castelhano ou os seus representantes presidiriam ao
cabido, o que se compreende se atendermos à filiação de Avis na milícia
do reino vizinho acima referida.
Obedecendo a uma ordem do comendador-mor o chantre (cantor)
chamava os Treze na esteira e ordenava-lhes que seguizdo Deus e sns
coizciieizcias que fezessein sua enliçoinI4. Para esse efeito, este grupo de
cavaleiros ausentava-se da sala onde decorria a reunião e dirigia-se à
Capela do Convento. Era neste local que, após a invocação solene do
Espírito Santo, era escolhido o cavaleiro idoniio pera o estado da iizeest,irria15.Regressados ao cabido, era dado a conhecer o nome do cavaleiro
escolliido que deveria ser sempre do agrado da maioria dos outros cavaleiros aí reunidos.
Encontrando-se presentes os representantes de Calatrava, como
aconteceu em 1342, passava-se de imediato à investidura do novo mestre:
este fazia a prornision ao superior castelhano, recebia das suas mãos o
selo da Ordem" e jurava, conforme os costumes de Calatrava, não alie1

'

1387.10.08 (TT.,Oi-&iii de Avir, n." 578).

SOLANO RUIZ, Einma - Ln Ordeii de Calarmvn cii c1 siglo XV (10s sciioiios cn.srcllaiios </c Ia Oi.lleii nl f i i i rlc Ia Ednrl Media), Sevilla, Publ. Univ. Sevilla, 1978,
pp.137-138.
1 3 TT., Oidci>i dc Avir, n." 1001 . Vd. Apêndice, doc. n." 3. Os Trczc também são
rckridos na visita de D. Gonçalo Pereira lT.,Ordci>ide Avis, n." 314 . Vd. Apêndice,
doc. 11." 2.
' 4 TT., O>r/ciii dc Avis, n." 1001 . Vd. Apêndice. doc. n.'3.
15 TT., Oirlciiz de Avis, n." 578 e 1001 (Vd. Apêndice, doc. n." 3 c 4) c ti." 706 (publ. nos
Moriioiieiirn Hcririci~rn,vol. I, doc. 113 e por COSTA, A. Domingues Sousa - Moiiitinciira Poi.rugaliae Varicar~a,vol. I, pp. C-CI.
' W . . O , d e i > i dc Avis. n." 1001 . Vd. Apêndice, doc. n." 3. Em 1330, o selo foi entreçue
pclo arcebispo de Braça, que então visitava a Ordem por comissáo do Papa loáo XXII
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nar bens da milíciaI7. Depois era conduzido pelo visitador i3 cadeira mestra1I8 enquanto os restantes cantavam o hino "Te Deum I a u d a m u ~ " ~ ~ .
Seguia-se o juramento feito por todos os presentes de obedecer ao mestre
investido20 ficando os ausentes obrigados a deslocar-se ao convento
durante um período determinado para procederem do mesmo modo2'.
Não se encontrando nenhum delegado calatravenho, seria necessário
esperar que se efectuasse uma visita, mesmo que esta demorasse alguns
meses, ou mesmo anos, a ser concretizada, para que a eleição fosse considerada válidaz2.

4. Descrito o cerimonial da eleição do Mestre de Avis, vários aspectos nos parecem merecer uma certa reflexão. Em primeiro lugar, está o
facto de ser um grupo determinado de freires o responsável pela escolha
do mestre: os Treze constituem, com efeito, um elemento-chave em toda
a eleiçáo, e as suas funções surgem um pouco mais definidas nos documentos agora analisados. Este orgão colegial era, aliás, já conhecido na
Ordem de Alcântara, graças igualmente a textos de visitas efectuadas por
freires de Calatrava ao convento principal daquela milícia. E embora a
documentação portuguesa seja omissa relativamente ao modo como os
treze cavaleiros eram escolhidos, não nos repugna aceitar que, tal como
acontecia em Alcântara, eles eram designados em capítulo pelos restantes
freires, com o objectivo de eleger o mestre.
Segundo as regras da Ordem seria o comendador mor quem governava "a milícia na ausência do Mestre (em tempo de paz e de guerra) e
sempre que o Mestrado se encontrava vago. Pertencia-lhe, como já foi
para contirmar a eleição: et ipsiiiii ,nagisrni,>i pei. sigillrria iirngisimrirr eiusdeiii orrliiiis
iiivesrivú>i~is.TT.,0i.deiit rle Avis, n.'314. Vd. Apêndice, doc. n.'2.
'7 Em principio, este juramento seria igual ao feito na Ordem de Alcântara. uma outra
milícia filiada em Calalrava. Veja-se Bi~lnriorle Ia Oldei~de Calatrava, H. 219. A
obrigação de velar pelos bens da Ordem refere-se também D. Gonçalo Pereira, ein
1330 (TT.,O,rleiii r1cAvi.r. n." 314 . Vd. Apêndice, doç. n.' 2).
' 8 n.,
Oi~rlciiidcAvis,1 1 . ~ 3 1 4Vd.
. Apêndice.doc. n."2.
' 9 TT., Oilerri de Avis, n." 578 . Vd. Apêndice, doc. n." 4.
20 IT.,Oilci!~deAvis, ii."314. Vd. A~êndice.doc. n."2.
I'do ilicnclç ,.?rim ~~.oiiicc!.l
cin Alc:.nix:i. Vd no1.i 17. I\:! ~oniirm:i$.:.,>do mcrirado :i
D Ferii.io Rodr~euc,Scqucir~.n;io \e vcriii~oueste ccrimoninl, oii nclii niciior n c;irt:.
do Bispo de Évora não se lhe refere. O mestre escolhido pelos freirei ter-se-á colocado
apenas eii geollios arlte o dicto seiihor. bispo oi~iildosaiiieiire,que o conijiririou eii
iizestir da cavnlnria da dicra Ordein d'Avys . De qualquer modo, não deixa de ser
referida a obrigação dos freires obedecerem ao novo mestre (vd. Apêndice, doc. n.'7).
22 Foi o que aconteceu em 1238. aquando da eleição de D. Martiin Fernandes (vd. nota
6 ) e após a eleição de Fernão Rodrigues Sequeira. em 1387, e que só foi confirinado
em 1390 (vd. Apêndice. doc. n." 4 e n." 7).
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referido, convocar o Capítulo Geral para a eleição do Mestrevz3.Os Treze
escolhidos então participavam no processo eleitoral como foi dito, mas, ao
contrário do que se passava por exemplo na Ordem de Santiagoz4, não
teriam qualquer outra função da milícia. São vários os casos conhecidos
em que o comendador mor foi escolhido para ocupar a dignidade mestral.
Mas quando tal não acontecia, o novo mestre decidiria a sua substituição
ou não. Esta situação ter-se-á verificado até pelo menos 1397, altura em
que também este passa a ser eleito pelo conjunto dos freires2s.
Em segundo lugar, parece-nos importante salientar que a escollia
feita pelos Treze podia não ser do total agrado do restante convento. E tal
terá acontecido, por exeinplo, em 1311, altura em que devido a g m n descorzlin que era aittre osfieires da Ordi~td'ilvis pera fazer seu innestre,
uma vez que algrilriu dosfr-eir-es que emrn da parte cle Dort Airas Affoilso
corneitclndor rnoor toinavnnz recen~lçade D. Garcia Peres do Casal, que
era o mestre eleito pelos Treze, D. Dinis intervém no processo, sem no
entanto pôr ein causa a eleição já feitaz6.Posta a questão nestes termos, a
intervenção régia reveste-se da maior importância: efectivamente, estando escolliido um mestre pertencente a uma família intimamente relacionada com a monarquia - os Casal -,compreende-se que os comendadores
da Ordein tenham apelado ao rei no sentido de poderem manter as suas
dignidades ou cargos: " e eu falei coiiz o dicto Garcin Perez e soom certo
seizrlo e1 comigo fnlorr que assi coiizo he iniitlia voontacle guardara toclns
estas corfsns",que afinal mais não eram que manter todolos coi~zertcladores cacla hurriiz eil sa coi,iencln coino n aitte tiirtha e cada /11iro?iofficial e11
aqr~eloifizio que ante tiiithn. Deste modo, o monarca não só mantinha à
Frente da Ordem um homem da sua confiança, como "coiitrolava" os
detentores de cargos e dignidades da milícia. Por outro lado, e porque no
documento em referência o rei autoriza os possíveis lesados com a
iiifracção do disposto a viii- n i~iiinqliei-elarx iile sem serem considerados
desobedientes ao mestre o11 às mais altas dignidades da milícia, o inonarca permite-se interferir na própria regra da Ordem, abrindo uma excepção que afinal era largamente gravosa para o exercício da autoridade do
principal cavaleiro da milíciaz7.
z' CUNHA, Maria Cristina Alineida e - oh. cir., p. 50.
BARBOSA. Isabel Maria G. F. de C. Lago - A Oldeiii </e Saiiliago eiii Pai-rrrgcrl iin
Baixa Irlnde Midiri, disscrtaçfio dc Mestrado aprcseiitada 2 F.L.U.P., Porto, 1989,
pp. 159-161.
CUNHA, Maria Cristina Alincida c oli. cii., p. 50. Vd. PINTO, Maria Cristina
O. M. G. Pimenta Aguiar - A O~rle,ii rle Avis (dr~rntrreo i i ~ e s i ~ i r lde
u D. Fei,irío
Ilorlrigires Scqrrcirnj, DisscitaçXo dc Mestrado apresentada B F.L.U.P., Porto, 1989, p. 37.
?6 131 1 ..04.14 (T
Clinitc.
.,D. Uiirir, 1. 3, 11. 74. Vd. Apêndice, doc. n." I ) .
27 A desobediência e falta de revcrêiicia ao inestre era castigada com a pena de conspirador. Vd. CUNHA, Maria Cristina Almeida e - ob. cir., p. 40 c Quadro 2. pp. 41-42.
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Em 1316, aquando da eleição de D. Gil Martins, algo de semelhante
se poderá ter passado. Efectivamente, num códice da Ordem de Calatrava
diz-se que nesse ano e1 maestre de Calatrava enbio visitadores a Avis
se.
( . . . ) p o rdiscordia que entre ellos avia sobre eleccion de1 r n a e ~ t r eE~ ~
nada nos informa sobre o modo como foi resolvida, desta feita, a questão,
não nos parece que D. Dinis tenha deixado de intervir uma vez que se
tratava, por um lado, da substituição (não sabemos se por morte ou por
renúncia) de D. Garcia Peres do Casal, e, por outro, da eleição daquele
que o monarca escolheria para vir a ser o primeiro mestre da Ordem de
Cristo, que iria ser criada pouco tempo depois.
Um aspecto não menos importante e que nos parece merecer também destaque, é o modo como os Treze escolhiain o nome a "apresentar"
ao cabido. O facto de a petição de 1387 referir que os cavaleiros que se
encontravam na Capela haviam apontado oralmente o nome do seu
"preferid~"?~,
leva-nos a pensar que é possível que tenha existido por
diversas vezes alguma coacção, conduzindo a escolha a um resultado que
se pretendia. Não nos podemos esquecer que, nesta mesma época, os
abades e priores dos mosteiros das Ordens Religiosas eram eleitos por
voto secreto, exactamente para assegurar a livre escolha por parte dos
votantes ...
Finalinente, a documentaçáo analisada levantou-nos uma outra questão, igualmente pertinente, mas para a qual não encontrámos uma resposta definitiva. Trata-se de saber porque é que o Papa João XXII iiic~imbiu
D. Gonçalo Pereira de visitar o convento de Avis em 1330 e coiifirmar o
inestre eleito (D. Gil Peres), substituindo deste modo, e apenas neste
momento, a Ordem de Calatrava. Probleinas internos desta, interesse
daquela em eximir-se da jurisdição castelhana, intervenção do monarca
português junto da Santa Sé, são algumas das muitas hipóteses a iiivestigar mas que a documentaçáo até agora conhecida não permite esclarecer.
De explicação mais simples nos parece o facto de ter sido o Bispo de
Évora quem confirmou, por comissão papal, D. Feriião Rodrigues
Sequeira na dignidade mestra1 da Ordem de Avis em 1390. Efectivameiite, se atendermos i conjuntura política do reino e às gcterras qite soii,
nr1tr.e Portclgcil e Castelln seria lógico que não se pedisse a uma Ordem
castelliana qualquer confirinação.

5 . De tudo o que fica dito, parece-nos importante salientar o melhor
coiiliecitneiito do orgão colegial formado pelos Treze lia Ordem de Avis.
Einbora não tenha sido possível deterininar quem eram os freires ou os
A.H.N. (Madrid), Codic(iccr.813 B, fl. 101.
29 IT.,
Owlci>i<leAvir, n." 578 . Vd. Apêndice, doc. n."4
2s
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comendadores que pertenciam a este gmpo, não deixou de se tomar claro
que pelo menos desde o século XIII até à eleição do mestre D. Fernão
Rodrigues Sequeira em 1387, os Treze tiveram um papel fundamental no
processo eleitoral da Ordem. O facto de as Regras do século XVI e XVII,
assim como as definições da centúria anterior não lhe fazerem qualquer
referência, leva-nos a pensar que este "colégio" terá perdido as suas funções, deixando deste modo de ter razão de existir. Efectivamente, a partir
do momento em que é o próprio monarca quem escolhe o cavaleiro que
deverá tomar conta dos destinos da Ordem, não nos parece que a sobrevivência dos Treze tivesse qualquer sentido. Por outro lado, o facto de a
Ordem de Cristo não possuir este orgão electivo, apesar de ter sido estruturada à semelhança de Avis, e como esta filiada em Calatrava, leva-nos
a questionar a própria necessidade dos Treze. Nesta perspectiva, e uma
vez que é conhecido o papel de D. Dinis na fundação desta milícia, cabe
perguntar se o monarca não estaria interessado ein afastar da organização
da nova Ordem tudo quanto pudesse obstar à intervenção régia na instituição, nomeadamente através da escolha do seu mestre ...
Para finalizar, retenhamos uma ideia que deriva directamente da
~iiatériaque temos vindo a estudar: a par dos diploinas de 1238 e 1342,
que se referem expressamente a visitas de representantes da Ordem de
Calatrava destinadas a confirmar mestres eleitos, e, portanto, à existência
concreta de dependência de Avis face à milícia castelhana, surgem
documentos de 1311, 1330, 1387, 1389 e 1390 (estes três últimos referentes à mesma eleição) que mostram claramente uma atitude de autonomia da primeira em relação à segunda. Ou seja, o pedido do Prior do
Convento a Urbano VI para que confirmasse o mestre eleito não terá sido
o primeiro golpe na dependência da Ordem portuguesa, relativamente a
Calatrava, como se tem vindo a afirmar, mas antes o corolário de uma
atitude de isenção que há muito vinha sendo procurada. Mas este é, por si
só, uin assunto que merece um estudo aprofutidado que, certamente, a
seu teinpo será efectuado ...

Documento n." 1
1311, Abril, I4 - Lisboa

D. Dinis cotlfirina a nlguns coinendadores da Ordem de Avis a posse das
con~endnsque 1l1e hnviain sido entregues antes da eleiçzo de D. Gnrcin Pei-es
pnra inestre da ii~iilícia.
A) T.T., Cllanc. D. Dinis, I. 3 , fl.74
Don Denis pela graça de Deus rey de Portugal e do Algarve a quantos esta
carta virem faço saber que eu esguardando gran descordia que era antre os freircs
da Ordin d'Avis pcra fazer seu maestre e veendo que podia ser muy gram dano da
Orden trabalhei me de os aviinr (?) e perque os Treze que avyam d'eleger concordarom em Don Garcia Perez comendador do Casal enteendo eu que era serviço de Deus e meu e prol da Ordin e enteendo eu que nlguuns dos Sreires que erani
da parte de Don Airas Affonso comendador moor tomavam receança de1 sobrelas
conicndas e sobrelos officios que tiinham da Ordin querendo Ihys eu tolher esta
reccança porque a Ordin d'Avis he cousa minha e dos reys que forom ante mim e
que depos mim an dc viinr pera mandarmos sobrelos beens dela e sobrelas
coiiiendas o que vissemos que era serviço de Deus e nosso e prol da Ordiii, eu
qucrcndo que o que ante tiinham as comendas e seus offizios que nom percam
nada do seu e ajam galardom por quanta concordia meterom pera fazer seu inaestre como dicto hc, mando e quero e tenho por bem que o dicto don Garcia Pcrcz
mantenha todolos comendadores cada Iiuum en sa comenda como a ante tiinha e
cada huum orCicial en aquel offizio que ante tiinlia e que Don Airas AfTonso
comcndador moor aja sa comcnda assi como a ante tiinha c demais a comenda dc
Cabcçoin com sa eigreja e com todos seus direitos. E que Matcus Suarez aja a
cclaria coiiio ii ante tinha e dc inays a Pobra de Galvea. E que lizy lolianiic aja a
samcrisiia como a ante tiinlia c de mays a eigreja de Sancta Maria do Castcllo dc
Portalegre ondc cl Iie priol e aja a como lha outorgou o dicto mecstre Don Lourciiço Aí'foiisso e como Iie conteudo nas cartas que ende cl teiii. E que Gravicl
ASlònso tenha sa comciida e a eigreja e todolos direitos dela. E que Gonçalo
Rodriguiz aja a comenda do Alandroal. E que Ruy Garcia aja a comenda do
Casal. E eu falci com o dicto don Garcia Perez e soom certo sendo el comigo
Silou que assi como Iie minha voontade guardara todas estas cousas assi como
[Iic] contudo en csta mha carta e tenho por bem quc tanto que o dicto don Garcia
Pcrcz for inaestrc que dc aos comendadores e a todolos outros freires ofliziacs dc
suso dictos que eram da piirte do dicto comendador como de suso Iie dicto senlias
cartas com seu seclo <e> que Iliis coniirma e outorga todalas comcndas e offizios
quc teeiii assi como he conteudo em esia mha carta. E se per ventuira contecessc
(sic) que alguum agravamento Ihys quisesse fazer o dicto don Garcia Pcrcz
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depois que fosse macstre mando e teiilio por bem que eles en cada huum deles
lho frontein e lho possam querelar pedindo Ihy que Ihis non façam nenliuum
agravamento e sc lho fezer que lho correga e quando o dicto don Garcia Perez
assi nom quisesse fazer que eles ou cada huum deles possam viir a mim a querelarxe me de1 e pedirem me que Ilio faça assi comprir como de suso he dicto e
tambcm da viinda que sobresto a mim veerem come da ida que se forem possam
hir e viinr obedientes. En testemunho desto Ihis dei esta mha carta. Dante ein
Lixboa XIIII dias d'Abril. El rey o mandou. Stevam da Guarda a fez. Era
M T C C T L a I X anos.

Documento n.' 2
1330, Junlio, I0 - Avis (Cabido)

D. Goriçolo Pei-eii-n,Ai-celiisl>ode Bi-rigrr, eiti iioilie do Pclprr Jo6o XXII, coiifiritin D. Gil Peres coiiio iiiestre rln Oi-rlem rle Avis. Tein itiserrn n Brrln do refericlo
PoiirFice "Ar1 refomiritioiion locor?rni eclesinsticon~ni"rlirigirlu irqiiele Prelndo
eiii 17 rle Outrrbizi de 1329.
A) T.T., Orrlei~rle Avis, ti." 3 14; perg. de 227iniii x 386inm; scnii-gótica.
Guiisalvus Dei et Apostolice Sedis miseraiione Sancte Bracliarensis Ecclesic arcliiepiscopus visitator inquisitor ac iudex ad infra scripta delegatus a Sede
Aposiolica specialiter deputatus religiosis viris commendatori maiori conventui
cellarario sacriste commcndatoribus prcceptoribus prioribus officialibus et omnibus aliis li.atribus eiusdem conventus et Ordinis Milicie de Avis et oinnibus aliis
prioribus ct clcricis nccnon comunitaiibus ct vassalis eiusdem loci ei Ordinis dc
Avis ac uiiiversis siiigulis qui magisiro ciusdeiii Ordinis Milicic aliquo tcnentur
salotcin ct inandatis nostris immo verius apostolicis huiniiiter e1 efficaciter obedirc. Littcras Sanciissimi Patris et domni nosiri Domni Johannis papae XXII eius
vera bulla pluinbea in filo canaris iiiore soliio bullaias non rasas non viciatas iion
canccllaias non abolitas nec in sui aliqua parte suspectas sed omni vicio suspictioiic carentes cum ea revcrentia qua docet nos novcritis recepisse icnorcin qui
scquiiur continentes:
- Johannes episcopus servus servorum Dei. Vcnerabili fratri. arciiiepiscopo
Bracliarensis salutem et apostolicam benedictionem. Ad reformationem locorum
ccclesiasticoruni que ea indigere noscuntur debituin officii nostri libenter exoluimus ul loca ipsa salutis et prosperitatis coininoda Deo propicio conscquantur.
Saiic ad audientiain apostolatus nosiri fidedigna relatione perveiiit que magister
ct liatres Ordinis Milicie de Avis in Regnis Portugaliae ct Algarbii consistcris
que oliiii per dilectum filiuni. magistrum Ordinis Milicie dc Calatrava consueverunt visiiari per plurics annos ccrlis cx causis nobis expositis visitarc mininic
extiterunt sicquc per multoruin annoruiii curricula nullo i n dicto Ordine Milicie
de Avis visitationis officium exercente propter defectuin visitationis huiusmodi et
iinpunitaiein excessuum dicii magisler et frates memorati Ordinis dc Avis sumen-
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tes audatiam delinquenda in quam plurimus contra sui status honoreni graviter
excesserunt et gravius eos excessuros in posterum nisi per sollicitudinis nostri
studium obvietur veri similiter dubitatur. Intendentes igitur statui dicti Ordinis
Milicie de Avis ac saluti et fame dictorum magistri et fratrum ipsius prout ad
apostolice servitutis spectat officium salubritcr providere ac de tue circunspectionis industria et diligentia in hiis et aliis plenam in Domino fidutiam obtinentes
fi-aternitati tue pcr apostolica scripta committimus et mandamus quatinus Iiaberes
pre occulis solum Deum dictum Ordinem Milicie de Avis tam in capite quam in
mcmbris auctoritate nostra hac vicem studeas visitare evcllendo dissipando plantando et edificando in ibi prout secundum Deum expediens fuerit ac corrigcndo
salubritcr et etiam reformandum que in eis correctioiiis et reformationis oficio
videris indigerc. Contradictores per censuram ecclesiasticain appellationc
postposita conpescendo non obstante si eisdem magistro et katribus dicti Ordinis
Militie dc Avis vel quibusvis aliis comiteris vel divisim a Sede Apostollica sit in
dubium que interdici suspendi vcl cxcomunicati non possint per litteras appostolicas non Iàcientes plenam et expressam ac de verbo ad verbuiii de indulto
Iiuiusinodi mentioneni. Per Iioc autem nolumus eisdem magistro et fratribus dicti
Ordinis Milicie de Calatrava super visitatione huiusmodi aliquod in post[cru]m
prejuditium generari. Datum Avinioni XVI kalendas Novenbris. Pontificatus
nostri anno quartodecimo.
Nos igitur volentes ut tencmur inandatis appostollicis humiliter obedire ad
dictum locum de Avis pcrsonaliter accessimus et inytendentes intcr alia visitarc
corrigcre ct reformare aliqua in ipso ordine si que invciiircmus corrcctionc seu
rclòrinatione indigcre rcligiosus vir domnus Velascus Alfonsi qui tunc crat
magistcr dicti Ordinis dc Avis spirite pure ac libere c1 sine coactione e1 absquc
mala speiii (sic) dicto magistratui et eius regimini ac ordini c1 cliori cessit et
etiam resignavit quam cessionem et resignationcm ad eius instantiam acceptavimus audientiam appostollicam supradictam. Convenientibus igitur in unoin
comendatorem maioreiii ci tcrdecini fratribus eiusdein Ordinis et inilicie de Avis
ac convcntus dc Avis qui de consuctudine sua Saciunt plcnuiii capituluin ad
cligenduni et creanduni inagisircm ad capitulum ct locuin ubi consuevit ciusdeiii
loçi capitulum celebrari tractantcs de clectione futuri magistri sccuiidum consuctudinciii sui ordinis rcligiosum virum Domnum fiatrcin Egidium tuiic suuin
comendatorem maiorcm katrcin militem uliquc religiosum et profcssum laudabilis vitc ct convcrsationis honeste fama et moribus inultipliciter comineiidanduin
in suuni magistrum concorditer et unanimiter clegerunt. Cuius quidem electioncin
sic concorditer celebratam nos approbantes ratificantes et eidem prebcntes
consensum paritcr c1 assenssuin auctoritate appostolica nobis in Iiac parte
coiiirnissa duximus confirmandain et ipsum magistrum per sigillum magistratus
eiusdcm ordinis investiviinus de eodem sibi curam et regiincn eiusdem ma,'~istratus i n spiritualibus et temporalibus plenarie committentes cidem stallum in clioro
et loco in capitulo assignantes ut est moris. Quam quidem electioncm provisionem confirmationem et investituram conventus comendatores preceptores fi-atrcs
e1 omnes alii eiusdem conventus unanimiter et concorditer approbarunt ratificarunt et eisdem prcbuerunt consensum pariter et assenssuin. Quarc iiobis ci
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vestram cuilibct auctoritate appostolica supradicta in virtute obediencie et sub
excomunionis pena precepimus et mandamus quatinus dicto domno fratri Egidio
magistro vestro obedientiam et reverentiam debitam exhibeatis secundum regulam et statuta regularia Ordinis supradicti et eidem cum castris munitionibus
jurisditionibus possessionibus bonis fructibus redditibus proventibus et juribus
aliis universis cum omnibus pertinentiis suis respondeatis integre et perfecte et
mandata atque precepta sua in licitis et honesti inviolabiliter observetis. 111
quorum omnium testimonium has nostras patentes provisionis confirinationis et
institutionis litteras eidem magistro concessiinus sigilli nostri appositione munitas
ct ad maioris roboris firmitatein rogavimus et mandavimus Petro Iohannis Sancte
Marie Magdalene Montis Maioris Veteris diocesis Colimbriensis domni Regis
tabellioni generali et Dominico Martini Sancte Maric de Latronibus diocesis
Bracharcnsis tabellioni eiusdem domni Rcgis in hac carta et negotio specialiter
deputato ecclesiarum rectoribus ut quilibet signum suum apponat et subscribat in
iestiinonium prcmissoruin. Datum et actuin in dicto capit~ilode Avis deciina dic
mensis Junii anno Domini Mo trecentesimo tricesirno.
Ego vero Dominicus Martini tabellio supradictuin premissis omnibus et
singula una cum Petro Johannis tabellionc prcscripto necnon resignationi et
cessioni per dictum Domnum Velascuin Alfonsis factis ac electioni provisioni
confirmationi í'actis dicto domno fratri Egidio magistro et ratiticalioni ac approbantcs eorum ac univcrsis et singulis prout supra leguntur interí'ui et has patentes
litteras dicti domiiii archiepiscopi scripsi et de mandato suo et ad instaiitiam dicti
magistri Iiic signuin meuin apposui in testimonium premissorum (sBinl do rnbelino).
(E111 leti-n d$erente:) Ego autcm Petrus Johannis generalis tabellio supradictus uiia cum dicto Doininico Martini tabellione predictas omnibus et siiigulis
rogatus intcrlui ct presentibus littcras me subscripsi eiusdemque solitum sigiiuin
meum apposui in testimonium premissorum (siiin! do tnbelino).

Documento n." 3
1342, Março, 3 - Avis (convento da Ordem)

D. Frei Lonreiiço Eriiies. visitriiido ri Orrleiii de Avis, eiil iioiiie do i~iesti-erle
Crilnrrrivn, cor$irnia n eleiçno do iiiestre D. J o i o Rodrigues Pii~ientel
A) T.T., 01-cfe~ilde Avis, n." 1001; perg. dc 339mm x 223mm; gótico cursivo;
Icve dois selos pendentes (só restam os furos).
Doiniii í'reii Lourenç'Eanncs comendador de Maqueda e Coinissairo do
Padre onrrado dom freii Joham Nuniz pela graça de Deus meestre da Cavalaria
da Ordecin de Calatrava a quantos esta carta virem faço saber que eu pcr poder
que ei do dicto meestrc por hüa coinissom que ei e per poder e vertude e autoridade dele mandcii rogar e rogeii em nome do sobredicto ineestre cujo comissairo
soo frcii Joham Martinz abbade do nioesteiiro de Ceiiça da Ordeem de Ciistcl
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firinamo lo per meestre da dicta Ordem instiituiindo o corporalmente em todo o
que perteence ao seu offizio segundo custume e forma da nossa Ordeem. E por
esto seer certo e depoiis nom vir en duviida demos ende ao dicto freii Joham
Rodriguiz meestre esta nossa carta aberta e seelada dos nossos selos pendentes.
Fecta em no convento d'Aviis tres dias do sobredicto mes de Março da dicta Era
de mil e trezentos e oiteenta anos.

Documento n."4
1387, Outubro, 8 - Avis
Frei Gonçalo, prior mordo Convento de Avis, em nome da Ordein, pede ao Papa
Urbano VI que confirme a eleição de D. Fernão Rodrigues, comendador mor da
Ordem, no cargo de seu Mestre para o qual fora eleito a 3 de Outubro desse alio.
A) T.T., Orrlcii~de Avis, n." 578; perg. de 320mm x 227mm; gótico-humanistica;
teve uin selo pendente (só restam os furos).

B) T.T., Orcleii~de Avis, n." 49
In nomine Domini amen. Saniissiino ac beatissimo in Christo Patre ei
Domno Urbano divina providente clcinentia Sacrosancte Roinane ac universalis
ecclesie Sumo2 Pontifiici veslrc huiiiilcs et devoti Iílii atque continui oratores
liater Goiisalvus prior maior ct conventus domus dc Avisio Elborensis Diocesis
Ordinis Milicic de Clatrava (sic) cum omnimoda reverentia peduin oscula beaiorum. Cum digiiiiaies quclibet diu administratoris solacio destituie gravia in spiritualibus ci teinporalibus dispendia paciantur. Ideo conditores canonum pro inde
siatueruni iic ulira certa tcmpora a canonibus diffinita alliquc vacare dcbeant
dignimtcs indc cst Beatissiino Patre que vacante magistratum preiacte domus de
Avisio ex co vidclicet et pro eo que serenissiinus princeps doinnus Johannes
Portugalic ct Algarbii rcx uliiinus e1 iiimcdiatus dicte domus de Avisio magisler
inrcgcm diciorum rcgnoruin clccius iucrit ct matrimoniuin carnali copula consoinatuiii cuin doinna Pliilipa rcgis Castcllc et Lcgionis ac ducis Lancasirie iilia
coiitraxit dilatataquc dc preil'ati doinini regi<s> mandato usque iiunc ex causa
Icgilima dicti inagistratus electionem iandein causa preffata ccssanie ne preifata
doinus magisiri regimine diucius orbaretur ad electionein preffiiti inagistri procedere ordinaviinus. Vocatis igitur omnibus qui debebantur electioni intercssc
prcdictc teriniiioquc eis asignato ad electionem Iiuiusniodi celebrandam convciiieiitibus iii dicto termino vidclicet dic 111" inense Octubri de alio a Nativitaii
Doinini Mo CCC" LXXXVII in castro et conventu dicte domus de Avisio ad
elcctioncni huiusmodi celebrandam omnibus qui dicie electioni debuerunt potueriiiit c1 volucrunt intcressc inissa Spiritus Santi prius in ecclesia nostra solepniter
decaiiiaia c1 Spiritus Saiiii gratia invocaia presentibusque in capella dicie doiiius
omiiibus qui sic iucruni evocaii exclusisquc doccre in dicta elcciionc non habcnAiitcs do "r,", cstá uma letra iiscada.
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Documento n." 5
1388, Dezembro, 20
Sríplica de D. Fernão Rodi-igrres Sequeira a Urbano VI, para que este o c o r i r riiasse no iizestrado da Ordem de Avis, que ele ri60 solicitava a o ~iiesti-ede
Calatrava. Conté~iia assiriatura original de Urbano VI (Fiat rrtpetitrr,i B.).
A) T.T., Ordem de Avis, n." 706.
Publ. Monaiizenta Henriciria, vol. I, n." 113, Est. VI1 e COSTA, Domingos de
Sousa - Monrriiie~ztaPortrrgaliae Vaticana, vol. I, pp. C-CI.

Documento n."6
1389, Novembro, 9 -Roma
O />cil>aBori$'?ício IX, pela bula "Dignirni arbirraniirr", dirigidri rio Bispo de
Évora, delega neste a c o ~ i f i r ~ i i a çde
~ o D. Feuino Rodr-igrres Seqrreirc~ riri
rligriirlarle lcizestrrrl da Ordeiiz de Avis, após ver$cor se preoiche a s coiidições
pnrrr o aercfcio de tril cargo.
A) T.T., Orrlem de Avis, n." 19; perg. de 440mm x 366inm; humanística; teve
selo pendente (só restam os furos).
B) T.T., 01-dei11de Avis, n." 49

Boniratius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri . episcopo
Elboreiisis salutem et apostolicam benedictionem. Dignum arbitrainur et
congruum ut illis sc redatt apostolica gratiosam quibus ad id propria virtutuin
incriia laudabiliter suffragantur dudum siquidem per felicis recordationes
Urbanum papae VI prcdccessorem nostrum accepto quod inagistratus dornus
Ordinis Militie Calatravensis de Avisio Elborensis diocesis cx eo vacavcrat c1
vacabat tunc quod carissiinus in Christo filius noster Iohannes rex Portugalie
illusiris tunc eundam magistratum obtines matrimonio cum carissima in Cliristo
íilia nostra Philippa regina Portugalie illustri extra roman curiain contraxcrat per
verba legitime de presenli idem predecessor dilecto filio Fernando Roderici
coinmciidatori dicte doinus qui ctiam ut ipse asserebat per dilectos filios li.atrcs
prcdictc doinus ad eundem magistratum sic vacatem concorditer elcctus fucrat
vidclicet XIII calendas Januarii pontificatus sui anno undcciino de ipso magistratiim si ut prefcrtur vacabat ct nom erat in eo alicui specialiter ius qucsiwiii graiiosc providcri concessit magistralum ipsam dispositionem appostolice ea vice
spccialitcr rescrvaiido. Cuin autem cadem gratia ex eo iuribus nom subsistat quod
in ipsain valor annuus fructuum redditiuum c1 proventuuin dicti inagistratus
sccunduni communcin extiinationem iuxta quandam ordinationem dicti predeccssoris ante prcdictam dicm vidclicet XIII calendas Januari supcr Iicc editam noin
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fuit expressus. Nos volentes eundem Fernandum apud nos de religionis zelo vite
ac more honestate aliisque probitatis et virtutum meriis multipliciter commendatum horum intuitu favore prosequi gratioso fraternitati tue per appostolica scripta
inandamus quatinus si ad uc predictus magistratus vacat ut prefertur et tempore
datum dicte die non erat in eo alicui specialiter ius quesitum et post deligentam
examinationem eundem Fernandum ad hoc ydoneo esse in veneris super quo
tuam conscientiam oneramus eundem magistratum cuis fructus et redditus et
proventus quingentorum florenorum auri secundum communem extimationem
valorem annuum ut idem Fernandus asserit non excedunt sive ut preferlur alias
quovis modo vel ex alterus cuiscunque persone vacet etiam si tanto temporem
vacaverit quod eius collatio iuxta Lateranen[sis] statuta consilii ad sedem prefatam legitime devoluta aut magistratus ipse dispositione appostolice specialiter
reservatus existant cum omnibus iuribus et pertinentiis suis dicto Fernandu
auctoritate vestre conferre et assignare procures in ducens per te vel alium seu
alios eundem Fernandum vel procuratorem suum eis nomine in corporale
possessionem magistratus iuriunque et pertinentiarum predictorum eadem auctoritate et defendens inductum amoto ex inde quolibet illicito detentore ac iaciens
ipsum Fernandum vel dictum procuratorem pro eo ad uiusmodi ma,'aistratum ut
est moris admitti sibique de ipsius magistratus fructibus redditibus proventus
iuribus et obventionibus universis integre responderi. Contraditores per sensuraiii
ecclesiasticam appellatione postposita compescendo non obstantibus si aliqui
super provisionibus sibi faciendes de huiusmodi magistratibus in illis partibus
speciales vel generales dicte sedis vel legatorum eius litteras impetrarint ctiam
pcr si per eas ad inhibitionem reservatiorem et decretum vel alias quomodo libel
sit proccssuin quibus omnibus in assecutionem dicte magistratus eundem Fcrnandum voluinus anteferi secundum nulum per hoc eis quo ad assecutionem magistratum aliorum prejudicium gcnerare seu si dilecto filio magistro gerierali ordinis
predicti e1 cisdem iratribus a Sede Appostolica sit indultum quod ad receptioneiii
vcl provisioiiem alicuius minime teneantur et ad id compelli non possint quodquc
de uiusmodi inagistratibus ad eorum collationem provisioncin pi-esentationeni
electionem seu quamvis aliam disposiiionem convictiin vel separatum spectaiitibus iiulli valeat pro videri per litteras appostolicas non facientes plenain et
exprcssain ac dc verbo ad verbum de indulto uiusmodi mentioncin et qualibet alia
dictc Sedis indulgcntia generali vel spcciali cuiuscunque tenoris existat pcr quain
presentibus non expressam vel totaliter non inscrtam effectus uiusmodi gratic
impedire valcat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore habcnda
si1 in nostris litteris mentio specialis. Seu quod idem Fernandus ut asserit
commendatoriam dicte domus noscitur obtinere. Volumus autem quod ipse
Fernaiidus quam primum dictuin magistratum vigore prescntium iucrit pacificc
assccutas cominendatoriain huiusmodi quam ut premittitur obtinct quamcunquc
ex tunc vacarc decernimus omnino dimittere teneatur et in super prout est irritum
deccrniinus et mane si secus super hii a quoquam auctoritate scienter vel ignol-anter post et contra rescrvationem predictam attemptatum forsam est hactenus vcl
iinposteruin contigerit attemptari. Datum Rome apud Sanctuin Peirum V idus
Noveiuber poiitificatus nostris anno primo.
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Documento n."7
1390, Setembro, 30 - Santarém
D. Joto, bispo de Évoro, eiiz norrie do papa Bonifncio IX, coirfiniia D. Fein6o
Rodrigues Sequeira coirio inestre da Ordeiii de Avis, após inqiririçfio solir-e n sua
actividade i10 ex-o-cíciodesse cargo desde a sua eleição. T e i ~iiiserta a bula do
referido potit@ce "Dignr~iriarliitramirr", dir-igida àq~releprelado e1111389.11.9 e
a petiç6o do pi-ior do coiiveiito de Avis de 1387, Outubro, S.
A) T.T., Ordeiri de Avis, n." 49; pcrg. dc 474mm x 655mm; humanística; tevc um
selo pendeiitc (só restam os furos).
Universis presentes literas inspecturis Ihoannes Dei gratia episcupus
Elborensis salutem in Domino sempiternam. Licteras Sanctissimo in Christo
Patris ac Domini Domini Bonifatii papae novi cius vera bulla in filis canipis
bulatas iiobis pcr rcverendum militem domnum Fernaiidum Rodcrici inaiorein
preccptorcin vel comendatorein domus militie Calatrave doinus de Avisio in hiis
regnis nostre diocesis Ordinis Militie de Calatrava presentatas nos noveritis cuiii
ea qua de -reverentia rcccpissc quarum tcnor sequitur in hec verba:
(Segue-se a Briln de Boiiij%cio K, dat~irlade 1389. Noveri,liiv. 9. Vd. Docrii?ierirori." 6)
Post quarum quidein lictcrariim presentationem pro parte dicti comendatoris
et per ipsum íuimus instanter ct humilitcr rcquisitum que ad coruin et negotii in
illis conieinpti executionem procedere dignaremur iuxta traditam mcos a Sede
Appostolica nobis formam. Nos igitur volentcs mandatum appostolicuin nobis
pro dicto comendatore directum ut tenemur exccutioni debite demandare de
contentis i i i hiis licteris \*oluimus sufficienter primitus informari. Et quia per
diligciitcr ac solertein inquisitionein quam tam super ydoneitate persoiie quam
aliis in dictis licteris cxpressatis fccimus per nos ipsos nobis constitit dictuin
niagistraium vacarc de iure et facto meo in ipsis licteris declarato scilicet per
inatriinonium contractuin solepnilcr in l'acic ccclesic ac carnaliter consuinato
inter e1 pcr illuslrissimum principem ac domini domnum Johannem Portugalie et
Algarbii rc:em ac dominam Pliilippa magnií'ici principis domini Joliannis ducis
Laiicastric filiam eius uxorcin ac dictorum regnorum reginam ac ipsuin Feriiaiiduni qucin c1 cuius vitain laudabile convcrsationem honestam. Nos ctiam
novi~iiusa loiigis tcinporibus vidimus per nos ipsos íuissc ct esse digiium et
ydoneum ad omis (sic) dicti magistratus supportandum et ipsum regenduiii
gubernandum et in fins iuribus defensandum. Conslitit insuper nobis dictuiii
Fernandum íuisse et esse clectum in magistratrum dicte domus de Avis ordinis
supradicti ct ad ipsum magistratum sic vacantur unanimiter et coiicorditer pcr
illos ad quos iii talibus de iure ct antiqua consuetudinc pcrtinebat prout in litera
decreti ipsius electionis domno Papac per ipsos transmissa et nobis executori ab
co data postinodum presentata cuius tenor infcrius formaliter describitur plenius
coiitinctur. Idcirco dictum magistratum modo premisso et quomodolibet alios
vacaiilur auctoritate appostolica predicta nobis ad hocpcr dictas licteras specialiler atributa dicto Fernando electo contuliinus et de illo ei etiam providimus ct
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sua discriçon Ihi cometeo suas veces pera saber por verdade as condições do
dicto Feriiam Rodriguiç (sic) e como usa de sy na dicta Ordem e que o examinasse e se achasse por verdade que he ydonio e perteencente e de soficientes condições pera seer meetre que ele dicto senhor bispo o confirmasse en o meestrado da
dicta Ordem d'Avis segundo esto e outras cousas mays compridamente eram
contlieudas na dicta bolla e o dicto dom Fernam Rodriguiz curn gram reverença e
omildade pedio ao dicto senhor bispo que lhe conprisse a dicta bolla corno e per
a guysa que o Padre Santo en ella manda. E o dicto senhor bispo cum grain revcreiiça outrosy e omildade omildosamente tomou a dicta bolla e disse que elle a
queria comprir in (sic) todo per a guisa que en ella era contheudo e mendou logo
ao dicto dom Fernam Rodriguiz que lhe apresentasse freres (sic) e comendadores
da dicta Ordem pera os aver dc perguntar per juramentos dos Avangelhos pollas
cousas contlieudas na dicta bolla e foram pera esto apresentadas estas testemunhas que se adienta seguem que o dicto scnhor bispo preguntou presente ini
tabeliam conigo (sic) primeiramente.
Itern Stevam Lopez cavaleyro da dicta Ordem dAvis d'Elvas jurado aos
Sanctos Avangelhos e pregundado (sic) sc sabya como e per que guisa o dicto
Fernam Rodriguiz usa de si na dicta Ordem d'Avis e coine o passam corii elle os
dclensores e pobradores da dicta Ordem asy cavaleiros coiiio freyrcs como
lavradores c pobradorcs das villas e terras e logares da,dicta Ordem e ouuosy
corno Iiusa de fazer aas igrejas e comendas da dicta Ordem e meestrado se Ilic
veo Iàzcr a guisa normal de bom provedor e mistrador (sic) ou se he danificador
c daninho en algüa destas cousas. E o dicto Stevam Lopez per o dicto juramento
dos Sanctos Evangelhos disse que ha cinco annos que elle vivc na dicta Ordein e
quc en cstc tempo continuadamente sempre vyu e ve o usar bem de sy o dicto
dom Fernam Rodriguiz e lhe vio e vec requerer e buscar e acrecentar prol e honra
da diçta Ordcm e pobradores dela geeralmente dc todos por onde quer que elle
pode e que esso meesmo provee bcm as egrejas e comendas da dicta Ordein
como boom proveedor e nom pode mais facer porque as achou e acha danificadas pcr raçoin das guerras e disse que per tal guisa o vee usar de si quc antc o
qucrcin os da dicta Ordem e meestrado por rneestre e senhor que outro nenliuoiii.
Itcm lrey Joham priol de Stremoz da igreja que Iie da dicia Ordeii jurado
aos Saiictos Avangelhos e preguntado por todas as dictas cousas e cada hiia
dcllas secndo cada hüa ~ s p ~ i f i c a sobrsi
da
(sic) e fecta pregunta que sabya dissc
quc ha doze anos que conhoce o dicto dom Fernam Rodriguiz seendo cavaleyro c
çomciidador na dicta Ordcm dAvis e que ora he teente logo dc ineestrc e disse
pelo dicto juramento que o dicto dom Fernam Rodriguiz todos estes anos que o
vio beiii usar de sy por tal guisa que bem amado de todos os moradores e pobradores da dicta Ordem c mestrado tambem dos grandes como dos pequenos c quc
lhe vio e vee demandar e requeryr c procurar prol e honra da dicta Ordem e das
igrejas caleyros (sic) c comendas e freyres e pobradores dclla per onde quer quc
ellc pode que em verdade elle faz muyto de sy porque acliou as terras e igrejas do
dicto mcstrado muy danilicadas por raçom das gucrras que som antre Portugal c
Castclla e dise que por tal guisa o veo usar de sy bem que todos os [da] dicta
Ordein c mestrado asy grandcs como pequenos o querem por seu senhor e meslrc
antc ouc outro nenhuum.
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Item frey Felipe Lourenço priol da igreja de Sancta Maria d'Elvas que he da
dicta Ordem jurado aos Sanctos Evangelhos e perguntado pelas sobredictas
cousas e cada hüa dellas e fecta pregunta que dello sabya e elle disse que ha bem
dez anos que conhoce o dicto dom Fernam Rodriguiz seendo comendador da
dicta Ordem e seendo enleyto e teente logo de mestre como ora he e que sempre
en este tempo o vio husar bem de sy e amar e requerer e buscar prol e honra da
dicta Ordem e dos moradores dela geeralmente de todos asy d'huns como
d'outros por onde quer que elle pode e que asaz faz elle de si en requerer prol da
dicta Ordem e das igrejas della porque achou todo muy danificado e as tei-i-ras
despobradas per raçom das guerras que som antre Portugal e Castella e disse que
en verdade elle como boom proveedor e ministrador da dicta Ordem faz quanto
elle pode facer pera profeytar (sic) e pobrar a terra em tanto que disse que lodos
os da (sic) villas e terras e logares da dicta Ordem e mestrado o desejam e
querem por mestre ante que outro nenhum e que a tal he a verdade. Eu Vasco
Annes (abeliam esto scrivy.
E tomada a dicta inquiriçom e vista e examinada por o dicto senhor bispo
iez vyr perante si o dicto dom Fernam Rodriguiz o qual Fernam Rodriguiz
seendo en geolhos ante o dicto senhor bispo omildosamente o dicto senhor bispo
per poder das dictas lecteras do papa e vista a dicta inquiriçom e em como elle
mcesino sabia que tal he a verdade como as testemunhas dicem proveeo ao dicto
dom Fernam Rodriguiz do dicto mestrado e o confirmou en mestrc da cavalaria
da dicta Ordem d'Avys daqui en diante seer chamado e avudo por mestre d'Avis.
E por poder que Ih'era dado do Padre Santo mandou a todolos moradores cavaIciros prioles freires pobradores da dicta Ordem que daqui en diante o ajam por
mestre c senhor da dicta Ordem e lhe obedeçam cn todas cousas e sejam bein
mandados como a seu mestre e senhor e lhe recudam (sic) cum todos os dcreytos
e fruytos e novos e rendas e trabutos que ao dicto mestrado perteençam amoestando pera esto todos aquelles e aquellas que o contrayro fecerem ou teverem a
primeira e 11" e tercera veç (sic) dando Ihes por a primeira ainoestaçom hua ora
do dia e por a 11" amoestaçom outra ora e por a terceyra amoestaçom outra ora e
passadas as dictas 111 oras que lhe asy deu por as dictas 111 canonicas amoestações facendo elles o contrayro pos en elles sentemça d'escomunhom en estes
scrittos. E o dicto senhor bispo deu outrosy juramento ao dicto mestre que bem e
dereitamente procure e requeyra prol e honra da dicta Ordem e das igrejas della e
o dicto senhor meeslrc asy o promete0 de fazer e deu graças e louvores a Deus
pollo bem e mercees que lhe fazia. E pedyo de todo esto a my taheliam huuin ou
dous ou trcs stromentos e mays quantos lhe comprirem.
Testemunhas: Ruy Lourenço deam de Coinbra, Alvaro Peres coonigo dc
Lixboa, Fernam Martinç (sic) mestrc scola de Lixboa, Gil Affonso coonigo de
Lixboa e criado do dicto senhor mestre. (Em letra diferente:) E outros e cu
Vaasqu'Eannes tabelliam d'ell rey na dicta vila que a todo esto processo pressente
foy e o escrevy e concertey com oreginal que aqui sta e a que meu siinal em
testemunho de verdade5 fiz que tal (Sinal do tabeliüo) he. (Eni letra diferente:)
pagou do preço s [c11 o e enquiriçom vinte libras.
(Assinado:) JOHANNES EPISCOPUS ELBORENSIS.
5

A palavra "que" cstá riscada

