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i .  INTRODUÇÃO 

O presente estudo constitui o primeiro resultado parcelar do Semi- 
nário de apropriedade em Portugal nos finais da Idade Média.. que 
decorreu na Faculdade de Letras do Porto no ano lectivo de 1986-87. 
Não se tratando da dissertação final, que terá necessariamente outra 
smplitude e desenvolvimento, pareceu-nos que seria conveniente abordar 
apenas um assunto pontual, mas que pudesse vir a ser integrado naquele 
trabalho, e ao mesmo tempo, que servisse de proposta metodológica a 
aplicar num estudo mais global sobre a Ordem Militar de S. Bento 
de Avis. 

A escolha recaiu sobre a Comenda de Oriz, a única que a referida 
milícia possuía a Norte do Douro, não só para correspondar ao pedido 
do orientador do Seminário, Doutor José Marques, de que os relatórios 
dos vários participantes, embora tratando da propriedade de diferentes 
Instituições, incidissem, quanto possível, sobre a região do Entre-Douro 
e Minho, mas também porque se considerou importante revelar e divulgar 
a estrutura fundiária, bem como um conjunto de elementos relativos a 
esta comenda, praticamente desconhecida. 

Trata-se, portanto, de uma Comenda que tinha a sua .casa-máe. 
perto de Braga, apesar do seu património se encontrar bastante disperso, 
chegando mesmo a actual província de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Se este carácter da propriedade fundiária, não é inédito no conjunto 
da Ordem de Avisl, há, contudo, uma certa originalidade no facto de 
serem nulas as referências a bens situados na localidade que funciona 

Veja-se o que a este propósito dissemos em A Oomenda de Albufeira da Ordem 
de Avis, Sevilha, 1985. 



coino cabeca desta Comenda: Oriz. Com efeito, e embora o documento 
mais antigo de que dispomos-a Bula de confirmaçã~o da Ordem de 
11872-, as refira expressamente, desconhecemos, tanto para esta época 
coino para outras posteriores, propriedades sitas nessa localidade, cuja 
determinacão exacta nos colocou algumas dificuldades. Este fui, aliás, 
um dos maiores problemas encontrados na elaboração deste trabalho, 
pois, tend:o identificado duas freguesias chamadas Oriz, mas os oragos 
de S. Miguel e Santa Marinha no actual concelho de Vila Verdes, não 
sabíamos qual delas' seria a cabeça da Comenda. Inclinamo-nos para 
Sta. Marinha de Oriz, já que ainda hoje aí existe uma torre -que mais 
mostra ser feita para morada que para Castello. % que poderá ser a 
abundantemente referenciada na d,ocumentação como .casa de Orizn. 

Ao apresentar-se como um trabalho escolar, este breve estudo 
sobre a Comenda nortenha da Ordem de Avis não pretende mais do 
que aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo d4o ano lectivo e 
adaptá-los as circunstâncias que foram surgindo. Por este motivo, mais 
do que conclusiva, a abordagem à propriedade de Oriz mais do que 
um ponto de chegada pretende ser um ponto de partida para novas 
investigacões. 

Tratando-se da análise de uma parte do património de uina Ordem 
Militar, como afirmámos mais acima, pareceu-nos importante situar u m  
pouco a Comenda no oonjunto da Milícia de Avis, sobretudo no que 
respeita à sua organizacão interna. Não podemos, no entanto, esquecer 
que a documentação estudada nãso engloba a totalidade dos diplomas do 
cartório de Avis, mas quase exclusivamente os respeitantes ao patri- 
mónio nortenho. 

2. A ORGANIZAÇÁO INTERNA DA ORDEM DE AVIS 
BREVE ABORDAGEM 

2.1. 4 -administraca;o central* 

São, infelizmente, escassos os trabalhos de conjunto que nos per- 
mitam, em breves palavras, sintetizar a evolução geral da Ordem de 

2 Trata-se da Bula de Gregório VIII. Ouotiens a nobis, daada de 4 de Novmbm 
de 1187 [A. H. N. M.. Ordenes militares, Caiatrava - Docs. Pontificios, carp. 440, no 6 
E]. Vd. APENDICE. doc. n." 1. 

8 COSTA, Américo-Diccionário Chorographico de Portugal Continental e Insular. 
vol. VIII, 1943. 

4 Idem, ibidem. 



Avis, sobretudo no que respeita a sua organizd(.S~ interna. Tal como 
escreveu Lomax, ala historia de Ia Orden esta muy descuidada y e1 
investigador sol80 puede acudir-se a Ias historias de Portugal para bilscar 
algun que otro detallen5. O mesmo autor atribui este vazio 2 cbsessão 
pelo estudo das relações entre Avis e Calatrava que os Iiistoriadores 
nacionais sentiram durante muito tempo, esforcando-se por provar a 
independência de uma face a outra. Pela nossa parte, acreditam.0~ que 
a organizacão da milícia portuguesa era semelhante à da casfelliana, 
pel,o que tentaremos adaptar, de acordo com a documentacão que conhe- 
cemos, o que se aí se passava a Ordem de Avis. 

Assim, à cabeca da Cavalaria encontramos o Mestre que, como 
máxima autoridade entre os freires, tinha poderes ao nível espiritual 
e temporal: De entre estes salientam-se conceder forais a lugares do 
seu senh'orio, efectuar contratos de compra e venda e de escambos, 
bem como acordar composiqões '. A sua autoridade não era. contudo, 
ilimitada. já que muitos casos exigiam o oonsentimento do Capítulo 
Geral. constituído pelas inais altas dignidades da Ordem e pelos Comen- 
dadores. Conhecemos um Catálogo dso século XVIII que enumera os 
Mestres de Av isa  mas que difere urc, pouco da lista apresentada por 
Frei Jerónimo Romá11 na sua Crónica sobre esta Cavalaria ", pelo que 
se impõe um estudo rigoroso a breve prazo. 

O segundo, em grau de importância dentro da Ordein, era o Comen- 
dador-mor. Eleito em Capítulo Geral presidido pelo Mestre ". o seu cargo 
consistia em ,<ser general lugar teniente de1 Maestre en absencia suya, 
assi en Ia paz como en Ia guerra.. Pertencia-lhe tarnbéin ael derecho de 
governar Ia Orden estando vaoo e1 maestradgo y convocar Capitulo para 
eieccion de1 Maestre. ". Sendo assim, o Comendador-mor deveria apa- 
recer como o natural sucesso,r dos mestres quando estes morriam ou 

V O M A X ,  Derek W.-Las Ordenes Militares en ia Peninsuia ibcirica durante 
ia Edad Media, Salamanca, 1976, p. 66. 

RADES Y ANDRADA, F. - Cronica de Caiatrava. Barcelona, El  Albir S .  A,, 
1980, f l .  11. 

' SOLANO RUIZ. Emma-La Orden de Caiatrava e i  siçio XV . . .  Sev:llia. 
1978, p. 119. 

PURIFICAÇÃO. Frei J. da -Catalogo dos Mestres e Adminislrade:res da iiusre 
e antiquissima Ordem Militar d e  Aviz. Col. Doc. c Memórias da A.R.H.P., tomo 2,  
Lisboa, 1972. 

ROMAN. frey Jeronimo -Histeria de ia inciita Cavaiieria de Avis ..., B.P.E.. 
cód. CXIV/224. o." i.. 

'O SOLANO RUIZ, Emma-o. c., p. 140. 
RADES Y ANDRADA-o. c., f l .  11. 



deixavam o lugar vazio. No entanto. o único caso que conhecemos é o 
de D. Fernão Rodrigues de Sequeira que toma o lugar de D. João quando 
este é aclamado rei de Portugal ". 

O Craveiro, encarregado da guarda do Castelo e convento de Avis, 
poderia, pensamos, substituir o Comendador-mor na sua ausência13. Ape- 
nas conhcemos um Craveiro de Avis, frei Garcia Peres do Campo, e já em 
finais do século XIV'", o que não nos permite saber o seu real valor na 
Ordem Mil i tar portuguesa. 

Alguns cargos, pela sua natureza, eram obrigatoriamente desempe- 
dos por freires clérigos. nomeadamente o priorado do Convento e a 
sacristia. Destes. o Prior era a dignidade mais importante, já que era o 
responsável pela vida espiritual dos freires 15. Segundo Rades y An- 
drada <(por concession apostolica usa de Mitra y Baculo Pasto,ral y de 
otras insignias Pontificales (...I y puede dar menores ordenes a 10s 
conventuales, y bendezir ornamentos y vasos para el uso y servicio 
de Ias dichas Yglesias y reconciliar Ias s i  fuerem pollutas o  violada^^^^, 
sendo assim como que um .abade mirrado,,. 

O Sacristão, à semelhanca do que acontecia nos Cabidos Cate- 
dralíci,os e das Colegiadas teria a seu cargo a guarda de relíquias e 
objectos de culto e ornamentos, bem como a Biblioteca do Conven:~ ". 
As referências a este oficial são abundantes, mas o mesmto não pode- 
mos dizer quanto ao arquivo e livros da milícia raramente mencionados 
na documentacão medieval da Ordem. 

Subordinad,os ao Mestre haveria também alguns outros cavaleiros 
mas ignoramos quais seriam as suas funcões, se é que as tinham. Em 
Cai:atrava, são canhecidos um Sub-Craveifio, um E,vcarregado das Obras 
e Re.paracões do Castelo, um Sub-Comendador do Convento, um Alferes 
e Visit,adofies ls. dignidades até ,agora não surgidas nos documentos portu- 

'2 A.N.T.T.. Ordem de Avis. n." 106. Este documento foi publicado nos Monu- 
rnenta Henricina, ed. de A. J. DINIS, v o i  1. Coimbra 1960. pp. 26364. bem como 
por JAViERRE MUR, Aurea, La Ordem de Calatrava en Portugal. Madrid, 1952, doi. VI. 
pp. 58-59. 

" RADES Y ANDRADA-o. c., f l .  11 V. 

I* 1372. Maio, 30 (A.N.T.T., M,estrados. fls. 2051 e 1384 [LOPES Fernão-Crónica 
de D. João i, Porto, Liv. Civilização Ed.. 1983, p. 185. 

l5 SOLANO RUI2 Emma-o. c.. p. 140. 
' Q A D E S  Y ANDRADA-o. c.. fl. 9 V. 

lí SOLANO RUIZ, Emma-o. c., p. 144. 
'8 SOLANO RUIZ, Emma -o. c., p. 141-48. 



gueses. Contudo, Avis contava ainda com um Tesoureiro e u,m Celei- 
reiro, cujas funções seriam, pensamos, as que o seu nome indica. 

2.2. As Comendas 

Não está averiguado o momento em que o património da Ordem 
se dividiu em Comendas, dada a sua extensão e consequente neces- 
sidade de um melhor controlo. No que respeita a Calatrava, as primeiras 
referências a Comendadores datam de 1180 '% Sendo, nesta época, depen- 
dente da Ordem Castelhana, não admira que Avis tenha seguido de perto 
este tipo de organização, o que. aliás, deve ter  acontecido. uma vez que em 
1222 existia já um Comendador em Coruchezo. ~esconhece'os no en- 
tanto, quando e porque é que algumas comendas ficaram a guarda do 
Mestre, ,enquanto que .outras foram entregues a cavaleirosz'. Acredita- 
mos, contudo, que este facto estará relacionado com a rentabilidade 
de cada uma delas. 

São frequentes as procurações dadas pelcs Mestres a cavaleiros 
para estes os representarem, mas isso não Ih,es conferia a dignid.ade 
de Comentadores, já que muitas vezes é nessa qualidade que os docu- 
mentos se lhe's veferem. Cremos que um freire .era iinvestido no cargo 
de Comendador por vontade expressa do Mestre, o que nos leva a 
pensar na existência d'e apolít icas~ e ~~c: ie i~te las.  dentro da Ordem. No 
entanto, nenhum diploma por nós conhecido c sugere ou o refere expres- 
samente, como também nenhuma indicação dá sobre a duração do cargo. 

São sobretudo as Definições do século XV (1468) 2 2  que nos informam 
sobre as respo,nsabilidades dos Comendadores da Ordem de Calatrava. 
Apesar de nessa altura se viver já em Avis numa fase de independência 
(aliás nunca reconhecida pela Ordem Castelhan.a), acreditamos que a situa- 
ção fosse idêntica. Assim. de entre a diversas obrigações dos freires 
comendatários salientam-se o cuidar do perfeito estado de todas as pro- 
priedades da comendfa, o procurar qume não s.e; perdessem c's diferentes 
direitos que tiinhiam e o dispor sempne de um lugar para .hospedar qualquer 
membro .da Ordem que estivesse de passagem. Não há. infelizmente, nos 
Arquivos Portugueses. memória sequer dos Livros de Visitas as Comen- 

' 9  RADES Y ANDRADA-O. c., fl. 18 v. 
' O  A.N.T.T., Ordem de Avis. n.' i74. 
" ignoramos, no entanto se este fenómeno é paralelo com o que se passa 

com a Igreja secular, onde, como se sabe. a partir do século XII. o património ecle- 
sihstica das difere,nes dioceses se divide o Bispo e o Cabido respectivo. 

'2 SOLANO RUIZ, Emma-o. c., p. 142. 



das, relativamelnte abundantes no pais vizinho. Torna-$e, assim, pratica- 
mente impossível avaliar até que ponto estas determinações eram ou 
não cumpridas. 

3. A COMENDA DE ORIZ 

3.1 A documentação 

Apontada de forma sucinta a estrutura da Ordem, passemos a aná- 
lise das fontes que trabalhámos. 

Os dipl'omas que ,nos s~erviram de base par.a o estudo da proprie- 
dade da Comemd~a de Oriz provêm, basicamente, do cartório .da Ordem 
Militar de Avis, que actualmente se encontra na Torre do Tombo. Tra- 
ta-se, na sua maioria, de pergaminhos avulsos, 8mbo'r.a se possa contar 
com alguns cadernos de foros .e um ou outro inventário de bens. Um 
desses cadevnos trata, precisamente, da Comenda nortenha, mnstituindo 
assim um valioso corpus documental, já que. na sua quase totalidade, 
transoreve emprazamentos que, de outro modo, nos seriam completa- 
mente desconhecicios. 

Dado o carácter atdispelrso- da documentação, julgámos conve- 
niente agrupá-1'0s de aco~d'o com os diferentes conteúdos temáticos, 
tendo deparado com as seguintes rubricas. 

BULAS ........................ 4 ......... 8.51% 
DOAÇÕES 2S .................. 8 ......... 17,02% 

......... ...... EMPRAZAMENTOS 26.. .55,31% 
......... VENDAS ..................... 1 2,13% 

.................. ......... ESCAMBOS 2 4,26% 
............ ......... PROCURAÇ6ES 4 8.51 % 

OUTROS ..................... 2 ......... 4.26% 
- - 

47 100% 

Será de registar que a venda que sie verifilca não ~ n b e m p i ~ a  a 
Ordem de Avis. nem tão pouco é ela a autora do oontrato. O documento 
reporta-se a um acto ef,ectuado por particulares mas que se refere 
ia uma propriedade que. mais tardle, lhe irá ser doada2\ Assim se explica 

23 Este grupo engloba vários instrumentos de posse, já que estes pressu- 
póem doaçóes de bens. 

z4 1258. Dez. Vd. APENDICE, doc. n." 9. 
z s  1308. Abr. 5. Vd. APENDICE. doc. n." 11. 



a presenca deste diploma no cartório da Ordem bem como a de outros 
casos semelhantes relativos a outras Comendas. 

Um outro ponto a salientar é o de apenas haver referência a um 
litígio, e mesmo este só nos é indicado de uma forma indirecta O facto 
parece-nos tanto mais estranho quanto nos lembrarmos que, 'à medida 
que a Ordem vai aumentando o seu património e sentindo a necessidade 
de o organizar, as querelas com os seus vizinh'os vão surgindo um pouco 
por todo o lado. 

Como seria de esperar, procuramos completar as indicações f'or- 
necidas por estes documentos com outras fontes, ntomeadamente impres- 
sas. das quais se distinguem, pela abundância de infiormaçóes que con- 
têm, as Inquiricães de 1220 e de 1258 publicadas nos Portugaliae Monu- 
menta Hisforica 27. 

Apesar de todos os nossos esforços, não foi possível resolver 
alguns p~oblemas levantados pela docuinentacão. Assim, embora des- 
conheçamos qualquer diploma que nos aponte para tal, D. Pedro surge- 
-nos. em meados do século XIV, como possuidor da Quinta e Casa de 
OrizSs, em virtude de uma doação que lhe havia sido feita por D. João 
Peres, Mestre de Avis. Esta situaçáo, já por s i  bastante original, torna-se 
ainda mais estranha se pensarmos que o referido Mestre governou a 
Ordem até cerca de 1301 ?", não podendo, portanto, ter sido ele a efec- 
tuar a hipotética d'oaçáo. Por outro lado. este facto não terá parecido 
-bizarro. ao Comendador que em 1406 pediu traslado dro emprazamento 
em que este problema nos surge30. As nossas buscas nas Chance- 
larias e outros livros relativos a bens d,os monarcias medievais não per- 
mitiram por sua vez clarificar um pouco este aspecto. 

Em segundo lugar. a procuracão que o Mestre D. João [futuro 
m'onarca) dá a Afonso Eanes a 14 de Abril de 1376 é um pouco insólita, 
já que nela lhe dá poderes, não ilimitados como é hábito da Ordem, mas 
para aforar três casais a pessoas determinadas, indicando a íornia e 
o preço por que o deveria fazer". Será que esta aparente atitude de 
<<desconfiança.., está relacionada com o desaparecimento do mesmo 

2 V 3 9 4 i  JuI., 26. Vd. APCNDICE doc. n.' 17. 
2r Portugaliae Monumenta Histórica, Inquisitiones, vol. 4-6, Lisbna. 19. 

Caderno de Foros de 1406, Dez., 9 a 1407. Abr.. 13, fls. 7 v-8 [A.N.T.T.. 
Ordem de Avis, n.O 769, Vd. APCNDICE. doc. n.' 301. 

2" ROMAN fr. J.-o. c., cap. Vil. 
3o 1350. Ser., 20 [in Caderno de Foros referido na nota 281. 

1376, Abr.. 17, inserto em 1376, Mai., 2 [A.N.T.T., Ordem de Avis, n.' 4791. 



Comendador durante a crise dinástica de 1383-85? Terá morrido? Terá 
tomado o partido de Castela? Estas são algumas questões a que só 
uma investigaçã'o futura poderá trazer respostas concludentbs. 

Finalmente, acreditamos que quando D. Fernão Rodrigues de Se. 
queira dá a Martim Esteves Godinho poderes para tomar posse dos 
padroados de várias Igrejas que o recém-eleito monarca, D. João i, havia 
doado à Ordem de Avis está antes de mais, a salvaguardar os seus 
interesses e os da Mesa Mestral. não dando, neste caso ao Comenciad~or 
de Oriz possibilidade de anexar à sua Comenda mais direitos além dos 
que já possuia a Norte d~o Douro. De qualquer modo, também aqui 1150 
temos documentação que permita confirmar esta hipótese. 

3.2 A form,ação do pafrimó.nio 

Ao contrário do que sucede relativamente à Comenda de Santa- 
rém, por nós estudada3s, nã'o podemos falar de uma política ecadquisi- 
tivan de bens por parte de Oriz, embora, como acirnd referimos, tenha- 
mos conhecimento de algumas doações. Temos, por isso, de nos socor- 
rer da relativa abundância das cartas de emprazamentos para avaliar a 
a extensão do património desta Comenda. 

O reduzido númeno de diplomas que apontam para a ampliação da 
propriedade nortenha da Ordem de Avis, bem como os poucos elemen- 
tos que eles nos fornecem, não nos permitem saber qual a condição 
social dos muito poucos doadores. Foi, no entanto, possível reconsti- 
tuir alguns dos motivos que levaram às diferentes doações: epro reme- 
dio anime mee ef prn amore oi'dinis supradicfi [Avisl. s*, ~ p e r  maneyra 
de hesmolnan s% cem rimiimenfio de pec,adosn são expressões que 
surgem na documentação estudada. Os bens doad,os vão desde uma 
herdades7 a conjuntos de propriedades, dos quais se destaca o que foi 
ofertado por Mor Martins, monja de Aroucass. passando pelo padroado 
de algumas Igrejas 30. 

32 1394. Set.. 2 (P.. N. T.T., Ordem de Avis, n: 646). 
83 CUNHA, M. Cristina - Comenda de Santarém. Séc. XII-XiV. Relatório apresen- 

tado no Seminário de sociedade Portuguesa na Idade Média, do mestraao em História 
Medieval, F.L.U.P., 1986. 

"4 1228, Mai. Vd. APENDICE, Doc. n." 6. 
5-288. Mai. 15 (A.N.T.T., Ordem de Avls. n." 2111. 
86 1308, Abr.. 5. Vd. APENDICE, doc. n." 11. 
" Vd. nota 34. 

1233, Mar. Vd. APENDICE. doc. n." 7. 
39 1394, Set. 6 e 1394, Set., 10. Vd. APENDICE &c. n." 20 e 21. 



Não nos parece que Avis tivesse especial interesse em adquirir 
património numa região concreta, já que as propriedades que vão asur- 
gindo. ao longo dos quase 2 séculos estudados, estão geograficamente 
muito dispersas, o que também nos poderá apontar para a espontaneidade 
dos -benfeitores= da Ordem. De qualquer modo, a grande maioria situa- 
-se no Entre Douro e Minho, como se verifica pela quadro seguinte: 

QUADRO I - AQUISICAO DE PATRIM6NIO DA COMEMDA DE ORIZ 

DATA / TIPO DOCUMENTO 1 PATRIMQNIO ADQUIRIDO I LOCALIDADE 

1228, Mai.M 
1233, Mar. 4' 

1272, Jan. 42 I 
1288. Mai. 11 43 

1308. Abr.. 5 "* 

1308. Abr.. i 1  " 
1313. Set., 1 8 ~ 1  

1394, Jul.. 26 47 

1394. Set., 5 
1394, Set.. 6's 
1394. Set.. 10 00 

Doação 
Doação 

Escambo 

Doação 
Posse 

Posse 

Escambo 

Posse 

Posse 
Posse 
Posse 

1 Herdade 
4 Casais 
1 Casal 
112 Casa 
vários bens 

/ Quintã 
, Casas e Quintas 

Quintã 
Herdamento 
vários bens 

1 1 Vinha 

Ca,sais. Herdades e 
Rib. do Ewedal 

Padroado da Igreja 
Padroado da Igreja 
Padroado da Igreja 

S. Lourenço de Panóias 
Travanca 
Amarante 
Guimarães 
S. João de Medim 

e Penaguião 
Moreira 
Badim. Covas de Barroso 

e Banhal 
Negrelos 
Louredo 
S. Mamede de Sezuras 

(lugar de  Aveleiral 
Sta. Maria de Arnoso 

(lugar de Quintelal 
Guardáo de Moreira 

S. Tiago de Vila Seca 
S. Salvador de Viana 
Sta. Marla de Airães 

*o Vd. APENDICE doc. n." 6. 
41 Vd. APENDICE doc. n." 7. 
42 Vd. APENDICE doc. n.' 10. 
4 3  Vd. nota 35. 
44 Vd. APENDICE doc. n." 11. 
.ir. Vd. APENDICE. Doc. n." 12. 
4s A.N.T.T., Ordem de Avis. n." 625. 
47 Vd. APENDICE, doc. n." 17. 
' 5  Vd. APCNDICE. doi. nP 19. 
4" Vd. APENDICE, doc. n.' 20. 
60 Vd. APENDICE. doc. n." 21. 



Não podemos, contudo, deixar d e  ter em conta a s  informações 
fornecidas pelas Inquirições de 1258, já que nos indicam não s ó  a loca- 
lização de  propriedades da Ordem de Avis, mas também especlificam 
como foram obtidas como consta do Quadro I I :  

OUADRO li - PROPRIEDADES DA ORDEM DE AVIS REFERIDAS NAS INQUIRi,CÕES 

DE 1258. 

Santa Cruz 

Aguiar de Sousa 

LOCALIDADE 

- 
JULGADO 1 FREGUESIA 

Freitas 

Guimarães 

Sta. Maria de Fregim 5' 

S. Pedro de GondalãesE2 

S. .Tomé de Bitarães n3 
S, Miguel de Beire s4 

PROPRIEDADE 

S.. Cristóvão de LmredoS5 

OBSERVAÇOES 

S. Miguel de Gândal-a 

Sra. Cristina de Agrela 5 7  

S. Miguel de Gonça 

de Estrufe 

S. Miguel de Negrelos 

S. Cosme de Garfe 00 

2 Casais 

1 Leira 

5 Casais 

3 Casais 

2 Casais 

2 Casais 

1 Casal 

I Casal 

4 Casais 

2 Casais 

'tieve-os do Co,nde D. 

Henrique; - nesta freg. 

há 35 Casais de her- 

dadores que dão um 

foro a Avisn 

"teve-os por testamentos 

"teve-os por testamento* 

"pertence a um freire 

de Avis. 

acdoado pela rainha 

D. Mafaldan 

-teve-os por testamentox 

9' Portugaliae Monu~nenta Historica, vol. 2, pág. 606. 
5 %  Idem, p. 568. 
53 Idem, p. 568. 
54 idem, p. 570. 
'5 Idem, p. 570. 
@ e  Idem, p. 571. 
6' Idem. p. 670. 

Idem, p. 671. 
@9 Idem, p. 713. 

Idem. p. 714. 





A documentacão trabalhada levou-nos a pensar que seria interes- 
sante cartografar os diferentes bens imóveis da Comenda de Oriz de 
que tem'os notícia nos séculos XII a XV. Assim, juntando as informacões 
contidas nos emprazamentos O' às dos restantes documentos, foi-nos 
possível elaborar uma lista de locais onde a Ordem tinha patrimóniio, 
e em que é que este consistia. Apesar de incompletos, o Mapa 1 e o 
Quadro III poder-nos-ã,o dar uma visão global das propriedades que Avis 
possuía a Norte d,o Douro em princípios do século XV. Será de salientar 
o grande número de casais [unidade de produção rural que raramente 
aparece referida nas outras comendas), e a existência de uma vinha, 
bem como de um só moinho, ao contrário do que se passa em Santa- 
rém, onde as vinhas, misturadas ou não aom olivais, surgem com abun- 
dância Os.  

QUADRO III - LOCALIZAÇAO DO PATRIMÓNIO DA COPIIENDA DE ORIZ 

61 Náo cbnsideramos os traslados dos emprazamentos uma vez que se trata 
de cópias. de contratos sendo, portanto. como que uma repeticão da notícia da exis- 
tência de uma propriedade. 

"2 CUNHA, M.<ristina- Comenda de Santarém ..., p. 22. 

03 Pensamos que se trata do mesmo casal em 1376. Abr.. 14. 
O* Não temos elementos que nos permitam saber se é um dos aforados 

posteriormente. 
' V m  destes casais deve ser b que é emprazado em 1353, Jun., 17. 



CELORICO DE BASTO (Estremadoiro] 

CHORENSE [Sta. Marial 

LOCALIZAÇAO 

ESTRUFE 88 

FREGiM [Sta. Maria) 

GANDARA (S. Miguell 

DATA 

GARFE (S. Cosme) 

<i> 
W 

V) 

GONCA DE ESTRUFE (S. Miguei) 

GONDALAES (S. Pedrol 

1395. Jul., 3 

1220 

1399, Jun. 2 

1224, Mar. 

1220 

1258 

1330, Jan.. 1 

1376, Abr., 14 

1376. Mai., 2 

1258 

1394. Jul., 26 

1394, Jul., 3 

1394. Jul.. 3 

1220 

1258 

1258 

1258 

1376, Abr.. 14 

1406. Dez.. 19 

1233 Mar. 

'J"ão sabemos se se trata da mesma povoação que S. Miguei de Gonça 
de Estrufe. Optamos por isso pela separação. 

Desconhecemos se estes três casais são as referidos na documentação 
posterior. 

" Estes cinco casais corresponderão à propriedade referida em 1220? 
O V s  elementos que a inquirição nos dá não permitem identificar estes casais 

com os outros de que temos conhecimento. 



. ~ . . 

LOCALiLAÇAO 

LAVRADA [S. Martlnho) 

LOUREDO [S. Cristóvão] 

LOUROSAS 

MESA0 FRIO 

MOREIRA 

NEGRELOS (S. Miguell 

PANOIAS [S. Lourenço) 

PENA. RIBA TAMEGA, MONTENE- 
GRO E BRAGANCA 

PENAGUIAO 

QUINTELA [Sta. M.' Arnosol 

SANTA MARTA [Boi~ro] 

S. BARTOLOMEU DA ESPERANCA 

TRAVANCA 

VILA MARIM 

VILA NOVA [Santiago) 

VILA POUCA 

VILA REAL 

V) 

DATA 

1376, Abr., 17 
1406, Jul.. 26 

1258 
1308, Abr., 11 

1390. Ago.. 19 

1390, Jul., 3 

1288. Mar., 15 
1393. Out., 23 
1393. Dez.. 23 

1258 
1308. Abr., 11 

1220 
1228, Mal 

1254, Dez.. 2 

1272, Jan. 
1407, Abr. 

1313. Set.. 18 

1220 

1220 
1406. Mar, 4 

1233. Mar. 

1404, Mai., 27 
1404, Mai.. 27 
1410. Abr., 13 

1220 

1318, Jan., 13 
1395, Jul.. 3 

1384, Jan. 6 

U 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

2 

1 

112 

17 
1 

4 

1 
1 
1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

X 

X 



Dada a sua extensão, pareceu-nos importante sintetizar o patri- 
mónio refere~ciado,  de modo a permitir uma percepcão rápida da sua 
amplitude. Assim, e c'onsiderando diferentes as propriedades relativa- 
mente as quais n&o dispomos de inforinações que indiquem tratar-se 
da mesma, e considerando igualmente, por defeito, apenas como uma 
única todas as referências que não especificam a quantidade, temos: 

PROPRIEDADE N." TOTAL 

casais 

herdades 

quintas 

casas 

vinhas 

Outros 

3. O apreveific~menfo da propriedade 

Feita uma primeira abordagem as propriedades da Comenda de 
Oriz, impunha-se saber 10 que elas significam em termos de rendimento 
para a Ordem. Uma vez que a maioria dos documentos disponíveis são 
emprazamentos, foi com as indicacões que estes nos proporcionam que 
tentámos esse estudo, complementado pelas inqu i r i~ões fornecem um 
ou $outro elemento de certo valor para o f im  que nos propunhamos, 
edvertindo desde já o inconveniente de não termos feito uma reducão 
a uma só moeda de compra, dada a amplitude cronológica abrangida 
no Quadro IV (desdobrável): 

Uma breve análise deste quladro perinife-nos obse,rvar algumas 
diferenças em relação a outras Comendas da Ordem de Avis. Assim, 
em primeiro lugar, s maioria das rendas são pagas em dinheiro, e algu- 
mas em géneros e numerário. Para fazer frente a inflacã~o, há sempre 
o cuidado de especificar em que moeda o pagamento deve ser feito 
e de dizer qual o valor desta". É também de referir que nenhuma pro- 
priedade estava obrigada a foro variável conforme a sua producão, 
processo aliás muitas vezes utilizado pela Ordem Militar. 

8 V e m b r a - s e  que a partir do final do reinado ,de D. Fernando se assiste 
a uma progressiva desvalorização da moeda, desvalorização. que. em 1386, chega a 
atingir os 300%. Sobre este assunta veja-se, entre butros, A. H. Oliveira MARQUES 
-Introdução à História da Agricultura ein Portugal, Lisboa. Ed. Cosmos, 1978 p. 219. 



QUADRO IV 
O RENDIMENTO DAS .PROPRIEDADES DA COMERIDA DE ORIZ 

I DATAS I PROPRIEDADES / FOROS / DATAS DE PAGAMENTO I REEORAS LUTUOSAS 70 

1254, Dez.. 2 
1258 
1318, Jan.. 13 

1330, Jan.. 11 
1353, Jun., 17 
1376. Abr.. 14 
1376 Mai., 2 
1384 Jan., 6 
1390, Jui.. 3 
1390, Ago.. 19 
1393. Abr., 17 
1393, Out.. 23 
1393. Dez., 23 
1394, Ago.. 3 
1394, Ago., 3 
1395, Jul.. 3 

1395. Jul.. 3 
1399. Jun.. 2 

1402. Jul., 27 
1402, Jui., 27 
1404, Mai.. 27 
1404. Mai., 27 

I 
1405. Jul.. 26 

1406, Mar.. 4 
1406, Dez.. 19 
14ü7. Abr.. 12 
1410, .Abr.. 13 

2 casaie 
2 casais 
.herdamentosv 

1 casal 
1 casai 
I casai 
I casal 
1 casal 
1 herdade '2 
1 casal 7s 

1 casal 
1 casal 
1 casal 
115 .casal 
1.5 casal 
1 casal 

1 casal 
1 casal 

1 casal 
1 casai 78 

1 casal 
1 oasal 
I casal 

1 casal 
1 casai 
1 casal 
1 casal 

4 morabitinos 
xporG5o de pão e vinho. 
1 morabitino 
2 capóes 
8 morabitinos velhos 
5 morabitinos velhos 
12,s morabitinos 
10 morabitinos veihos " 
5 morabitinos velhos 
35 soldos de moeda antiga 
4 morabitinos velhos, 1 marrã, pão e vinho "4 

10 morabitinos veihos, 1 marrã 
5 morabitinos veihos 78 

7 5  morabitinos veihos 
8,5 rnorabitinos velhos " 
8 morabitinos velhos 
6.5 morabitinos 

4 morabitinbs, 20 soldos. 3 dinheiros 
2 morabitinos velhos e 1 par de galinhas 

9 morabiti.nos velhos, 1 marrã 
9 morabiti,nos velhos, 1 marrã 
4 rnorabitinos velhos 
4 rnorabitinos velhos 
5 morabitinos veihos 

7 morabitinos velhos 80 

8 morabitinos velhos, 2 galinhas e 20 ovos 
4 morabitinos veihos 
4 morabitinos veihbs 

'O Ouando a lutuosa e a dádiva são referidas nos documentos mas a quan- 
tidade não é expressa assinalamos com x. 

" Este mesmo casal estava, até esta data. emprazado por 8 morabitinbs. 
Pelo menos para tal nos aponta a seguinte frase: cesto vos faço porque vos dades 
mais renda que a que bra dele dam que avedes de dar mais dous morabitinos 
que o que ora dam.. 

' 2  O emprazamento é feito com a condição dos foreiros dividirem a pro- 
priedade com Outros. que são expressamente indicados. 

l3  E imposta a condição de que o foreiro anterior. Rui Peres. tenha 113 do casal. 
74 A marrã, d pão e o vinho são pagos somente no Natai. 
76 O dinheiro seria entregue pela Páscoa e o género na outra Festa. 

AS 2: e 3: pessoas a quem o case1 é aforado pagariam 6 mbrabitinos veihos. 

- I - 
- 

- 
Natal 
Páscoa - 
1/2 Natal e 112 Páscoa 
Natal 
Natal, Páscoa e S. João 
Natal e Páscoa 
112 Natal e 112 Páscoa 
112 Natal e 112 Páscoa 
112 Natal e 112 Páscoa 
112 Natal e 112 Páscoa 
S. João 

S. João 
Páscoa 

Páscoa 
Páscoa 
112 Páscoa e 112 Natal 
112 Páscoa e 112 Natai 
Páscoa 

Natal. Páscoa e S João 
Páscoa 
Páscoa 
112 Natal e 112 Pásioa 

77 Este foro deverá ser pagb enquanto for vivo o foreiro anterior [o que 
nos leva ai crer que ele permanceu no Casal), passando depois para 9 mbrabitinos. 
O doiumeno informa também que este casal pagava anteriormente 5,s morabitinos. 

78 C interessante o motivo apresentada pelo Comendador para emprazar este 

casal: ~ e s o  vos faço porque o dicto cssail se queria ermar-. 
'9 Esta dádiva podia ser substituída por um pagamento em numerário, em 

valor de 10 soldos de moeda antiga. 
So Este casal esteve até esta data emprazado ao sogro do bre i ro  que fez 

o contrato com o Comendador, por 5 mbrabitinos. 
81 Este foro aumentaria para 5 morabitinos velhos na 3.' pessoa que tmu. 

xesse o foral emprazado. 
AS 2.' e 3." pessoas dariam de lutuosa sho miihor siinal que ouverem.. 

- 

X 

- 

- 
x 
x 
x 
x 
- 

x 
x 
x 
x 
x 
- 
x 

x 
2 morab. velhos 
e 2 galinhas 

x 
x 
- 
- 
x 

- 
x 

1 morabitino 33 
x 

- 
- 

1 carneiro e 
1 cesto de pão 

- 
112 morabitino 

- 
- 
- 
- 
- 

20 libras 
20 libras 
140 libras 
140 libras 

- 

1 
- 
- 

- 
- 

500 libras 
x 
.- 

- 
- 
- 
- 

- - 
- 
- 
- 
- 
- 

10 soldos 
- 
x 
- 

x 
- 
x 
- 

1 carneiro. 

pão e vi,nho 
x 
- 

- 
- 

1 carneiro vivo, 
pão e vinho "9 

- 

- 
x 



A lutuosa recai frequentemente sobre os foreiros, o que se entende 
se tivermos em consideracão que esta Comenda se situava no Norte 
do País. Com efeito, no Sul, mais liberto de tradições e impostos rurais, 
este e outros encargos não recaiem sobre os rendeiros da Ordem, o 
que será talvez <<contrabalancando,, com um maior peso dos foros a 
pagar. 

Em Oriz nos surgem também, pela primeira vez, referências a dádi- 
v,as e a réboba. Quanto as primeiiras (significando o mesmo que jantares. 
colheitas au servico .ini.cialmente fruto de .generosa libemlidade dos 
vassa!os 1x1 co lonos~ S' e que com o tempo se tornarem tributos anuais) 
eram cob,radas sempre que o Coinendador ia visitar ou passava pelas 
propriedades 8 z .  

Uma outra fonte de rendimento da Casa de Oriz, é, como disse- 
nios, a rébora ou #<entrada,,, que VITERBO .classificla como ~o presente, 
luvas, saguate, donativo. ofrecão ou mimo que além do preco que se 
dava nas compras, vendas, escambos, e também nas doacões a costu- 
mava dar o donatário ao doanten s". Com efeito, ela aparece muitas 
vezes como a justificacão que o Comendad,or dá para emprazar as 
diferentes propriedades. O seu montante varia entre ,as 20 e as 50 libras, 
havendo também referência a uma rébora paga em géneros. 

IV. CONCLUSÃO 

Estamos conscientes de que. para além destas informacões, muito 
fica por saber da Comenda de Oriz. Por um lado, porque apesar dos 
nossos esforces, a dosumenta~ão recolhida é pouca e apenas nos dá 
possibilidade de abordar uma determinada <(faceta,, da Ordem nesta 
região, isto é, a sua Com efeito, para além de uma lista- 
gem dos Comendadores, pouco mais poderíamos saber destes, da sua 
vida, do seu percurso dentro da Ordem. Também nada podemos con- 
cluir a nível social. até porque a Comenda caracteriza-se pela ~d isper -  
são. geográfica. Assim. ao contrário da C'omenda de Albufeira, por 
exemplo "', não nos foi possível detdctar núcleos familiares. embora se 

8.4 VITERBO - Elucidário ..., vol. 11. 
s:. O mesmo se passava, por exemplo. com as propriedades do cabido de 

Braga, conforme notou J. MARQUES-A Arquidloces,e de Braga ..., vol. 11, p. 376. 
fio VITERBO-o. c., wl. II. 
8: CUNHA. M." Cristina e PIMENTA, M." Cristina-A Comenda de Albufeira da 

Ordem de Avis nos inicios do século XV: breve abordagem. Loulé, Cãmara Municipal. 1987. 



verifique que algumas propriedades permancem na mesma família por 
várias gerações 

Em segundo lugar, a falta de elementos para determinadas épocas, 
não permite acompanhar, a -par e passo*, a evolução da Comenda 
nos cerca de 200 anos estudados. 

Finalmente. porque fomos obrigados a acabar este estudo nos 
princípios do século XV (o úllimo documento de que dispomos data de 
14101, altura em que umaquestão bastante interessante se nos coloca: o 
que terá feito a Ordem de Avis com o património que adquiriu nos séculos 
anteriores? 

Estes limites ao nosso trabalho fazem-nos pensar, com certa reserva, 
que náo é possível, num relance, =fotografar. a Comenda de Oriz. A dis- 
persão da pnopriedade, por sua vez enquadrada nas terras de outras 
Instituições com um património muito mais vasto nesta zona, dificul- 
tava, com certeza, a sua gestão. Por isso, o C,sdern,o de For,os e Emprs- 
zamentos feito em 1406 surge, aos nossos ollhos, co~m um significado 
bastante marcado de tentativa de organização, intento que no seio da 
Ordem, já não era nmovo. Efectivamente, desde o terceiro quartel da 
centúria de trezentos que se verificava esta preocupação, consubstan- 
ciada no .apanecimento de livros de registo de empiíazamentosSQ e Lnven- 
tários de bens *O. Torna-se, contudo, difícil avaliar os seus r,endimentos 
já que, polo menos até ao momento, desconheoemos qualquer Tombo 
de Rendas da Ordem de Avis referente ao período medieval. 

Não há politi.ca aguisitiva da propriedadle, afirmámos. Também não 
se detecta a preferência por determinadas culturas em detrimento de 
outras, mais lucrativas adaptadas as novas condições sociais, humanas 
e económicas, tal como acontece na Comenda de Santarém. Por isso, 
a tentativa de organizaçã,~ acima refe,rida tem que ser vista com olhos 
prudentes, abertos as transformações que o século XIV pnovocou mas 
também atentos ao facto de, a despeito de ser uma das mais antigas 
no seio da Ordem, a Comenda de Oriz não pertencer a Mesa Mestral 

8s Veja-se, por exemplo. os documentos de 1392, Agosto, 8 e 1406. Marca, 4. 
conhecemos outro, relativo a Santarém [A. N.T. T., Ordem de Avis, m." 7051. 

a v a r a  além do que se publica no Apêndice a este estudo com o n." 30 

90 Assim, em 1362 procedeu-se ao inventário de bens maveis e imoveis que a 
Ordem possuía, que apesar de não abranger a totalidade das Comendas é um instru- 
mento de grande valor para o conhecimento da organizacão e emnomia da Milícia de 
Avis (A. N. T. T.. Ordem de Avis. n." 5951. 



10 que torna mais difícil analisar a sua evolucão dado o carácter pouco 
global dos documentos relativamente a propriedade da Ordem1 e nos 
surgir uma Comenda de menor importância em termos de rentabilidade 
de Avis. 

Esta oomenda não serve, assim. de modelo para o estudo da 
Ordem nos séciulos XII a XV, mas a proposta metodológica referida na 
iritroduq.ão deste trabalho, não obstante as diferencas reais, marcadas 
e profundas da situação demográfica, social, cultural e económica da 
Comenda de Oriz relativamente a outras mais próximas do centro da 
Ordem Militar parece-nos manter a sua validade. 

Porto, Outubro de 1987 



APENDICE DOCUMENTAL 

Como já tivemos oportunidade de afirmar, o corpus documental que traba. 
Ihámos é composto por vários pergaminhos avulsos e por um caderno de foros, 
também do mesmo material, composto por 13 =folhas.. cosidas com fio e escritas na 
frente e no verso. O tipo de letra que. nos surge não é, obviamente, o mesmo eni 
todos, mas a maioria 8.PreSentam-se em escrita gótica cursiva, que varia cronologi. 
camente, pois os documentos abrangem um período de cerca de 200 anos, e também 
em fun~ão  dos próprios tabeliães. 

Não foi possível verificar a exisstência ou não de uma evolução. em termos geo- 
gráficos da escrita apresentada, até porque os documentos são manifestamente poucos 
para tal fim. Pensamos. no entanto, que um estudo deste tipo será possível se tivermos 
em conta a globalidade dos diplomas da Ordem de Avis. 

Na transcrição dos documentos seguim'os as Normas para a franscricão ,e publi- 
cacão de documentos medievais e modernos, 2.' ed.. Braga, 1982, do Prof. Aveiino 
de Jesus Costa. Dos documentos publicados apresentamos apenas o sumário, com 
indicação das obras onde se encontram. 

DOC. N." 1 
1187, Novenibro, 4 
Bula de Gregório VI11 - Ouotiens a nobis - que reconhece posses- 

sões em Portugal a Ordem de Calatrava 
A.H.N.M., Ordens Militares-Calatrava, Docsi Pontlf.. Carp. 440, 

n.' 6E. 
A.H.N.M.. Codices, n." 8378. 
B.R.A.H.M.. 9/611, fl. 56V-59v. 
Publicado: Bulerio de Ia Orden Militar de Calatrava, Ed. El Albir, 

S.A. Barcelona, 1981, fl. 22-25. 
Publicado parcialmente: JAVIERRE MUR, La Onden de Calatrava en 

Portugal, Madrid. 1952. p. 8. 
Resumido: UHAGÓN, Indice de 10s documentos de Ia Orden Militar 

de Calatrava. B.R.A.H., 1899, p. 68. 

DOC. N." 2 
í199, Abril, 28 
Inocência 111, pela Bula Ouoties a nobis. confirma à Ordem de Cala- 

trava os seus ~privllégios e os seus bens, proibindo também a alienacão 
destes sem licenca do Mestre. 

A.H.N.M., Ordens Militares - Calafrava, Docs. Pontif., Carp. 440, 
n." 8. 

A.H.N.M., Codices, n.O 837-8. 



Publicado: Buiario ..., fl. 31-35. 
Publicado parcialmente: JAVIERRE MUR, o. c., p. 324-325. 
Resumido: UHAG6N, o. c., p. 68. 

DOC. N." 3 
1201, Maio, 17 
Bula de lnocêncio lil - Religlosam vitam - dirlgida ao mestre e frei- 

res de Evora. professas na Ordem de  Calatrava, pela qual toma sob a pro- 
teccáo de S. Pedro e da Sua. as referidos mestre e frelres, bem como os 
bens que possuiam e que viessem a possuir. É-lhes também concedido o 
gozo das iinstltuições, liberdades, imunidades e indulgências liberalizadas. 
por ele e pelos seus antecessores, à Ordem de Calatrava. 

A.N.T.T.. Ordem de Avis. n? 2. 
B.R.A.H.M.. 91611, fi. 92.92~. 
Publicado: Buiário ..., f l .  36-37. 
Resumido: V .  SANTARÉM, o. c., t. IX, p.  34. 

DOC. N." 4 
1214, Maio, 20 
Bula de lnocêncio 111 'que principia Qudtiens a nobls. Dirigida ao Mes- 

tre e freires da Orden de Calatrava, confirma à Ordem as constituições 
dadas pelo abade e freises de Cister. e com elas as terras que Ihes doaram 
os bispos, reis e príncipes e quaisquer ,fiéis. ou as que de futuro lhes 
viessem a doar, não só em Aragáo. mas em Casteia e Portugal. 

A.N.T.T.. Ordem de Avis, n: 3. 
A.N.T.T., Ordem de Avis, n? 839 (cópia de 1498 em latim e portugues). 
A.H.N.M .. Ordens Militares - Caiatrava, Docs. Pontif., Carp. 440. n." 11. 
B.R.A.H.M., 9/611, fl. 122-125v. 
Publicado parcialmene: JAVIERRE MUR, o. c.. p. 325 (2." &c. $0 

A.H.N.M.]. 
Resumido: V .  SANTAREM, o. c.. t. IX. p. 61. 
Resumido: UHAG6N. o. c., p. 69. 

DOC. N." 5 
1224, M a r 9  - s.l. 
D. Fernáo Rodrigues Monteiro, mestre da Ordem de Évora, e os 

f re i~es  desta, emprazam a Gonçalo Mendes uma .rjuinta (chainacla de Paçol. 
situada em Estrufe com obrigação de reverter para a Ohlein coin mais duas 
[eiras após a morte do rendeiro. 

A.N.T.T., Ordem de Avis. n." 112. (Ver fig. 11. 

Notum si t  tam presentibus quam futuris quod ego domnus Fer- 
nandus magisfer milice Elborensis una ciuni fratibus nostris faci'o plazum 
vobis Gunsaluo Menendiz de ipso quintana de Palatio que fuit  de Pelagio 
Osoriz e t  jacet in villa de Astruffi. Damus tibi ipsam quintanam [cu lm omni 
suo iure et prestanc;ia tali pacto u t  habeatis ipsam quintanam [cu lm omni- 
suo iure et prestancia tali pacto u t  habeatis e t  possideatis illam omnibus 



diebus vite vestre et post mortem vestram remaneat ipsam quintanam 
integram ad ordinem elborensis curn ipsa leira de Aveleeira que fuit de 
ipsa quintana & extraxit illam Gunsaluo Menendi ,de XIIm morabitinos pro 
quibus jacebat in pignore et curn ipsa alia leira que jacet super[..]am 
de Palaciio quam ipse Gunsaluus Menendiz aomparavit de Martino Menen- 
dis. Habeatis igitur e f  hoc die totum istud in vita vestra et post mortem 
vestram habeat totum istud supradictam Ordinem Elborensis. Sed si ali- 
quis ex nobis ciontra hsac ad irrumpendum venerit componat alteri parti 
quantum quesierit duplatum et cui uox data fuerit pectet ille mille libras 
(?). Facto piazo mense Marcii Era M<C"X"Ia. Nos ver0 supranominati 
hunc pla[zum] fac:ere jussimus coram bonis hominibus nostris manibus 
ad invicem reboramus. Et viderunt Ramirus Petri Judex. Bernaldus 
Laurenci. Martinus Stephani. Petrus Petri. Pelagius Johanis. Martinus 
Menendus notavit. 

DOC. N." 6 

1228, Maio - S.(. 

Garcia Mendes. arcediago kle Braga. doa a Ordem de Avis uma her- 
dade no  fundo da viia de S. Lsurenço de Panóias, com todos os seus ter- 
mos novos e antigos, moinlios ie direitos, incluindo o eclesiástico. 

A.N.T.T., Ordem de Avis, n." 212. 

In Christi nomine. Ego Garsias Menendi archidiaconus bracharen- 
sis facio kartam donationis et perpetue firmitudinis Calatravensis Ordini 
videlicet mansioni de Avis de hereditate mea quam habeo in villa 
Sancti Laurencii de Panoniis scilicet de illa hereditate de Fundo de 
Villa quam comparavi a Suerio Menendi et a Nun.one Menendi et a sua 
germanitate. dso atque concedo totam supradictam hereditatem predicto 
Ordini mansioni s'ciliciet de Avis curn omnibus terminis suis no- 
vis et antiquis et curn molinendinis et curn toto iure ecclesiastico 
quod habeo in predicta ecclesia Sancti Laurencii de Panoniis et curn 
omnibus pertinentiis ad ipsam hereditatem spectantibus de montibus in 
fontibus terris ruptis et non ruptis per ubicunque illam potuerit invenire. Et 
hoc ego facio pro remedi)o anime mee et pro amore Ordinis supradicti ab 
hodiemo itaque die. H,abeat predicta mansio de Avis totam prefatani 
hereditatem curn omnibus pertinentiis suis per ut superius dictam est 
et potestatem faciendi de ea quicquid sibi iusimi faciendum. Siquis 
ver0 venerit vel venero qui hoc factum meum irrumpere voluerit quan- 
tum quisierit tam eidem mansione de Avis in duplo componat et in 
super pectet ei vel cui voccem suam dederit centum morabitinos. Car- 
ta ista nichil omibus in suo robore perdurante. Farta karta dona- 
tionis mense Maii Era M CC LXVI. Ego Garcia Menendi archidiaconus 
braoarensis prefate mansioni de Avis hadc cartam propriis rnanibus 
roboro et confirmo. 

(Cohuna à esquerda:] Petrus testis: Johannes testis; Mmenmendus 
testis. 



(Ao centro e à direita:] Qui presentes fueruint Dwmnus Stepha- 
nus archiepisoopus bracharensis; Magister Fernandus canonicus eius- 
dem: Alfonsus Petri: Martinus Gunsalvi de Romaes et Stephanus Johan- 
nis de Maceeira milites; Geraldus Petri et Pelagius Menendi qui hanc 
cartam notavit et multi alii. 

DOC. N." 7 
1233, Março -S.!. 
Mor Martins, monja de Arouca, doa à Ordem de Calatrava em Por- 

tugal bens situados em Travanca, Amarante, Guimarães e Santarém. 
A.N.T.T., Ordem de Avis. n! 169. (Ver fig. 2). 

In Dei nomine. Ego Maior Martini monacha monasterii [de] Arauca 
facio cartam donacionis in perpetue firmitudinis per manda$um dmomne 
hlarie Laurentii <abatisse> conventus eiusdem loci Ordinis Calatravensis 
in Portugalia de illa mea hereditate que contigit mihi ex .parte matris mee 
videlicet in Travanca et sunt 1111 casalia in ipsa villa et unum i.? Villa 
Nova de Amarant videlicet in Outeiro de Selas et portionem de meam 
(sic) de ecclesia Sancte Marie de Fragim que sunt' [ex parte] matris mee 
et porcionem de illo palacio de Villa Nova quod .similiter venit mihi ex 
parte matris mee et medietatem de domibus ,de"wimarane [sic~) et parte 
meam de oliv[ali) Sanctarenis quod similiter venit mihi ex parte matris 
rnee. Do atque concedo supradicto Ordini istas hereditates iure heredi- 
cultis et incultis im perpetuum possidendas. Sciendum ipitur quod tali 
tarimo cum suis terminis novis et antiquis montibus et fontibus terris 
conditionne do istam hereditatem Ordini supradicto quotinusz omnibus 
debitis meis persolvatis tota mee hereditas remaneat Ordini libera et 
abs~oluta tali modo quod si ante obiero auam Maria Lau,rentii filia Lau- 
rentii G~omecii Ordini iam dicto [tribuant] pe,r unumcumque annum VI 
morabitinos veteres persolvant. Si quis igitur tam ex parte mea auam 
extranea ad istud factum meum irrumpendum venerit vel venero [sit] 
rnaledictus et cjum luda traditore in infernum ardeat et insuper cui Ordo 
suam vocem dederit pectet sibi Me morabitinos et hereditatem [dupla- 
tamJ vel quantum fuerit melioratam. Facta carta mense Marcii sub Era 
M"C'C7LXXaI~ Ego Maior Martini hanc cartam quam fieri iussi r . . .]  ma- 
nibus roboravii. 

Qui presentes fuerunt: Petrus testis: J~ohannes testis; Pelagius 
testis; Martinus testis; Laurencius testis. 

(Em L.3ixo:l Johannes notavit. 

DOC. N." 8 
1254, Dezemhro :2 - Coimbra 
D. Martim Fernandes. Mestre de  Avis, e seu convento. emprazam 

a Fernando FernaMes Cogominho uma herdade situada em Pena. Riba 
Tâmega, Moritenegro e terra de Bragança, voltando à :posse livre drt Ordem 
por sua morte. 

K.N.T.T., Ordem de Avis. n: 213. 

1 Duas palavras riscadas. 



Noverint universis presentes literas inspecture que ego domnus 
Martinus Fesnandi magister Ordinis de Avis in simul [ c lum conventum 
eiusdem loci facimus plazum cum Fernando Fernandi Cogomino de una 
nostra hereditate que fu i t  de Garcia Petri f i l io domni Petri Garole. Que 
hereditas jacet in Pena et in Ripa de Tamega e t  i n  Monte N[e]gro e t  in 
terra de Bragantia per servicio que de eo recepimos tali videlicet co.1- 
ditione que ipse Fernando Fefinandi teneat ipsam hereditatem iin vita 
sua e t  det in Ordini de Avis in quolibet anno quattuor morabitinum. In 
morte ver0 sua remancit dicta hereditas in pace domi de Avis. In cuius 
testimonium damos dicto Fernando Fernandi C...] dicti Fernando Fer- 
nandi munimine roboratam. Que carta fuit  fecta in Colimbria IIa die De- 
cembre Era MTC"XL" secunda. Dominus Alfonsus rex Portugalensis et 
comes Bolonensis tunc temporis faciente curiam suam in Colimbria 
[...I Rodericus Petri de Spino superiudex Domnus Ermigius maiordornus 
curie [ . . . I  Vicencius Didaci superiudex. Domnus Stephanus Johannis 
Cancelarius. 

DOC. N." 9 
1258, Dezembro -S . / .  

Pedro Goncalves e Estefânia Marfins, sua mulher, vendem a Elvira 
Afonso e a Marfim Rodrigues. seu filho metade de uma herdade situada 
no couto de Badim. 

A.N.T.T.. Ordem de Avis, n." 250. 

In Christi nomine. Hec est karta vendicionis et perpetue firmitu- 
dinis quam iussimlls facere ego Petrus Gonçalvi e t  uxor mea Stephana 
Martiniz vobis Elvire Alfonsi et vestris f i l i is Alfonsi Roderici et Martino 
Roderici de media nostre hereditatis quam habemus in Cauto de Badim. 
Vendimus et concedimus vobis predictam hereditatem cum omnibus 
iuribus et pertinentiis suis per ubicumque illam melius potueritis inve- 
nire tan in monte quam in fonte pro precio quod a vobis recepimus sci- 
l icet II <media> pro rebora cui (? I  est [?) que tantum nobis et vobis 
complacuit et de: precio apud v,os nichil in debito remansit pro dare. 
Habeatis vos predictam heredltatem ex hoc die e t  omnis posteritas ves- 
t ra post vos et faciatis de ea ('1 quicquid vestre (sic) placuerit voluntati 
cunctis temporibus seculorum. Et siquls venerit vel nos venerimus qui 
hanc kartam fragere voluerit non s i t  i l la l icitur et quamtum [sic) quisie- 
r i t  tam in duplum componat e t  quantum melioratum fuerit et in super 
vobis vel vestram vocem dediteris uectet C niorabitinos et nicliilomni- 
bus (? I  in silo robore permanente c?) .  Facta karta mense Decembris 
per manum G. Goncalvi uuplici tabelionis de Cabeceiras et suum siq- 
num apposuit i,n, aadem (sinal do Tabelião) Em M" CC" LX" VI" Regna 
Inege Alfonso; principe %erre Meriendo Roderici. Nos supradicti w$ndito- 
r.es qua,m loartam iussi,mus .facer,e coram bonis hominibus propis tmanibus 
roboramus. Oui presentes fuerunt: Petrus Ayres; Johanes. 

I atam quam. sopontado. 



DOC. N.' 10 
1272, Jan,eiro - S./. 

D. Urraca Fernandes doa ao mestre e convento de  Avis quanto tem 
no termo de S. João de  Medim e no de Penaguiáo, em atenção ao pés-  
tamo que a OMem lhe fizera em sua vida, em S. Vicente da Beira. 

fl.N.T.T., Ordem de Avis. n.Q 214. 

In Dei nomine. Egcr domna Urraca Fernandi faci,o kartam reli'nqui- 
csionis ao ísicl Magister de Avys et suo convento quanto ego habeo in 
termino de Sancto Johane de Medym et in termino de Penaguion. DO 
[et ,conceldo r...] sto omnibus rebus quos habeo in ipso dicto termino 
de Medim hereditates quam cha [...I quam testamentis quam arbores 
quam vineas quam aliis rebus que ibi habeo [...I semper in seculum 
seculorum et e* hodie sit in sua possessione Ordini de Avys vel de 
suo mandat,o et sit ex mea parte quite et hoo facio pro Sancto Vicencio 
de ea Covilame que teneo de ipsa Ordine de Avys et ipso Sancto Vin- 
cencio en (sicl ipso burgo que iacet intra Covilame et Castel Blanco u 
fsicl qual ego feneo de ipsa Ordine de Avys in omnibus diebus vite mee 
et post mortem meam remaneat ipsam hereditatem de Sancto Vi,ncen- 
cio que ego <teneo> de ordine de Avys ao [sicl Magister et suo con- 
vento in pace sine contrario. Siquis venerit tam ex parte mea quam 
extranea qui, hoc factum meum isrrumpere voluerit sit maledictus et 
imersus et cum Juda traditore in inferno dimersus et pectef ipsam 
hereditatem ad Ordinem de Avis duplatam et quantum fuerit meliora- 
tam et in super pectet domno terre mille morabitinos. Facta kartam 
relinquicionis mense Januarii Era M%CCaX'. Ego d,omna Urraca Fer- 
nandi qui hanc kartam iussi fieri cum meis manibus roboro. Petrus tes- 
tis; Johannes testis: Dominicis testis. Et ego Martinus Petri publicus 
tabellione Domni Regis hanc kartam manum mea propria scripsi et h'oc 
meum sig (sinal do Tabeliz:, que 6e ,encd?fra pnaticam~e,nte lovisívell 
gnum ibi posui. 

DOC. N." 11 
1308, Abril, 5- Cabeceiras de  Basto 
Martim Rodrigues Badim, representado por Domingos Moreira, en- 

trega à Ordem de  Avis representada por Esteváo Eanes, Comendador de 
Oriz, o paço e a quintá de Badim. uma outra quintá de Badim [que foi 
de Pedro Garcia]. ,a quintá ide Banha1 e a quintá de Covas de Barroso. 

A.N.T.T.. Ordem de Avis, n." 296. 

Conhucuda cousa seja a todos que em presenca de mim Lou- 
rencSEannes publico tabeliom em terra de Cabeceyras de Basto e 
perante as testemoyas que adeante som scriptas Estevam Anes comen- 
dador d'0riz mostrou e per mim dicto tabaliom leer fez hüa carta feita 
per maão de Roy Peres tabaliom d7Avis e de seu assinaada assi como 
em ela parecia na qual antre as outras coisas he contehudo que Martim 
Rodriguez Badim deu e outorgou por sa alma e em rimiimento de peca- 
10 



dos a dom Lourenço Afonso maestre. da Ordem d'Avis e ao convento 
desse meesmo lo[go] todolos beens heranças que havia e de direito 
haver devia assi movii ciome de rayz antre D[oyro] e Minho e em todo- 
10s outros logares' que os ele havia e de dereito haver devia en o se- 
nhorio [do] reyno de Portugal e que Ihis deu esses beens e heranças a 
eles e a todos aqueles que depos ve[esem] pera todo tenpo have- 
doyros. A qual per leuda o dicto Comendador d'Oriz mostrou e. per mim 
dicto ta[beliom] leer fez hüa procuraçom feita per mahom de Giil Perez 
tabaliam d'Avis e de seu sinal assinaada assi corno [em] ela parecia 
nz qual procuraçom he oontehudo que dom frey Lourenço maestre da 
cavalari[a] da Ordem d'Avis e o convento desse meesmo logo fezerom 
e stabelecerom O dicto Stevon? Anes comendador d'Oriz seu certo e 
verdadeyro procurador sobre todolos beens e heranças que eles ham e 
de dereito devem; a iaver da parte de Martim Rodriguez Badim antre 
Doyro e Mi,nho e en o outro senhn~ri~d de Portugal e que Ihy derom com- 
prido poder pera receber por eles e em seu logo os dictos beens e 
heranças. As quaes carta e procuraçom mostradas e lehudas estando 
em Badim na quinCaam do dicto Martim Rodriguiz Badim, Domingos 
Moreyra homem desse Martim Rodriguiz e o dicto Stevam Anes comen- 
dador d'0riz entrarom no paaço do dicto Martim Rodriguiz. E esse 
Domingos Moreyra em nome e em log,a do dicto Martim Rodriguiz en- 
tregou ao dicto comendador d'Oriz em nome e em: logo da dicta ordem 
d'Avis e pera ela esse paaco de suso dicto com todalas outras cousas 
que hy synham e o pam e o vinho que hy synha e a dicta quintaam com 
todalas outras casas que 'hy stam. E disse que outrossi Ihy entregava 
todolos casa's e herdamentos e possissões e beens moviis e nom 
moviis que perteencem aa dicta quintaam de Badim que foy de Pero 
Garcia .com seus casaes e com sas perteenças e que outrossi Ihy en- 
tregava a quitaam .de Banhal que comprou e guaanhou o dicto Martim 
Rodiiguiz com seus casaes e ciom todalas cousas que a ela perteen- 
cem e que outrossi Ihy entregava a quintaam de Covas de Barroso Que 
dizem que o dicto Martim Rodriguiz comprou 6, guaanhou com todalas 
cousas que a essa quintaam perteepcem. E o dicto comendadoi! disse 
que recebia as dictas entregas em n~ome e em logo da dicta ordem e 
pera ela. E logo em presente o dicto comendador emi nome e em logo 
da dicta Ordem d'Avis entregou as chaves dd dicto pa~aço <ao dicto 
Domingos Moreira> que as tenha e faça delas seu mandado' da dicta 
Ordem e disse que outrossi Ihy e,ntregava o pam e o vinho que hy syha 
e que outossi Ihy entregava as sobredictas quintaans e casaes e pos- 
sissoes com todalas cousas que perteencem e devem a perteencer a 
essas quinta,ans e que todo tenha de mago da dicta Ordem d7Avis e 
que de todo faça seu mandado. E esses Domingos Moreyra assi ficou 
obligado pera fazer de todo mandado da dicta Ordem d'Avis. Feito esto 
no dicto logo cinqui dias d'Abril Era de mil e trezentos e quareenta e 
sex anos. Presentes forom Pero Perez joyz de Cabeceyras, Domingos 
Duraez joyz de Badim, Domingos Martinz de Badim. Pero Paez clerigo, 
Martim Nicolas e outros. E eu dicto tabaliom das cousas sobredictas 



aas quaes fui presente de mandado do' dicto Domingos Moreira e a 
rogo do dicto Comendador este estrumento [...I f iz e nele meu sinal 
pugi em testemoyo de verda[de]I. E nom einpesca porque eu dicto 
tabaliom antrelinhei a sobrela XXIIn carreyra contando [da] primeira 
scripta hu diz ao dicto Domingos Moreira [sinal do Tabelião]. 

DOC. N." 12 
1308, Abril, I1 - Guimarães 
Martim Rodrigues Badim, representado por Domingos Moreira, en- 

trega B Ordem de Avis, representada por Esteváo Eanes, comendador de 
Oriz, a Ouintã de Negrelos e o herdamento de Louredo. 

A.N.T.T.. Ordem de Avis, n." 297. 

Sabham quantos este strumento virem que en presença de my 
Pero Salgado publico tabaliom de Gimarães e das testemoynhas 
adeante scritas Stev'Eanes comendador d'Oriz mostrou e fez leer per 
my taballiom de su.0 [sic!) dicto hüa carta feita per mão de Ruy Periz 
tabaliom d'Avis e de seu sinal assimada assi como e. [sic) ela parecia 
e na qual antre as outras cousas e contehudo que Martim Rodriguiz 
Badim deu e outorgou por st i  alma e en remimento de seus pecados a 
dom Lourenço Affonsso meestre da Ordim d'Avis e ao convento. desse 
meesmo logar todolos beens e heranças que avia e de dereito aver 
devia assi movelis come raiz antre Doirmo e Minho e em todolos outros 
log~ares que os ele avia e de dereito; aver devia en o senhorio do reyno 
de Portugal e que Ihes deu esses bees e herancas a eles e a todos 
aqueles que depois veerem pera todo tenpo avedoiros. A qual per 
leuda o dicto comendador de Oriz mostrou e fez leer per my tabaliom 
de suso dicto húa procurapom feita per mão de Gil Pirez tabaliom 
d'Avis e de seu sinal assinaada assi com#@ e [sic) ela parecia na qual 
procuracom e contytudo (sic) que dom frey' Lourenço Afforiso meestre 
da ca~alar ia  da Ordim d'Avis e o convento desse meesmo logaif feze- 
rom e estabelecerom o dicto Stevom Anes comendador d'Oriz seu certo 
e verdadeiro procurador sobre todolos beensi e herancas que eles ham 
a' de dereito devem aver da parte de Martim Rodriquez dicto Badim 
antr'o Doiro e Minho en o outro senhorio de Portugal e que Ihy denom 
comprido poder pera receber por eles e en seu iiogo os dictos bees e 
hecanças. As quaes carta e procuracom mostradas e leudas o dicto 
Domingos Moreyra homem' do dicto Martim Rodriguiz Badim em nome 
e logo desse Martim Rodriguiz Badim disse e confessou que entregou 
meteu em possissom o dicto Stevom Anes comendador d'Oriz em 
nome e em logo da dicta Ordem d'Avis a Quintaa d e  Negrelos com 
seus casaes e com todolos outros seus dereitos e perteenças de monte 
em fonte e com todalas outras cousas que hy siiam assi pam come 
vinho come todalas outras cousas que ende d'aqui adeante sairem e 
com todolos outros bees movelis e raiz que perteencem e de dereito 
devem a pertencer a essa Qui,ntaa e entregou Ihy I.ogo perante my taba- 
l iom de suso dicto as chaves da dicta quintaa. Disse ainda o dicto DO- 



mingos Moreyra e confessou que entregara e entregava e metia em 
possisson verdadeyra para todo senpre em nome do dicto Martim Ro- 
driguiz Badim ao dicro comendador d'Oriz en n,ome do dicto mees- 
tre e .convento da Ordim da Cavalaria d;4vis de tod,o o herdamento que 
o dicto Martim R,odriguiz Badim [avia e de dereyto devia d'aver em 
Louredo com todos tos seus dereytos e perteencas de monte em fonte e 
com todolos outros bees movelis e de raiz que a esse herdamento de 
Louredo perteencem e de dereito devem pertencer. E q dicto Oomen- 
dador d'Oriz disse que recebera e recebia as dictas entregas en nome 
e em logo da dicta Ordim e pera ela. E logo o dicto comendador em 
n,ome e em logo d<a dicta Ordim d9Avis entregou as chaves da dicta 
Quintae e do dicto herdamento ao dicto Domingos Moreyra que! as 
tenha e faca delas seu mandado da dicta Ordim com todalas cousas 
que hy siiam. E o dicyo Domingos Moreyra assi ficou obridado (sicl 
pera fazer de todo mandado da dicta Ordim d'Avis. Feyto foy esto em 
Guimarães XI dias d'Abril Era M"CCC"X"VIa. Testemunhas Matim Af- 
fonsso, Joham Dom:inguiz e Girald'Estevez tabaliões de Guimarães e 
outros muytos. E eu Pero Salg4ado publico tabaliom de Gimarães (sicl 
de mandado do dicto Domingos Moreyra e 'a rogo do dicto comendador 
d'Oriz estiei stvu,msnto sorevi e ipugi hy este meu sig Isin.4 do f3befiãol 
na1 en testemonyo da verdade. 

DOC. N." 13 
1384, Janeirp, 26 -Guimarães 
D. Joáo, mestre da Ordem de Avis, representado por Afonso Eanes, 

comendador de Oriz, empraza a Fernando Esteves, a Senhorlnha Lourenço, 
sua mulher, ,e 8 uma terceira pessoa o casal das Baças, situado no @ermo 
de Vila Real. 

A.N.T.T.. Ordem de Avis, n: 494. 

Sabham todos que eu Affons'Eane's comendador d'Oriz e [...I 
morador [...I presente e vosa molher Senhori,nha Lourenço nom pre- 
sente [...I depos vos qual o prestumero de vos nomear o Casal das 
Baças que he da dicta! hordem d'Avis que perteence a dicta Comenda 
d'Oriz o qual casal jaz no termho de Vila Real L...] cassa1 me [engei- 
tou] Affomsso Perez que o, tragifa enprazado o qual engeito lhe eu re- 
cebo per tal preito e condicom que facades no [dictol casal toda bem- 
feitoria e melhoramento e deded a mim en cada huum ano na Casa 
d'Oriz ciinquo morabitinos velhlos de dinheiros portugueses os meiios 
por Natal e os meiios p,or Pascoa e comecardes de pagar a primeira 
paga deste Natal que vem a huum ano do C...] vos dou comprido poder 
que tomedes a posse [dele] e paguedes loitosa come custume da 
terra e vos que o nom possades levar C...] vos tolher no dicto tenpo 
e esto vos faco porque me avedes de tirar os dinheiiios que a Ordem 
ha ala e mhos ajades tra'[ger] aa dicta cassa d'0riz em paz e em 
salvo. E quem .contra esto for peite de pea quinhentos soldos e o 
prazo valer: E eu dicto Goncalo Martins me obrigo per mim e pela 



dicta minha molher e pesba a ~onpr i r  e a guardar as dictas condições 
su ia dicta pea e a vos tirar e trager os dictos dinheiros com,o dicto he. 
O qual prazo vos eu Affoms'Fanes vos faq,o per poder d'húa procura- 
çom da qual, o teor tal he: 

Sabham tod,os que na era de mil e quatrocentos e doze anos na 
feira de Lanhoso nove dias d'Agosto perante Gonçal'Eannes juiz da 
dicta [vila] pareceu frei Affons'Eannes comendador d'Oriz e mostrou 
hÜa carta de dom Joham meestre da cavalaria da Hordem d'Avis swita 
em papel aberta e seeiada nas costas do seelo doi dicto meestre 
segundo parecia e outrosii suscrita per sua maão da qual carta o 
theor tal he: 

Dom Joham peita graça de Deus meestre da cavalaria da Hor- 
dem d'Avis a quantos esta carta virem fazemos sabei- que nos damos 
nosa lecencia a frei Affons'Eannes DOSO freire comendador d'0riz que 
ele posa enprazar e aforar os casaes e bees que a di,cta comenda per- 
teencem todas ou em parile delas a quem quiser e por bem tever e aos 
e'nprazamentos e afforamentos que assi fezer nos mandaremos nosa 
procuraçom e firmidoes quaaes conprirem pera se firmerem. E por 
seer certo mandamos dar esta carta ao dicto Affons'Eannes abe'rta e 
seelada do nos0 seelo e asignada per n~osa maão. Dante em Veiros 
seis dias de Junho Era de mil e qutatrocentos e onze anos. N,os mees- 
tre a vimos. 

A qual carta assi amostrada o dicto ~omend~ador dise que se 
temia de a perder per augua ou per fogo .ou per algüa razom. E outrossi 
dizia que tiinha per ela de fazer em alguns logares que Dom podia com 
ela tanto comprir e pidia ao dicto juiz que mandase a mim Stevan 
Perez tabelliom que o traladase em pubrica forma su meu sign~al e que 
dese hi sua autoridade hordinhaira. E o juiz visto a1 di,cta carta e o que 
dizia mandou a mim tabelliom que lhe dese o tralado da dicta carta 
su meu signal em pubrica forma e deu lhe sua autoridade. Testemunhas 
Diego Gonçaivez dos Matos e Affonso Fernandez de Galegos (?I e 
Joham Affonso e Alvoro Çafim (?I moradores em Santa Marta e outros. 
E. eu Stevam Perez tabailiom sobredici-o esto escrevi per mandad'o do 
dicto Juiz e aqui meu signai fiz que tal he. 

Das quaes cousas o dicto Gonçalo Martinz piidiu hum prazo. 
Fecto foi e outorgado na [dicta] vila de Gimarães vinte e seis dias do 
mes de Janeiro Era de mil quatrocentos e vinte e doiis anos. Tes- 
temunhas Vasco G~onçalves [?I mo8rador em [Sam] Johane de Mondin 
[sic) julgad,~ de Penaguyom e Vaasco Martinz e Martim Fernandez e 
Affonso Louren~o homees do dicto cometndador e outros. E eu Affonso 
Fernandez tabelliom da dicta viila de Gimarãe~ per autoridade da nay- 
nha dona Leo,nor govennador e regedor dos reinos de Portugal, e do 
Algarve que este prazo per mandado e outorgamerito d8as sobredictas 
partes escrevi e .aqui meu simnai fiz que t a l  he (si~al  de tab,eliáo). 



DOC. N." 14 
1388, Marco, 11 - V i a  Marim 
Traslado do  emprazamento feito pela Ordem de Avis, representada 

por Esteváo Eanes, comendador de Oriz, a João Domingues de Vila Pouca, 
a Teresa Domingues sua mulher, e a uma terceira pessoa depois deles. 
de todos os herdamentos que a Ordem possuia em Vila Pouca. 

A.N.T.T.. Ordem de Avis, n." 507. 

Sabham todos que na Era de mir e quatrocentos e vii.nte e seis 
annos honze dias de Março em Vila Marim perante mim Loure,.iço 
Perez tabaliom d'el reii em no dicto logo parceu (sic) Martim Jhannes 
do dicto logo de Vila Marim e mostrou huum stormento fecto se dizia 
per maáo de Lourenço Perez tabaliom que foi no dicto logo segondo 
parcia que tal he o teor delle: 

Sabham todos que eu [Stevel Annes comendador da bailla 
d'Oriz emprazo a vos Joham Dominguez de Vila Piouca e a vossa mo- 
Iher Tareya Dominguez e a hüa pessoa depos de sa morte qual nomear- 
deS na morte ou na vida quantos herdamentos a Ordin d'Avis ha em 
Vila Piouca assy em [?I como os Avis ha e de dereito deve d'aver assy 
o avede vos e a dicta pessoa depos vos ajades as dictas cousas como 
dicto he com entradas e saídas e perteenças em monte e em fonte roto 
e por arromper. E vos em a pessoa depos vos dardes aa dicta Ordim 
cada huum anno huum morabitino e dous capóes per todolos foros e 
aereitos que ajades a dar por .todas essas coussas e vos fazerdes hy 
casas e quanta bemfectoria poderdes fazer. E esto v)os faço ,a vos por huum 
carneiro e huum cesto de pom que de vos recebi. E se algem vier que 
este nosso fecto queira paçar (?) peite cem morabitinos. E pasados vos 
e a dicta pessoa ficar todo eso aa Ordem com sa bemfectoria livre e 
em paz. Se queserdes vender ou empenhorar ante a n,os que a outrem 
e se o nos nom quessermos fazede o a tal pessoa que nos seja obi- 
diente com o nosso dereito que nom seia de moor condiçom que vos. 
Fecto o prazo em Meyom Friio treze, dias de Janeiro Era de mil e tre- 
zentos e cinquenta seis annos. Testemunhas Pero Velho, Stev'Eannes 
e D,omingos Martins seu homem e LourençfEan!nes outros. E eu Lou- 
renço Perez taballiom d'el rey em Meyom Friio que este: prazo screvi 
e hii pugii meu sii.n4al que tal he. 

O qual assi mostrado e liudo Gonçalo Martins da Portela que 
presente estava procurador da dicta Ordem d'oriz pidi'u o trallado em 
pobriica forma so meu sinal peKa guarda do dereitto da dicta ordem. 
Testemunhas: Vasco de Vila Pouca. Joham Andre e Affomso Annes 
juiz de Vila Marim e outros. E eu Lourenço Perez sobredicvo tabaliom 
que ,este tralado sc'rtevi em que fiz meu siinal que tal he [sinal do 
tabelião). 

DOC. N." i 5  
1390. Julho, 3 - Mesão Frio 
Martim Gil, comendador de Oriz, empraza a Doniingos Clemente. a 

Margarida Domingues. sua mulher, moradores em Vila Verde e a outra 



pessoa, a herdade chamada Maria Criada, situada em Vila Verde [a par 
de Mesáo Frio). 

A.N.T.T., Ordem de Avis, n." 581. 

Em nome de Deus amen. Eu Martim Gil, comendador d'Oriz da 
'hordem d'Avis faço prazo d'enprazamento e de valor a vos. Domingos 
Cremente e a vosa molher Margarida Dominguiz moradores em Vila 
Verde a pres de Meyom Friio e a hüa pesoa qual queser o que de vos 
mays viver desa herdade com todas suas perteenças que a comenda 
d'Oriz ha no dicto logo de Vila Verde esa que chamam Maria Criada a 
qual parte com o souto de Eigreja de Sam Nicollaao de Meyom Friio e 
com herd,ade de Marya Dominguiz e de seus filhos e pela estrada pu- 
blica que vay de Meyom Friio pera a Barca do Moledo. Ajades a dicta 
herdade com sas entradas et saydas e pe,rteenças e bemfectoriias de 
monte em fonte roto e por arromper como o melhor poderdes aver 
e achar e como ha dicta hordem ha e de dereito deve d'aver per tal 
preito e condiçom que façades na dicta herdade toda bemfectoriia per 
que seja melhorada e nom desperesca e dedes aa dicta h,orem d'Oriz 
em cada huum ano de renda triinta e cinque soldos da moeda antiga 
ou como .a el rey mandar pagar por dya de Natal na hordem. E se o 
ouve'rdes de vender ou empenhorar ou fazer dela alguum contrâuto 
sabelo ante a ordem e avelo tanto por tanto e se o nom queser fazede 
o saber a tal pesoa que seja obediente aa hordem com a dicta renda e 
com a propryedade. E vos nom podedes ledxar no dicto tempo como 
vola ha hordem (Dom pode tolher e saydas as pesoas todas tres a dicta 
herdtade fique aa dicta hordem livre e desembargadâ com todas sas 
bemfectorias e averde Ia livre e desembargada no dicto tempo per 
todos beens da dicta hordem que vos pera esto obrigo de quem vo Ia 
per sa razom embargar. E quem contra esto for peite quinhentos soldos 
de pea aa parte que o agardar da moeda, antiga e o emprazamento 
fique firme. E enquanto este emprazamento durar aos dictos Domingos 
Cremente e sa molher Margarida Dominguiz ajam no com elles Juliom 
Perez de Gafariia e sa molher D'omingas Johanries e Lourenço Johannes 
de Vila Verde e sa molher Cristinha Johannes e quem deles for a 
meyadade cada huum senhos quartos e Doming,os Cremente e sa mo- 
Iher e pesoa depos eles a meyad.ade pelo foro e condiço,ns conteudas 
em este prazo e façam serviço ao comendador quando veer. E pidirom 
as partes senhos prazos os lavradores huum e comendador outro aa 
custa dos lavradores. Fectos f!orom em Meyom Friioi no couto em casa 
de Mart/m Stevez tres dias de Julho Era de miil e quatrocentos e viinte 
e oyto anos. Testemunhas o dicto Martim Stevez e Fernam Lourenço do 
Miradoyro e Martim J~ohannes de Vila Cova de Vila Marim e Gonçalo 
Martinez da Portel,a de, Penagoyom e outros. He eu  Vicente Martinz 
tabaliom d'el rey em Meyom Friio que screvi dous stormentos dhuum 
teor huum ao comefndad.or e outro aos lavradores e em cada huum fiz 
meu sinal ,per seu mandado ie outorgamento que tal he (sinal d,3 
tabeliãol. 



DOC. N." 16 
1390, Agosto, 19 - S  Martinho (Lanhoso] 
Martim Gil, comendador de O r n  empraza a Francisco Domingues. a 

Maria Martins, sua mulher e a uma terceira pessoa depois deles. um casal 
da dita comenda, situado no lugar de Lourosas. 

A.N.T.T., Ordem de Avis, n: 509. (Ver fig. 3). 

Sabham todos quantos este estormento de prazo virem que eu 
Martim Gil mmendador da cassa d'Oriz emprazo a vos Francisco Do- 
minguez presente e a vosa molhei Maria Martins nom presente e a húa 
pesoa qual nomear o que de vfos pustomeiro morrer o casal1 que a 
dicta comeda (sicl ha no logar que chamam L~iros~as. no em que ora 
mora Roy Perez. Que vos e as dictas pesoas o ajades e persuades e 
moredes corporalmente com todollos seus dereitos e perteenças e 
entradas e s,aiidas terras rotas e por romper e com seos montados que 
som da dicta casa e per tal preito e mndeçom que façades e refaçades 
em e l  quanta bemffeitoria poderdes fazer e ,nem façades em el m.al- 
ffeitoria e que dedes em (sicl a mim e a dicta casa em cada huum 
anno por todos dereitos e dereituras e foros que dii iam de saiir em paz 
e em salvo na dicta casa aos terços do ano convem de saber Natal 
Pascoa a Sam Johanne Bautist,a quatro morabithos velhos da moeda 
antiiga con ciinque por hüa como el Rey manda ou, mandar ao adeante 
e húa marrãa com pam e com viinho segundo custume por Natal e 
loiitosa como he costume na terra e as dictas pesoas seerem hobidien- 
tes a mim e aa dicta' comenda com os seus dereitos e penhora e 
constranger por elles e :nem vos chamardes d'outro senhorio nem 
cri.ardes hii fiilho nem fiilha d'algo nem d'outra pesoa poderosa e que 
o dicto emprazamento nom possades vender nem dar nem escambhar 
nem a despedaçar nem per nenhüa gisa alhear salvto fazerdello saber a 
mim e aa diata comenda e se o eu quiser que o aija tanto por tanto e 
nom o querendo que o dedes a tal pesoa per que eu e a dicta casa posa 
aver bem parados os meus direitos. E outrossii ciom esta oondiiçom e que 
o dicto Roii Perez aja a terça do dicto casal em sua viida e pagalla e que 
aa sua morte que vos fique livre e desembargada a MOS e aas dictas 
pesoas. Eu me obrigo a defendervollo e emparar de qualquer pesoa 
que vollo quisesse embargar. E eu outrosii Francisco Dlominguez em 
meu nome e da dicta minha molher e pesoa per as dictas condiições 
sobredictas mi obrigo a teer e a guardar. E tas partes esto todo outor- 
garom e que ,nem vaso contra ello em parte ,.nem em todo su pena de 
quinhentos soldos e valeir. Das quaes cousas as partes pedirom ,senh'os 
estormentos de prazos. Fecto e outorgado ao porto Sam Martiinho 
te#rmh'o de Lanhoso dez e nove diias d'Agosto ara de mil e quatrocentos 
e viinte e oyto annos. Testemunhas a esto presentes Gil Perez de Sam 
Be,rtolameu da Sperança e Vaasco Martinz e Gil :Fernandez e Gil M~ar- 
tinz clerigo e homens do dicto coinendador e outros. E eu Stevam 
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Perez tabeliom de1 Rei no julgado de Lanhoso que este prazo e outro 
tal screvi per outorgainento das dictas partes e fiiz aqui meu siinal 
que tal he (sinal do tabeliãol. 

DOC. N." I 7  
1394, Julho, 26 - Guardáo de Moceira 
Auto de posse, tomada pela Ordem de Avis, representada por Martim 

Gil, omendador de 'Oriz, de Casais, herdades e da Ribeira de Ervedal, em 
Guardão de Moreira, em virtude de sentenca favorável, no litigio entre esta 
e Martim Joaninho. sobre a propriedade aos referidos bens. 

A.N.T.T., Ordem de Avis, n." 625. 

Sabham todos quantos este esto,rmento virem que na era de 
mil1 e quatrocentos e trinda e dous annos vinte e seis dias d'o mes de 
Julho no Gardom de Moreira que he no julg,ado d'Agiar de Sousa 
termho da cidade do Porto estando hi Marty Gill commendador da com- 
menda dtOriz em presença de mim Vaasco Lourenço tabaliom geerall 
por meu senhor el Rey 00s seus .reynos de Portogal e do Algarve e 
presentes ias testemuiihas adeante escriptas e per ,o dicto! comendador 
foy m:ostrado húa carta de sentença que dera Joham d'Alpoym ouvidor 
na Correiçom dZAntre Doyro e Mynho esc,ripta em papel' aberta e sel- 
lada nas costas com o sello que ,anda na dicta Correyçom das escrip- 
turas do dicto senhor Rey seguLndo per ella parecia em a qu.al sentença 
era conteodo antre as outras cou'sas que preyto e demanda e,ra per 
dante o dicta' ouvidor antre o dicto comendador e Martim J,oaninho do 
dicto logo do Gardom per razom de huum dasall e meo que o dicto 
Martym Johaninho tragia no dicto logo de Gardom e forom tanto per 
fecto que o dicto ouvidor julgou per sentença defenetyva que o dicto 
comendador ouvese ,a p~opyadade dos dictos casaes e erdade no 
libello contehudas come de sua cousa propya segondo todo esto e 
outras cousas mais compridamente he contheudo na dicta sentença e 
crasollas oontheudas em ella tomaria e se metya em pose e posysom 
dos dictos casaes erdades e da Ribeira' do Ervedal e canpos perteen- 
ças e de todallas out~as cousas que aos dictos tres casaaes e Ribeira 
pertencem' .o qual comendador tomou pose per pedra e per terra e 
colmo e per cham [e] porta cerrada e dezya que tomava ta dicta pose 
das dictas cousas pera sy e pera a dicta suas hordem e toda a propya- 
dade delles. E de como el tomava a pose que elle pedia a mim sobse- 
dicto tabeli,om huum stormenta e dous e tres e qutatro e cinco e dez e 
viíite se lhe comprirem. Testemunhas Gonçal~o da Ribella e Gonçalo 
Perez dos Casaaes e Afomso Martinz do Gardom e Martim Afomso de 
Mareira e Marti.nho de Moreira e Juigo (?) Perez de Rev.ordos,a e outi;o's 
e eu Vasco Vicente sobredicto tabeliom que esto escrevi e aqui fiz 
meu synal que tal (sinal do tabelião) he. 



DOC. N." 18 
1394, Agosto, 3 - Guardáo de Moreira 
Martim Gil, comendador de Oriz, da Ordem de Avis, empraza a Lou- 

renço Eanes, a sua mulher, moradores em Torrenhas, e a uma terceira 
pessoa, um casal s meio pertencente à comenda e situado em Guardão, 
freguesia de S. Miguel da Gândara, julgado d e  Aguiar de Sousa. 

A.N.T.T., Ordem de Avis, n." 654. [Também ,em traslado de 1406, De- 
zembro, 19-vd. neste Apêndice o Documento n." 301. 

Sabham todos quantas este prazo e outro tal anbos de huum 
teor virem como eu Martim Gili comendador da casa d'Oriz da Ordem 
d'Avis emprazs a vos Lourenç' Eannes presente e, a voaa molher Maria 
Martiris nom presente que ora morades em Torrenhas e hüa pesoa des- 
pos vos qual o presto me ir,^: de vos nomear a ora da sua morte huum 
casall e meo que a dicta oomenda ha no Gardom ireygueya de Sam Mi- 
gell de G.andara do julgado dfAgiar de Sousa o qual casa~ll e meo trazia 
Martim Johaniinho e Martim Martinz (?I seu irmão com todas sas 
entradas e saidas, e cousas que ao dicto casalil e me,o pertence de 
monte e fonte roto e por romper assy como ha dicta hordem ha e 
melhor se o melhor poderdes aver com tal preyto e co.idiçom que v.os 
o nom posades dar nem doar !nem talhear nem trocar .nem escambar 
nem ,outra cousa de1 al faze,r nem criar hy filho nem filha, d'a,lgo nem 
d'outro poderoso per que a dicta ordem perca o seu direito nem se clia- 
mar (?) ta outro seahorio so tal prei$o condiçom que dedes em cada 
huum amo de renda em paz e em salivo aa dicta comenda d'0riz em a 
dicta casa oyto morabiti.nos e meo da moeda antiga que soya de conrer 
em em (sic) este reyno a meatade por Natal e a outra meatade po,r 
Pasc0.a de S'orreixom e dar cada' pesooa o melhor sinal que tever e 
fazer serviço hüa vez no anno ao comendador cando (sict) veer a terra 
e seer bem obedeente a dicta ordem e' comendador e seus homens 
que vos e as dictas pesooas o moredes pesoavelmente. E avendoi vos 
de vender que o façades ante saber a dicta o,rdem se o queser tanto 
por tanto e nom o querendo a dicta ordem entom vos ve'ndedes a tal 
pesooa que ,Dom seja de maio~r condiçom que vos e que page a diicta 
ordem todo seu dereito esto que vos fazemos por cento e quarenta 
libras que me destes de entrada e revora. Eu dicto Lourenco Annes me 
obrigo por mim e por as dictas pesooas a ter e manter as crasollas e 
condiçoées co.iteh~udas em este pfiazo e fazer em o dicto casal,l par 
gisa que ellem metlhore e nom peiore so obrigaçom de todos meuus 
beens que pera esto obrigo e o prazo nom valer depoys da m%nha 
morte e das dictas pesooas o dicto casall e meo ficar isento a dicta 
ordem com todas suas benfeitorias. Eu dicto comendador ob,rigo os 
beens da dicta comenda a o defender de qualquer pesooa que vos 
sobre o dicto casall e meo quisseer poer embargo e qualquer que con- 
tra este pfiazo for em parte e em todo que peite a parte agardante que 
per e11 estever cem morabitinos da moeda antiga e a pena levada ou 
--- 
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nom todavia o dicto prazo seer firme e estavill como em elle he. con- 
tehudo. E ein testemunho desto mandaamos assy seer fectos dous pra- 
zos o qual este [he] do comendador escripto n'o dicto ,logo de Gardom 
tres dias do mes dfAgosto da e,ra de mil:[ e quatrocentos e trinta, e 
dous annos. Testemunhas Afomso Rodrigez abade da egreja d'Agiar 
de Sousa e Joham Leitom e Goncalo da Rybella e Afomso Martins do 
Gardom e outros. E eu Vaasco Lourenco tabeliom geeral pos meu 
s e ~ h o r  el Rey nos seus reynos de Portugal e do Algarve que esto pre- 
sente foy e este storm.en.to ,escrevi e aqui fiz meu syn;al que tal [sinal 
do tabetlião) he. 

DOC. N." 19 
1394, Setembro, 5 - Vila Seca 
O Mestre de Avis, representado por Martim Esteves Godinho, seu 

escudeiro toma passe do padroado da Igreja de S. Tiago de Vila Seca Icon- 
celho de Barcelos], o qual lhe foi doado e a seu convento por D. João I. 

A.N.T.T.. Ordem de Avis. n." 629. 

Sabham quantos este estormento virem como no anno da Era de 
mil1 e qu,atrocentos e trii,nta e dous anos cinquo dias do mes de Se- 
tenbro en na Eigreja de Santago (sic) de Villa Seca en presença de 
mim Joham Fernandiz taballiom de nos0 senhor el Rey na  terra de Fa- 
ria e as testemunhas adeante som escriptas pareceu huum homem que se 
dizia per nome Martim Estevez Godinho escudeiro que se dizia do 
mestre d'Avys dava conprido poder ao dicto Martim Estevez e o fazia 
seu procurador que por el e en seu nome e do convento da sua hordem 
tomase e podese tomar a pose dos padroados de todallas Egrejas de 
que o dicto senhor rey fez doacom ao dicto senhaor mestre e seu 
convento o qua81 dicto Martim Estevez procurador do dicto senhor mes- 
t re mostrou hüa carta do dicto senhor rey escripta en purgamyho (sicl 
e synada per sua maão e sellada do seu sello do chumbo en hüa cosda 
de seda pendente segundo em ella parecya en a qual era conteudo 
antre as outras causas que o dicto senhor rey fazia doaçom de Eigrejas 
certas no (sic) seus reynos ao mestre e a seu convento da hordem 
d'Avys dos padroados dellas en a qual era conteudo Samtyago de Vi'lla 
Seca que he no' julgado de Faria o qual procurador chegou a dicrta 
Egreja e tomou a pose do padroado della per esta gisa presente 
mim sobredito taballiom e as testemunhas adeante escritas: eu Martim 
Esteves procurador de dom Fernam Rodriguez mestre da cavallaria da 
hordem d'Avys e de seu convento por esto que he conteudo em esta 
procuraçom pe,r poder que me he dado: pelo dicto senhor mestre e per 
a dicta carta de doaçom que noso senhor el rey fez .a hordem d'Avys 
do padroado de Santiago de Villa Seca tomo a pose corporal posisom 
outrosy do padroado da dicta Egreja de Santyago de Villa Seca per esta 
gisa per que a pose do dicto padroado he cousa encorpora12 portanto 
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eu sobredito Martim Estevez procurador entrando na dicta' Egreiaz 
tomo en nome dicto senhor ho mestre e seu convento a pose de 
liuros e d"ornamentos [?I e calezes e vystimentas e hara e tomo as 
cordas das campaas e tango as e entro no coro da dicta Eigreja e tomo 
seeda e pose e;i coro por honra do padroado verdadeiro e tomo pam e 
vinho e dinheiros. E por estas c:ousas todas conteudas tomo per esta 
maneira a pose da dicta Egreja en nome do dicto senhor mestre e con- 
vento d'apresentar a dicta Egreja quando acontecer de vaga aver todos 
aquelles dereitos que verdadeiro padroeiro pode e deve aver per de- 
reito ou per custume taees e tantos quantos averiam e avya o dicto 
senhor rey ante que fezese a dicta doaçom iouuverom e posouyrom no 
dicto Santyago os reys que antes forom. Das quaes cousas o dicto Martim 
Estevez procurador do dicto senhor mestre pediu asy huum estormento. 
Fecto foy na dicta Eigreja dia e mes era suso escrita. Testemunhas: Luis 
Dominguiz juiz da dicta terrade Faria e Gonçall'Eannes capellam da dicta 
Eigreja e Pero Martins e Martim Martinz e Afomso Duraez moradores 
em Lordelbo e Martim Dominguez de Vila e outros. Eu Joham Fernandez 
sobredicto taballiom d'el rey na dicta terra de Faria que este stormento 
escrevi 'e. Ia que meu siinal fiz que ta1 h.e (sinal do 6,abelião). Pagou dez 
libras dos registos e dos estormentos ei de qu,atro legoas que andey. 

DOC. N." 20 
1394. Setembro. 6 - Viana do .Castelo 
Martim Esteves Godinho, escudeiro e procurador do Mestre de Avis. 

toma posse do padroado da Igreja de S. Salvador de Viana, que havia sido 
doado a Ordem por D. Joáo 1. 

A.N.T.T.. Ordem de Avis. n." 621. 

Sabham todos quantos este estormento <vyrem> como na Era 
de mil e quatrocentos e trintra e dous annos seis do mes de Setenbro 
en na Igreja de Sam Salvador da vila de Viana en prezenca de mim 
Vasco Gonçalvez taballiom d'el rei na dicta villa e as testemunhas 
adeante escriptas pareceu huum homem que se dizia per nome Mar- 
tim Estevez Godinho escudeiro que se dizia do maestre d'Avys e amos- 
trou e leer, fez per mim tabalion hüa procuraçom fecta e assinaada 
per maão dtAntoninho Dominguez t,abal:iom na cidade do Porto segundo 
em ella pa,recia en na qual era oontiudo antre as outras cousas que o 
dicto maestre d'Avys dava compriido poder ao dicto Martim Estevez 
e ho fazia seu procurador que po,r el e e'n seu nome e do  convento da 
sua hordem tomasse e podesse tomar a posse dos padroados de todal- 
ias Igrejas que o dicto senhor rei fez doaçom ao dicto senhor o maes- 
tre e a seu convento. O quad dicto Martim Estevez procurador do dicto 
senhor o maestre m'ostrou hüa carta do dicho senhor rey escripta em 
porgaminho e assiinaada per sua maãso e asseellada do seu sello do 

1 repete una dictas 
2 "das riscado 



chumbo en hüa corda de seda pendente segundo em el l  parecia em o 
qual era cantiudo antre as outras cousas que o dicto senhor rey fazia 
doapom de Igrejas certas nos seus reynos ao mestre e a seu convenro 
da hordern d'Avys d'os padroados de~ll~as em que ai qual era contiudo 
<Sam Salvadoar de> Viana de Foz de Lima. O qual procurador che- 
gou a dicta Igreja de Sam Salvador fsic) da dita vil la .e tomou a posse 
do padroado della per esta gisa presente mim tabeliom' e as testemu- 
nhas adeante escriptas: eu M,artim Estevez procurador de 'om. Fernam 
Rodrigues meestre da cavaMaria da hordem d'Avys e de: seu convento 
por esto que he contudo em esta procuracom per poder que me he 
dado per o dicto senhor e meestre ei per a dicta carta de doapom que 
nosso senhor el rey fez ha hordem d'Avys d o  padroado de Sam Sava- 
dor de Viana de Foz de Lima tomo a posse corporal possissom ou 
quasy de padroado da dicta Igreja de Sam Salvador da villa de Viana 
per esta gisa per que a posse do, dicto padroado nom se pode tomar 
corporalmente porque he cousa emcorporal portanto eu ~~ob~red ic to  
Martim Estevez procurador entrando em na Igreja tomo em nome do 
dicto senhor meestre e, seu convento a posse de livros e d'ornamentos 
e calezes vistinmentas e arra e tomo as cordas das campais e 
tamgo ,as e entro no coiro da dicta Igreja e f:omo seeda L ? )  e posse 
caro por onrra do  padroado verdadeiro e tomo pam e viinho e dinheiros 
e per estas coussas todas contudas tomo per esta maneira a posse da 
dicta Igreja em nome do dicto senhor meestre e convento d'apresentar 
á dicta Igreja quando acontec'er de vagar aver todos aquelles direitos 
que verdadeiiro pad,roeiro pode e deve a aver per dereito OLI per custas 
taaes e tantos quantos aveariam e avia o dicto senhor rei ante que 
fezesse a dicta doaçom ou ouve!rom e pessoirom o dicto Sam Salvador 
os reis que m t e s  dorom. Das quaes coussas o dicto Mart im Estevez 
procurador do dicto senhor o meeotre pedio assii heste estormento. 
Fecto fsoi na dicta Iqreia Era e dia e mes sobredicto. Testemunhas2 
Joham Gonçallvez tabaliom e Alva,re Gonçalvez homem de Nuno Gon. 
ca'llvez e Gonçalo de Seixas e Martim Estevez e Joham Martim cleriqos 
da dicta vilLa. E eu Vasco Goncalvez tabaliom d'el rei na dicta villa 
este estormento escrevii e a oLie meu siinal fiz que tal he (sinal do 
tabeliáol. (Assinator.~:] Joham G~on~allvez. No,m seja 'duvyda antrs linhw 
hu d iss  Sam Salvador de Viana ca eu tabaliom as escrevi. Vasco Gon- 
çalves tabalio,m (Assinadupa:] Alvare Goncjallvez. Pagou quatro libnas. 

DOC. N." 21 
1394, Sef.embro, 10 - Felgueiras 
Martim Esieves Godinho, procurador do Mestre de Avis. toma posse 

do padroado (da igreja de St: Maria de Airães do julgado de Felgueiras, 
que havia sido doado à Ordem por .D. João I. 

K.N.T.T., Ordem de Avis. n." 618. 

1 Por baixo das palavras entrelinhadas, está riscado "Sarn Tiago Sarna. 
~ M a r t i m  Estevez. riscado 
=Vianau riscado 



Sabh.am todos que presente mim Diego Martins tabelliom de 
nosso senhor el rey no Julgado de Felgeyras e as testemunhas adeante 
çoriptas em na Igreja de Santa Maria d'Arães do Julgado de Felgeyras 
e arcebispado de Bragaa dez dias de Setemboro [sic) Era de mi l  e qua- 
tKocentos e trinta dous annos pareceu huum homem que se dizia per 
riome Martim Stevez Godinho esciudeiro de dom Fernam Rodriguez Mes- 
t;re da Cavalaria do Moesteiro do [sic) da Avis e procurador do dicto 
Mes'cre per húa procuracom que mostrou fecta e asignada per maájo de 
Antoninho Dominguiz tabelliom na cidade do Porto segund,o em ella 
fazia mencom a qual faz mencom que foy fecta e outorgada na cidade do 
Porto dous dias d,o suso dicto mes de Setembro Era suso scripta na qual 
lhe o dicto senhor mestre deu poder que en seu nome e do convento da sua 
Ordem a dicto Martim Stevez procurador que podesse tomar posse e 
tomasse dos padroados de todalas Igrejas de que o dicto se.nho,r rey 
fez d,oaçom ao dicto senhor mestre e h,a .seu convento. O qual Mart im 
Gil procurador mostrou hüa carta do dicto senhor rey scripta em pur- 
gaminho e asignada per sua maão e seelada d'o seu seelo do chumbo 
em hüa corda de seda pendente segundo per ella parecia em na qual 
era contiudo antre as outras cousas que o dicto senhor rey fazya doa- 
çom de Igrejas certas nos seus reynos ao dicto senhor Mestre e a seu 
convento da Ordem d'Avis dos padroados dellas em na qu,a,l era c0.n- 
tiudo a dicita Igreja de Sancta Maria d'Arães. O qual procurador estando 
na dicta Igrej,a e no tempo [?I e ausya [?I della presente mim tabelliom 
e testemunhas adeante scriptas tomou a posse da dicta Igreja e pa- 
droado della em nome do dicto Mestre e convento e sua ordem pella 
gissa que se  segue : disse eu M~a~rtim Stevez procurador de dom, Fer- 
nam R,odriguiz mestre da cavelaria da' Ordem d'Avis e do seu convento 
por esto que he contiudo em esta procuraçom par poder que m d  he 
dado pelo dicto senhor mestre pe14 a dicta ca~rta de doacom que nosso 
senhor el rey fez aa Ordem de Avis do padroado desta Igreja de Santa 
Maria d'Arães ein que eu estou em seu nome do diclio Mestre e oon- 
ve,nto e sua ordem tomo a posse e corporal possyssom ou quasy do 
padroado desta Igreja de Santa Maria d'Arães per esta guisa per que 
a posse do dicto ~adroado nom se pode toma,r corporalmente porque e 
coussa encorporal po4rtanto e u  sobredicto Mart im Stevez procurador 
entrando na dicta Iqreia tomo em nome do dicto senhor mestre e seu 
convento a posse d d  livros e d'ornamentos e calez e vistimentas e ara 
e tomo as cordas das campaãs e tango as e entro no ooro da dicta 
Igreja e tomo seeda e posse em coro por onrra do padroado verda- 
deyro e tomo pam vinho e pedra terra telha e abro as portas e thanho [?I .  
E per estas aousas todas contiudas tomo per esta maneira a posse 
da dicta Igreja de Santa Maria dtArães em nome do dicto senhor Mes- 
tre e. conve.nto e ardem dTapresentar a dicta Igreja quando acontecer 
de vaga e aver aqueles dereitos que verdadeyro pad.roeyro pode e deve 
aver pe,r direito ou per custume taaes e tantos averiam e avia o dicto 
senhor ,rey ante que fezesse a dicta daacom ou ouverom e posoyrom 
na dicta Igreja de Sancta Maria d'Arães os reys que antes forom. Das 



quaes cousas o dicto Mart im Stevez em nome do dicto Mestre e con- 
vento e sua ordem pediu este stormento e m,ays se comprissem. Tes- 
temunhas Affomso Martins cle$rigo. Domingos Anries de Broulhas (?I. 
Affomso Gonçalvez abade d3Averi (?), Garvas (?] Annes, Joham Domin- 
guiz alfayates e outros. E eu suso dicto tabelliom que aas dictas cou- 
sas presente fui e este stormento screvi e em el le meu signal puge 
em testemunho de vdrdia~de (sinal do tabelião]. Pagou deste stormento 
III reyaaes. 

DOC. N." 22 
1395, Julho, 5 -Atei 
Martim Gil, comendador de Oriz, empraza a Lourenço Gonçalves n'o 

Estremadoiro, a sua mulher Margarida Peres e o uma terceira pessoa o 
casal do  Estremadoiro (lugar da freguesia de Atei, Concelho de Mondim 
de  Bastol. 

A.N.T.T., Ordem de Avis, n." 619. 

Sabham todos que eu Mart im Gil comendador da comenda e 
casa d'0riz que he da Ordem dSAvis emprazo a vos Lourenco Goncalvez 
do Estremadoiro e a vosa m,olher Masruarida Perez e a hüa pesoa depos 
vos qual nome.ar o que de vos mais vive,r ao seu saimento o casal que 
a dicta Ordem ha aue perteence a dicta comenda o aual chamam do Es- 
tremadoi,co no qual morou Martim Lourenço o qual ora v,os tr.agedes 
que vos e a dicta pesoa ho aiades em todos os dias de vosas vidas 
com com (sic] todos seus dereitos e perteencas e entradas e saiidas de 
monte em fonte Der hu que,r que o melhor poderdes aver e achar Der 
ta l  preito e condiçom que vos o p,obredes e lavredes e manten.hades 
em todo seu ,boa estado e facades em el  toda bemfectoria que fazer 
poderdes per gi.sa que melhore e nom peiore e dedes a mim e a' dicta 
Ordem e comenda em cada huum ano por todolos dereitos h e  dLrei- 
turas (sicl  e cabedões I?] e foros aue o dicto casal avedes de dar qua- 
t ro morabitinos e vinte s,oldos e tres dinheiros Dor dva de Sanhnam 
Baptista em paz e em salvo na dicta comonda d'Oriz de moeda antiaa 
ou' per qual moeda sei pagarem ,as rendas dos arazos antigos. E aas 
vosas mortes dz,rdes tluitosas segundo costume da terra. E vos devedes 
de seer vasalos obedeentes com o dict,d foro a mim e a dicta comenda 
ou ,a outro qualauer comendad,or com os seus direitos e foros e lhe 
fnzerdes servico hüa vez no ano ao comendador auando hi chegar ao 
dicto casal e outrossi aos seus h,omens ouando per vosa cassa acon- 
tecerem. E se acontecer que o queirades dar ou doe,r a outras oesoas 
aue o dedes a ta l  oesoa oue seia da vosa condicom e aLie .o more e 
lavre e ma.itenha per pesoa eni todd seu boo estado seaund,o dicto he 
e paaue a dicta renda em cada Iiuuni ano por o dicto terinho. E nom 
avedes de criar em el homem nem molher filhos d:algo nem farerdes 
de1 foro nem servico ante hfia Desoa onderosa nem cousa que a dicta 
Ordem e casal faca em periuizo. E no dicto temoo eu nem a dicta 0,r- 
dem nom v,olo poderem tolher nem lexa,r. E saidas as dictas' pesoas o 



dicto casal com toda sua bemfe~tor i~a ficar a dicta Ordem e comenda 
l ivre e desembargada e sem contenda nenhüa. E esto vos faço por 
manteerdes e aproveitardes o dicto casal e fazerdes em el bemfectoria. 
E quem contra .esta for  peite' a parte outorg.ante quinhentos soldos e 
este prazo va,ler. As quaes partes esto outorganom obrigando-se o dicto 
Lourença Gonçalves per sy e per as dictas pesoas ,a comprir e :a guar- 
dar as condições do dicto prazo su a dicta pena. E pedi,rom asy senhas 
prazos. Fecto foi a par da ig4reja de Sam Pedro da Atei tres dias de 
Julho Era) de mi l  e qoatrocentos e trinta e tres anos. Testemun.has: 
Lourenço Annes crerigo. Gsonçalo Estevez de Vila Pouca. Lourenco 
Gonçaalvez de Fonte da Vega crerigo, Lourenço Gonçalves de Manha- 
tosa. Alvaro Rodriguiz escudeird do dicto comendador e crutros. E eu 
Vaasco Paaez tabaliom d'el rey e m  Atei e termho que este prazo per 
outorgame.itai d'os .sobredictos escrevi e aqui meu sihal fiz q'ue tal 
(sivai do tabelião1 .he. 

DOC. N." 23 
1395, Julho, 3 - Ribeiro 
Martim Gil, comendador de Oriz, iempraza a Martim Anes de Parada 

e a Maria Afonso, sua mulher, e a uma 3.' pessoa um casal situado em 
Vila Pouca, com obrigaçáo d e  prestar serviço ao comendador que a visite. 
com carneiro. pão e vinho, e reverência ;a seus homens. 

A.N.T.T., Ordem de Avls, n.' 628. (Ver fig. 41. 

Sabham todos que eu Mtartim Gil comendador de Oriz que .he! da 
Ordem d9Avis enprazo a vos Martim Eannes de Parada e a vosa molher 
Maria Afomso e a hüa pesoa depos a vos qual nomear o :que de vos 
mais viver ao seu saimento o casal que a dicfa ordem e comenda .ha 
no logar de Vila Pouca o qual tragiia Afomso Mart im da Regueira e sua 
molher Beatriz Eannes que vos ha ajades com todos seus direitos e 
pertenças e entradas e saidas de monte em fonte per' hu quer que o 
melhor poderdes aver e achar e o lavrede* e mantenhades e moredes 
pesoavilmente e façades em el toda bemfeiforia que fazer poderdes 
per guisa que melhore e nom peiore dedes a mim e aa dicta comenda 
he ordem em cada h'uum ano de renda per todos di,reitos e quituras e 
foros que a dicta ordem adaver [sic~] seis m~~rab i t inos e meo de dinhei- 
ros portugueses de moeda antiga ou per qual moeda se paga,rem os 
prazos ,antigos por dia de Sanhoam Baptista em paz e em, salvo na 
dicta comenda dfOriz. E faredes serviço a mim ou a qualquer que for 
comendador em cada huum ano qua,ndo .ao dicto ciasal e comarca, de1 
chegar com huum carneino e ctom parn e vinho e outrossi faredes reve- 
rença aos seus homees que'ndo per h i  chegarem e devedes d e  see~r 
obedeentes a dicta ordem com osi seus direitos e n80m devede's de 
c~hamar contra .ella outro senhor nem criar hi homem nem molher 
filhos d'algo nem fazer de1 foro nem serviço a nenhüa pesoa poderosa 
nem cousa que a dicta Ordem e casal faça em preiuizo. E nom devedes 
de vender nem dar nem doar nem escanbhar o dicto crasal nem em 
alhear antre hüa pesoa seendo ante a dicta ordem e comenda fronta- 



dos se o querem tanto por tanto e nom o querendo darde-lo 'a tal pesoa 
que seja da vosa condicom e per que a dicta Ordem e comenda posa 
aver bem parados os sle'us dmireitos. E outrosi aas mortes de cada peçoa 
dardes lutu,osast segundo cjostume dta terra e saidas as dictas pessoas 
o dicto casal fique a dicta ordem e comenda deçembargado dom toda 
sua bemfeitoria. E esto vos faco per tal que cobrades e corregades 
e melhoredes e reparedes o dictb casa.1 e ca'sas de1 e devedes d a  ser 
vasa'los obedeentes ta diicta ordem clom os seus direitos. E em vida das 
dictas pesoas a dicta ordem nom v010 poder tolher nem vos leixar. E 
quem contra esto for peite a parte outorgante ouinhentos soldos e este 
prazo valler e a dicta ordem seer obrigada e theuda a volo deffender e em- 
parrar. E vos diczo Martim Eannes seerdes theudo e 'obrigado por vos e 
por as dictas pesoas a correger e reparar e morrar o dicto ciasal e 
pagai' o foro de1 como dicito he. O q'ual M'artim Eannes presente asy 
O out,ora,ou e a comprir e a guardar as condicões deste prazo. E pedi- 
rom asii senhas prazos. Fec'to 5oi .no loqar do Ribeiro tres dias de 
.lulho Era de .mil e q~~atrocentos e trinta e tres anos. Testemunhas: 
Antom Nicollaaez. Lo'urenço Goncalvez de Manhatosa. Goncalot de Vila 
pouca. Alvaro Rodriguiez escudeiro de1 dicto comendador e 'outros. E eu 
\iaasco Paaez tabali,o,m de1 Rei em Atey e termho que Der autoraamentn 
dos sobnedictos este prazo e s c r w i  he !aqui m.eu signal fiz que ta.1 ísilril 
do tabeliSo) he. 

DOC. N." 24 
1399, Vunho, 2 - Taid,e 
Martim Gil comendador de Oriz. empraza a Afonso Domingues de 

Sub-Ribas e a Afonso Dominques dito Menino, e a uma terceira pessoa o 
casal de Ponte, situado em Moimenta. terras de Bouroi 

A.N.T.T., Ordem de Avis. n." 637. 

Sabham todos quantos esste estorm,ento de prazo virem ciomte 
eu Mart im Gil comendadot' d'Oriz q'ue he da Ordem d'Avvs por m i m  e 
em nome da sobredicta min.ha comenda jempfiazo a vos Afomso Domin- 
guiz dicto Miny.no a a Afonso Dominguiz de Sub Rybas moradores na 
freguesia de Chorence que he em terra de Bouro per meio e húa pesoa 
depus Isic) vos qual nomear ho que de vos anbos posrum~eiro morer o 
nosso casal da nosa comenda que chamiam da Ponte que .he na fregue- 
sia da Igreia de Moymienta que he no sobredicto termho da terfia de 
B~ouro que vos anbos per meio e a pesoa depus (sic) vos todo ajades 
o dicto cassa! em vosas vid.as todo de monte em fonte roto e por romper 
com suas emtradas e savdas e perteencas e com todos seus encarre- 
aos e que t'enhades em el  senpre húa casa fecta e cuberta e fondada e 
facades em el quanta bemfectoria poderdes fazer e ,nem mal e tod,avia 
melh.or.ar e nom peijorar e nom criar hV filhso nem filha d'algo nem se 
chamar a outro nenhuum senhoryu [sicl  salvo a nos. Ho qual casal sob,re- 
diczo emprazo a vos sobredict.0~ pressentes e pesoa depus fsic) vos 
pella gisa que dicto he com todo preito e condicom que dedes e emtre- 
11 



gedes na dicta comenda d'Oriz em paz e em salvo em cada huum anno 
por dia de Pascoa dous morabitinos em dinheiros da moeda antiga de 
nove novos o soldo e de XXVII o manwdy e huum par de galinhas e 
de loitosa aa morte de cada hüa pesoa pagarem dous [morabitinos] da 
sobredicta moeda antiga e duas galvnhas e mais nom nem meos. E 
que as dictas pesoas sejam senpre bem obydentes aa dicita comenda 
com todos seus direitos os quaes sobredictos Afomso Domingu.es per 
sy e em nome da pesoa depu's eles obrigarom sy e todos seus beens 
aveudos e por aver a pagar os sobredictos foros e a morar o dicto 
cas:al nos dictas tempos a a o nom leixar e o dicto c~mendador a lho 
nom tolher d,o dicto tempo sub pena de quinhentas libras em dinhei- 
i-os. E levada ta dicta pena ou nom ,ho dicto atormento valer pera sen- 
pre como dicto he. E desto as dictas partes pidyrom senhos estormen- 
tos e mais se Iheu comprir. Fecto foy .no logar que chamam o Porto de 
Sam MCarfim] que he na freguesia de Sam Miguel de Taide dous dias 
do mes de Junho da Era de mil e quatrocent'os e XXXVII annos. Tes- 
temunhas Diego Fernandez abade da Igreja de Agrella e Dominges de 
Sub 0, Outeiro de Quatra [?) .e Vasco M,arti.nz natural de Toras homem 
do dicto comendador e eu tabeli~om. E eu Martim Gil tabaliom d'etl rev 
no julgado de Lcnnhoso qule esto esb~evi ,sub meu sii~n.al (que tal ísina.1. 
do tabelião) he. 

DOC. N." 25 
1400, Fevereiro. 19 - Vila Meá 

Traslsdo de um emprazamento de um casal tsifuado em St.' M: de 
Freglm pelo foro pua1 da  8 mrs., efectuado em 1330, Janeird, I1 rp,eio Crr 
mendador de Oriz, Pero Lamelas, a Maria Afonso, filha de  Afonso Mendes 
de Vila Verde. inclui uma procuração lavrada em Avis em 1327, Novembro, 15, 
de 'D. Vasco Afonso, mestre de  Avis, e outros comendaa"ores. a Pero 
Lamelas. 

A.N.T.T., Ordem de Avis, n." 370. 
Perg. de 215x246 mm; português: gótica cursiva; m.c. (com a escrita 

multo sumldal. 
Com sinal ootarial de Diogo Alvares- Tabelião régio no jogado de 

Santa Cruz. 

DOC. N." 26 
1400, Maio, 27- Mesão Frio 

Martim Gil, cavaleiro de Avis e comendador de Oriz, empraza a 
Vasco Anes, a sua primeira #mulher e a seu primeiro filho ou outra pessoa. 
um casal da dita Comenda situado em Vil8 Marim. 

R.N.T.T.. Odem de Avis, n." 574. 

Em nome' de Deus amen. Sabh,am os que esta oarta d'empraza- 
mento virem como eu Martim Gil cavaleiro da Ordem d'Avis e comen- 
dador da beiliial de Oriz emprazo e per prazo dou a vos Vasco Eannes 



filho de Joham Dominguiz de dom Cimil (?) e aa premeira molher liidi- 
mha que ouverdes e a huum fi lho ou filha d'entre vos e norn o havendo 
hii a hüa pesoa qual nomear o que de MOS maiis viver convem a saber 
<duum casal> que a dicta çomenda de Oriz e hordem ha e m  Viila 
Marim que soiitab de trager Pero 'alho e Fernam Johanes emprazado da 
dicta aomenda o qual he junto com outro casal q'ue ora emprazei a 
Antonio Martinz e. a sua molher' e parte com huum casal de Mendo 
Sedim (?I de hüa parte e da outra com casal dos Monchiinhos. Avedes 
vos e vosa molher e filho osu filha ou pesoa depos vos a diicto casal 
com entradas e saiidas e perteenças 'em monte e e m  fonte roto e por 
romper como o a dicta comeanda e hordem ha e de direito deve d'aver 
e milhor s,e o vos milhor poderdes aver e achar per ~ a l  preito e condi- 
com que vos ,e dicta vosa molher ,e pesoa depos vos o moredes per 
vosos corpos e mantenhades e facades em el toda bemfeitoria que seja 
melhorado e norn despesca e norn ciriardes hi fi lho ou filha d'algo 
nem de pesoa pdde~osa por que ese casal e herdades de1 menos 
posam valet~ menos ~h~amardes del,a outro senhorio senom aa dicta 
comenda e d.ardes a mim e aos oomendadores que depos mim forem 
em cada huum ano de foro quatro morabitinos velhos! de dinh8eiros 
portugueses affonsiis moeda antiga de XXVII sold,os o morabitino e soldo 
X dinheiros novos da dicta moeda antiga ou o seu verdadeiro valor con- 
vem a saber a meatade por diia de Natal' e a meatade per diia de Pas- 
coa da Resorei.sam em paz e em stalvo nd  dicta comend,a d'Oriz senom 
que vos posam v i i r  penh'orar e costilager (sic) po$ o dicto foro iaa v.osa 
custa sem vos0 emb,arg,o e fazerdes serviço ao comend,ador da dicta 
ordem hüa vez no ano quando chegar a esta comarca. E por esto con- 
ffeso que recebi de vos entrada quinhentas libras desta mioeda corrente 
reyal de tres libras e mea. E se quiserdes vender ou per algüa guisa 
contrauto fazer do dicto casal ou parte dele a algüa pesoa seer ante 
fecta a m im .ou a meus socesores se o queremos tanto por tanto e 
quando o norn quisermos faredes oontrauto a tal pesoa que norn seja 
cle maior condicom que vos e que seja obediiente aa dicta comenda 
com todo seu dereito. E depos vosa morte e da dicta vosa molher e 
peçoa o dicto casal fiicar l ivre e em paz .aa dicta comenda com toda sa 
bemfectoria sem embat'go nenhuum. E vos averde $10 l i ivre per os 
beens da dicta cbmend'a de. quem quer que vo 1'0 embarg,ar. E eu dicto 
Martim Gil por mim e por meus sucesores e eu dicto Vasco Anesl por 
mim e por as pesoas depos mim nos obrigamos per todos nosos beens 
moviis e raiz a oomprir e guardar todalas condiições e cousas sobre- 
dictas e norn h i r  contna elas so pena de cem morabitinos d,a dicta 
moeda antiga p.agad.oinos do que com elo for aaquel que o atender e 
guardar e pagada a pena ou norn esto valer como dicto he. E as partes 
pedirom senhos prazos fectos em Meiom ,Frio XXVII dias de Maio Era 
de mil IIiIcRII anos. Testemunhas: Dominguez Diaz, Joham Dominguez 
de D:om Ciimil (?I  e outros. E eu Fernam Perez tabaliam d'el Reii em Meiom 
Frio que este prazo outro tal scnevi per mandado e outorga das dictas par- 
tes e em cada huum meu sinal fiz que tal (sic). E norn seja sospeita a 



antrelinha hu diz duum casal ca eu tabeliarn escrevi e faço delo mençom 
so meu siinial que tal (sinal do tabelião) he. 

DOC. N P  27 
1400, 'Maio, 27 - Mesão Fria 
Martim Gil, comendador de Oriz, empraza a Wntónio Martins e a sua 

mulher Maria Francisca e a um filho de ambos, um casal Situado na honra 
de Vila Marim. 

A.N.T.T., Ordem de Avis, nP 788. 

Em nome de Deus amen. Sabh,am ,os quo esta carta d'empnaza- 
mento virem aue eu Martim Gil cavaleiro da Ordem, de Avis e comen- 
dador d'Oriz da diicta ardem empriazo e per prazo dou a vos Antonio 
Martins e vosa molher Mtaria Franciçca ,e a huum fiilho ou fiiaiha d'antre 
vos e nom avendo hy fiilho vou fiilha .a hüa pesoa qual quiser o que de 
Vos, mais viver CbmVem a saber dhum caslal que .soii,a de trager Pero 
Velho e Fernam Johan'es que foram morad,oCes em Vi1.a Marim o qual 
casal he na Onraa de Vyla Marim e parte com o casal de Matrtym Day- 
redes C?) e com o casal da Egreja que ora traz Vasco Annes. Ajade lo 
com entradas e saiidas e perteencas como o a dicta Ordem e comenda 
d'Oriz ha e de dereito aver d'eve com ta41 pfieito e condy~om que vos e 
a dicta vasa molher e pesoa deplos' vos ,o moredes per vosos corpos e 
o mantenhades e facades em el toda bemfeitoria que seia inelho,rado e 
norn despesoa e nom ori.ardes h8 fiilho :nem fiil'ha d'algo nem de pesoa 
poderosa pe'r que ese casal e [...]des de1 menos posam valer nem vos 
cham,ardes del a outro senhorio mas 'aa: dicta icome,nda e dardes a mim 
ou aos comendad'ores que depos mim forem em cada huum ano de foro 
quatro moeabitinos vellhos de' dinheiros portligueses affonsiis moeda 
antiga de XXVII per ouro (?I e soldo de IX dinheiros novos da dicta 
moeda a,ntiga ou o seu verdadeiro valor convem a saber .a meatade po'r 
di)a de Natal e a meatade por dia de Pascoa em paz e em salvo na dimcta 
oomenda d'Oriz sem [?I  quíei (?) vos [?I posam viir penhorar e costran- 
ger por o dilcto tapo aa voss,a custa e sem nos0 embargo e1 fazerdes 
servico ao comendador da dicta I~ordem hüa vez no ano quando chegar 
a esta comenda. -E por esto 'confeso que recebii de vos d'entradja' e 
rebora desta moed,a de reial das de li1 di,nheiros e meo. E se queserdes 
vender ou per aigüa gisa contrauto fazer deste casal ou a parte dele 
a algüa pesoa L...] ante a mim fazer (?I pergunta ou a meus socesores 
se queremos tanto per tanto e quando nos nom queesermoç fazerdes con- 
trauto a tal pesoa que nom seja de maior condicom que vos e que seja obe- 
diiente aa dicta eomenda do s i u  dereito. E devcs v0s.a rnorte e da 
dicta vosa mo~lher e pesoa o dicto ca,sal fidcatr livre e em maz .aa dicta 
oomend4a com toda sa bemfeitoria sem emb.argo nenhum. E aver de lo 
livre per os beens da dicta comenda de quem quer que vo lo embarqar. 
Eu dicto Malrtim Gil por mim e por meus socesores eu Antonio Marti,ns 
por mim e p,ar .a dicta mha molher e pesoa depos nos nos obrig.amos 
per todos nosos beens mmovis e raiz a conprir e guardar todalas con- 



dicões e cousas sobreditas e cada hüa e nom hir contra elas so pena 
de cem mo'nabitinos da dicta moeda antiga pagadoiros daquela que 
contna elo pera aaquele quo ,o ,atende< e gardar e pagada a pena ou 
nom as dimctas cousas valerem como dicto he. Das quaes rousas ,as par- 
tes presentes pedirom senhos prazos dhuum teor. Fectos em Meiiom 
Frio XXVII diias de Maiio Era de mil IIII" RI1 anos. Testemunhas: Gil Por- 
teiro [?), Stev,am Lourenqo do Como, Vasco Annes d e  Sam J'oam de 
Medim, Joham Dominguez do Doiro. Fernam Francisco de Paradela e 
outros. Eu1 Vtaasque Peres taabali,om d'el nei em Meiom Frio que este 
prazo e outro tal screvi per m,andado e 'outorgamento das dictas partes 
e aqui diz me8u sinal que tal [sinal do t;ahbeão he. 

DOC. N." 28 
1405, Julho, 26 - Lavrada 
A Ordem de Avis, representada por Martim Gil, comendador de Oriz, 

empraza a Gonçalo Vasques, filho de  Vasco Fernandes, a Joana Martins, 
sua mulher e a um filho de ambos, um casal em S. Martlnho de Lavrãda, 
no julgado de Gouvela de Ribatâmega (o  qual casal trazia aforado o dito 
Vasco Fernandes]. 

A.N.T.T., Ordem de Avis. n." 771. 

Em nome de Deus amen. Sabham quantos este prazo virem que 
na Era de mil e quatrocentos e coreenta e tres anos vinte e seis dias 
do mes de Julhu [siic) en a aldeia da Sam Martinho da Lavrada ,a par 
da1 adeg,a de Vaas'co Marti'nz miorador no di,cto logo de Sam Martiinh'o 
julgado de Gouveia de Riba Tamega pareceu don freire Mart im Gil 
comendador da casa d'Oriz e mostirou hüa procuracom escrita em pur- 
gaminho da que1 o teor tal he: 

Sabham todos que em presenca de mim Pedr'Eannes tabaliiom e 
te~temunh~as ade,ante escritas que o honrrado relegioso dom fre'i Fer- 
nam Rodrigez pela graça de Deus meestre da clavalaria da hordem 
d'Avis e frei Lopo V,aa'squez comendador moor e frei Fernam Nu,nez 
Homem comendador do Casal e frei Joham Airas comendador d2Aaveiro 
e frei Gon-lo Mairti'nz comendador d'Evora e frei Fern,am G,oncalves 
comendador da Vide e frei Nuno Martiiz comendador d,e Juromenha e 
frei Diego Lopez comendador de Coruchi e frei Pero Novaaes comen- 
d,ador de Santavem e frei Martim Affonsso d'a M'ota oomendador de 
Seda e Benavila e frei Lopo Stevez comendador d'Elvas cavaldeiros e 
trei Lourenco Diaz do convenfo da dicta hordem e fnei Riodrigo sam- 
christaão e frei Rodrigo ciantor e outros freires na casa e hordem 
d'Avis que he da dicta cavalaria no iregno de Portugal e do Algarve 
segundo a hordem da cavalaria en o bispado d3Evora seendo junta- 
mente per campã,o taj:arda [sic) segundo costume da dicta casa e holr- 
dem no; cabido e convento da dicta casa todos juntos chamados pera 
esto que se adeante sege o dmicto senhor meestre e comendadones e 
fneires da dicta casta e hordem solenemente fezerom e hordinharom e 
estabe1ece:rom pen seu certo procurador l i idimo e ,avondoso soficiente 



perfecto em todo como el melhor e mais compridamente pode e deve 
seer e per direito mais valer freii Martim Gil comendador da cassa 
d'O$iz e porbador desta presente procuracom 'ao qual derom e outorga- 
rom todo seu livre e comprido poder e especiaal mandado que per eles 
e e<mi seu nome e em nome da dicta casa e hordem possa ministrar e 
afforar e emprazar em tres vidas todas herdades e beens e eranças 
que ha dicta sua comenda perteencem e de dereito devem perteemncer 
por si e e,m nosso nome e da dicta hordem e que possa mandmar fazer 
cartas d'emprazamentos e estormentos d'afforamentos d'afforamentos 
(sdc) alguuils que vir que compre pelo estillo que se na dicta 'asa  feze- 
rom sempne e milhor se milhor podeir que posa mover. e mova demanda 
ou demandas contpa tod,allas pessoas be~ens da dicta oomenda teverem 
e demini,strar ouverem sem dineito contra elas entender a aver per 
qualquer maneira que sej<a sobbr; tooas as demandas que fia dicta 
comenda reoreceremi tambem pe~r s i  comme contca si per dante os 
juizes de Guimarães ou perante os outros qlraesquer juizes; e justicas 
assi wlesiasticas wmme segraes que com dereito dele deváo aver 
con.hocimento com poder de citar ou mand,ar citan e pedir demandar e 
receber e despemar e cornpoer e contradizer e comprometer e recu- 
sar avir e reconvir quitar renunciar negar e conhecer provar e reprovar 
com C...] receberr eixeeiçom ou ,eixeeicões poer revelia ou revelias 
pregar e ouvir sentenqa ou se>ntenças de qu.alquer mtaneina que seja 
tambem por eles c~ome contKa eles ,e delas apelar e .agravar se mester 
for per apelações e agravos e so privamentos sega [sic) perante el Rei 
e perante sua corte ou perante outro qualquer que com dereito dela aja 
d'aver conhecimento abaa sientenw deffenetiv,a e que possa em os 
preitos e demandas que ouve'r so estabelecer outro procurador ou  pro- 
cunadores em seu logo e em ,nome deles e os revogar cada que queser 
e d,epoos da revog.acom d'ofizio d>a procuraçom em si  filh,ar e que posa 
jurar em suas almas quia'esquer juramentos que o costume ou o direito 
mandar 'e nas outras partes o leixar se vir que compra e fezer meester. 
E que outrosi possa fazer e dizer todo o que verdadeiro e liidimo 
procurador poder e deve fazer e o que eles fariam e diriom se a 
todo per pessoas presentes fossem e elas fezessem e dissessem 
posto que lhe ddema.nde e registem e iafam mester especial mandado. O 
dicto senhor meestre e oomendadores e f,reires ouvirom e pormeteron 
d'aver per firme e estavil deste dia para tod'o sempre todo o que per 
o dicto seu procurador e per os seus soestabelecudos d'el for fecto e 
dicto e revorado e firmado e outorgado em todo o que dicto he ou em 
parte dele s'obtrigamento dos beens da dicta casta e convento s hordem 
que pera esto obrigarom ,e relevarom o dicito seu procurador e os seus 
soestabelecudos ,d:el de todo ,enca,rrego dei satisdaçom segundo 0 di- 
reito outorga .e manda segundo hordem de juiz. E mandanom que se 
algúla cclusula ou .reiz.om ou [...]ou parte ou salva (?) for minguada 
desta sua procunaçom h.a am proposta em ela. E em testemunha desto 
mandarom seer fecta esta procuracom fecQ em Avis no moesteiro e 
conuento da dicta vila viinte e sete ditas d'Abnil Era de mil e quatrocen- 



tos e coreenta e tres anos. Testemunhas que a esto presentes $oram 
frei Rodrigo prior da Seda e frei Pedro filho de Joham Jtevez e frei 
Martinho e outros. E eu dicto Pedr'Eanes tabaliom d'ei Rei na dicta vila 
que per mandado e outorgamento do dicto senhor meestre e comenda- 
dor e freires es& procuraçom' escrevi e aqui meu sinal fiz que tal he. 

A qual procuraçom mostrada o dicto Martim Gil comendador per 
poder da dicta pnoouracom en seu .nome e da dicta hosrdem d'Avis 
enprazou a G.onçalo Viaasquez filho de Viaasco F'ernandez de Sam M.ar- 
tinho da Laboreda e Ia Joha,na Martinz s.a molher e ta huum filho ou filha 
d:antre ambos e nom aveendo fil.hos a hüa pessoa de sa condiçom qual 
o prestumelno de. vos nomear o casal que ,esta .no dicto logo de Sam 
Martinho da Labiyda julgado de Gauveita o qual esta so o poço e o qual 
casal ora tragem eles e o dicto Vasco Fernandes que o ajom nas dictas 
vidas com todas stas perteenças e, entradas e saidas de monte em f'onte 
com tal preito e condiçom que o morem per seus oorpos e. façom em 
ele muitas bemffectorias per tal gisa que o jdicto casal melhore e nom 
peiore .e que dem em cada huum tano aa dicta hordiem e comenda d'Oriz 
cinque morabiti.nos e dez e oito' soltdos velhos de viinte e sete soldos 
o morabiti~iio em paz e em salvo na dicta comeda por di~a de Fuscoa da 
moeda antiga de nove di,nheiros novos1 e de )doze dinheiros velhos o 
sol~do que se husiava em tempo do reii dom Affonsso que f80i deste 
reino de P~ortugal .e luitosa ciada pessoa o melhor sinal que ouver per 
suas mortes. 0u.trossi darem huum carneiro vivo .ao comendador da 
dicta comenda. d'Oriz em ciada huum (ano com pam e com vinho quando 
veer aa dicta aldeia de Sam Martinha e qu3ndo hi nom weer que lhe 
dem per ele dez soldos da sdi'cfa moed~a aan8iga e averem com o dicto 
cas'al a pesqueira (de Rithas como a sempre ouve o dicto casal. E ou- 
tnossy que leixem sempre da presa que chamam do Candeeiro que esta 
acima da Aldeia da auga dela cada domingo huum dia de cada [...I 
augma deia ao oasal que traz no dicto logo de Sam Martinho Martim 
Martins o moço e sa molher e aos que io dicto casal1 senpre C...] 
este prazo durar aos dictos Gonçalo Vaasquez e sa molher e pessoa 
depos eles averem com eles per meyo os dictos Vaasco Fernandez 
e sa molher o dicco casal e erareno [sic) e fazer cada huum o que 
mais poder fazer. E o dicto comendador d'Oriz disse que dava a 
esto sua outorga por que o dicto casal seeja melhor pobrado man- 
theudo e nom devem hi de chamar outro senh3or contra a dicta 
hoiídem nem criarem hi filho nem filha d'algo nem poderem venmder 
nem alhear nem fazer contrauto do dicto casal nem deste emprazamento 
dele sem mandado da! dicta hordem d9Avis e dos meestres e, comenda- 
dores dela e seerem ihis obidientes com todo o seu direito e renda. E 
ida-Ias dictas vidas o dicto ,casal com todas sas perteenças e bemffec- 
torias fi,car sa dicta hond~em d'Avis e aa dicta sua comend,a d'Oriz sem 
embargo nenhum nem poderem leixale (sic] nem engeitar o dicto casal 
nem a dicta hordem nom lhe lo poder tolher .nas dictas vidas compri~ndo 
eles ,as dictas condições deste pnazo. E outorgarom que quem qu'er que 



contra esto for que peite mil manavedis de peia aa parte queixosa e a 
pea levada ou nom 'este prlazo valer nas dietas' vidas como dicto lhe. 
E a dicto Gonçalqo Vaasquez e sta molher pnesentes receber,am o dicto 
emprazamento per as dictas condicões e obrigarom perla e'sto todos 
seus beens por si e polla pessoa d,epos eles. E desto per io dicto comen- 
dador este prazo e os dictos lavradores outno tal huum com o outro. 
Fecto foi no sobnedicto logo e di,a e era. Testemunhas que a esto pre- 
sentes foram Ste~vam Gonçalo dos fnnnos e Vasco Martinz do dicto logo 
de Sam Martinho e M'artim MauZiinz o moço e M,artim Marti,nz seu paii 
maradones no ,dicto I.og,o de S,am Martinho e Rodrigo de Bertoledo e 
outros. E eu Affonsso Rodrigez tabaliom de nosso senhor e1 Rei no 
dicto julgado de Gouveea que se prazo pera o dicto Martim Gil comen- 
dador e w t ro  tal peca o dicto lavnadon scnevi em cad8a huum meu sinal 
fiz que tal h.e [sinal do tabeliãb). 

DOC. N.' 29 

1406, Março, 4 -S. Miguei de Gonça 

A Ordem de Avis, representada por Frei Martim Gil, comendador de 
Oriz, empraza a Gonça i~  Martins, morador na freguesia de S. Bartolomeu 
da Esperança, do  julgado de Lanhoso, e a duas pessoas mais, um casal 
ai situado e todos os terren,,s que est io entre os moinhos da Acha e a 
igreja da freguesia. 

A.N.T.T., Ordem de Avis. n." 772. [Ver fig. 51. 

Sabham os que este prazo vinem que em pnesença de mim Per' 
Eanes tabeliom de1 Reii em Guimaraaés e as testemunhas adeante 
escriptas ffiey' Martiim Gil Comendador da casa e comensda d'Oriz que 
he da Ordem d'Avis em ,nome fd.a ~dicta Ondem e seu e da d ic t i  comenda 
d'Oriz per ,poder de, hü4a procunacom que sobre esto mostrou de que se 
o thenr .adeante segue emjprazcuu e fez <prazo ,a Gonçalo M<arti.ns mofia- 
dor e'm a freigisi,a de Sam Bertolameu da Spenança do Julgado de La- 
nhoso presente .e a duas pesso,as subcesivel depos 61 que o dicto Gon- 
calo Martins posa nomear a segunda e a segunda que posa nomear u 
terceira do casal que soya trazer Lionardo Martins sogro do dicto Gon- 
çalo Martins que parte com os casaaes d'agion que he da dicta 
comenmd'a e jaz n.a dicta freigisla e todos .os terreos que estam. entrei os 
moinhos da Acha e o moiinho' da dicta Eigre3.a com seus chanBados e 
regadyos e augas e o lemedeiro do Regatinho e o pardeiro do Moinho 
que hii esta gue as aja assii como as ata aqui ouve e com suas per- 
teenças entnedas e saydas e melhor se as melhor ,poder aver. E que 
aja mais o terreo do Bumbeiro com a chousa que com ell anda e as 
m,oleiras do Ameal com seu canal que he .no Rio d'Ave que, soyam a 
andar ciom o dicto casal que ajom todo esto em esta gisa e com esta 
condiç,am p~imeinamente que; se el dicto comendador e seus homens 
de sua casal e assii os comen,d,adores que depos el vee'rem da dicta 
comenda d'Oriz queserem poer o dicto canal que ajam o pescado de1 



e norn ho darem ,ao Martim e quando norn pose,rem ou r'equerirem que 
o aja o lavrador. E que o dicto lavrador e pessoas depos el morem o 
dicto casal pesciavilmeme e lavrem e afruytem e facam e refacam 
quanta bemfeitoria poderem fazer em gisa que melhore e norn peiore 
que dem e, pagem aa dicta m s a  e, comend,a d'0riz por todalas causas 
em cada huum :ano sete m.oiiabitinos em d.inheiros da moeida antiga o 
soldo de nove novos e de doze dinheiros v,elhos e o pilharita ,de Sete 
dinheiros e .o grave de quatorze e a b,arvuda ,do Porto e de Lixboa d0us 
e qu,atro ou o vei-dadeivo valor dells. O qual 'casal .dizia que soya a estar 
por cinque. moriabiti,nos e que lpbaga os dictos sete morabitinos como 
dicto he ~aas tercas do ,mo Natal e Pascoa e Sanhoam (sicl e começar 
a .pagar o Natal primeiro siginte e que o dicto lavrador e pesoas 'epos 
e1 o norn possam leixar nem a dicta ordem e comenda a elles tolher e 
que outrosi,; nom criisem hi i  filha. d'algo nem de nenhüa pesoa poderosa 
nem se ch,amar a outro senhorio ,a seer vassalo obidiente e reoeber 
bem e1 .e: vos cqmenda!dones que depos el veerem e os seus h.omens 
e mesejeiros e norn poderem dar nein em alhear o dicto emprazamento 
em me'nhüa ,outrla :pesos, de ixoor condicom que e1 lavrador . E avendo 
de dsr ou doar ou vender que seja ante tanto por ranto ao come.ndador 
ou com sua outar,ga e consentime'nto. E o que contra esto vee'r em 
parte ou em todo que page de pe,n'a a'a parte teente e outorgante qui- 
nhentos soldos da sobredicta moeda e levada a pena ou nom todavia 
este ,prazo ualter. E asi o outorgou. E a idicto lavrador recebeu em si i  o 
dicto prazo e obrigou s i i  e se'us beens a taer e guard~ar as condições 
sobredictas e cada hüa dellas por si i  e por as pesoas depos el su a 
dicta pena. E as partes pi'diriom assiii senhos e~stormentos ou mais os 
que Ihii comprisem. Fecto foti e o~torg~ado n o  eirado da Eigreja de 
Samigel de Gonca. termh,o da dictaj villa qu,atro dias do mes de Marco 
Era de mil e quatrocentos e quarenta e quatro annos. Tesqemunhas 
Fern.amn Nunez homem do comendador do Cas,al e J.oham Affo'nso do 
Porto vasa10 d'el Rey e Joham Soveral escudeiro do dicito comendador 
e outros. Eu Per'Ear.es tabeliom sobredicto que este estormento per 
autorgarnento das dictas partes escrevi e ,aqui meu si.nal fiz .E o theor 
da procuracom de que suso taco mencom nom viay aqui o tral,ado por- 
que este prazo he pera o Comand,ad.or e norn lhe faz minga porque esl 
tem em si i  o corpo da dicta procunacom. E .o laviiador levte o tralado 
dell,a n.a seu ,prazo. E .outrosii f ica a dicta procuracom rigistrada em 
meu livro. Eu dicto tabeliom 6aco aqui rnencom que o dicto comendador 
avia podar de fazer este pnazo per a dicta tprocun3~om segundo se em 
ella contem [sin,al d3 tabelião). X Reials. 

DOC. NP 30 

1406. Dezembro. 19 - Arrifa17a de  Sousa 

Caderno dos prazos da Conie,nda de Oriz, sendo Comendador Martim 
Gil. Insere emprazamentos, em traslados, desde 1353. 

A.N.T.T., Ordem de Avis, n . V 6 8 .  



Em nome de Deus amen. Este he o caderno dos pnazos do 
comendador de Oriz '. 
[DOCUMEN,TO A]  

Era de mil1 IIII' XLIIII" annos dez nove dias do mes de Dezembro 
na Arrifana da Soussa perante Affonsso Gonqalvez ouvidor do julgado 
de Pen,aHi~ell de Soussa e pessente mim Dieg'Eannes tabaliom de 
nosso Senhor ,e1 rei em esse meesmo e testemu'nhas adiiante escniptas 
pareceu M,artim Gill comendador d'Oriz e disse que pidi,a ao dicto 
ouvidor que mandasse a '  <a Martim> Martins de Morreira que Ihii 
mostrase a prazo do seu cas8all 'pera de1 aver ho conteudo por q.de Ihii 
pertescia [sic). E o dicto ouvi~d~or visto o .seu pedir disse ao d'icto Johanr 
Martins se abia alguum embargo ao nom mostrar. O dicto Joham Mar- 
tins disse que nom e mostrou lsogo h:uum prazo escripto em plirg,aminho 
fecto ,e assiinaado per Stev.am Viioente tabaliom que foi Antre Doiro 
e Minho segundo per elle panecia do quall ho teor tal he: 

- .Sabham todos quantos este prazo virem que em pressença de 
mim Steviam Vi'cenbe tabaliam de nossa senhor e( Rei na comarca 
d'Antre Doiro e Minho e os ediante esoriptos Mârtim Gill comendador 
d'Oriz da Ordem d'Avis 'empnamu e deu pert pzazo a Martim Martins 
morador em Moreira e a sa molher Maria Domingues $e a hüa pesoa 
depos elles que seja de su,a condicom ,a qual leixar o postumeiro delles 
ho cassa1 que a dicta Ordem ha no dicto logo de Moreira que chamam 
Cimq de Vil.lia no qual1 elles or,a moram par tal wreito e condiçom que 
morem e mantenham per seus corpos e façam eni elle mais bemf,ecto- 
rias pci. que mezlhorem e que dem de1 de renda em cada huum ranno em 
paz e em salvo ,na dicta casa d'Oriz cii:nco mo~abitirios velhos e meio 
n.a vi'da .do dicto~ Martim Martins de moeda (antiga ou como el R,ei 
manda o.u mandar e #as ,outras pesoas detiram seis manabitinos da dicta 
moeda os meyos por Natal e os meyos popor Pascoa e loytosa ctada 
pesoa ho milhor siinal que ouvenem e seerem moyto obidientes ao dicto 
comendador e a seus mandados fazerem Ihii conhecimento hüa vez no 
anno quando veer a tarra e amarem o dicto cas~sall todos tres em sas 
vidas de monte em fonte oomo milh.or podafiem [FI. I v l  aver e achar 
nom criarem h,ii filho nem filha dalgo nem se chamtarem a outro se,nho- 
rio nem a )poderosso nenhum ncm I.hii fazerem serviço nem possam 
vender ,nem dar nem escambar o dicto casal1 nem espaçar nem tresm'd- 
dar todo nem pame delle ne~m fazerem delle outra coussa sem outorga- 
mento da dicta Ordem nem ho possam leixar nem ha dicta ordem nom lho 
lo possa tolher. E depos sas mortes o dicto cassa11 ficar a dicta Ordem com 
E esto Ihiis fez por vynte libnas d'entrada. E outorgarom o dicto Mar- 
t im Martins por sii e polias d'ictas pesoas e o dicto comendador por sii 

1 .Da Arrifana de Sousav e ~1406. entrelinhado e escrito em letra bastante 
posterior. 
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e polla dicta ordem a teendarem [?) e a gardarem e a conprirem todas 
,as dictas oousas e nom irem contca ellas so penna de cem moratsitinos 
vel.hos por penna e em nome de penna. E desto pedirom senhos prazos. 
Fecto foii em Moreira bynte e tres d'outubro Era de mil1 IIIIC trinta 
,:huum> bnnos .  Testemunhas: Martim Martins e Diego Lour,enco e Gon- 
çallo de Ribeila e ioutros. Eu dicto tabaliom que esto escrevii e meu 
siinall fiz que tal hex. 

O quall assi mostrado o dicto Marrim Gill comendador disse que 
peldia ao dicto ouvidor que Ihii mandase dar delle .o trallado em pubriaa 
forma por quanto lhe pertescia (sicl. E o dicto ouvidor visto o seu dizer 
tez pergonta ao dicto4 <Martim> Martins se avia alguum enbargo a 
Ihi nom seer delle dado o trallado. O dicto' <Martim> Martins disse 
qiia .n.orn mais que Ihii prazia .de o tomer. E o dicto ouvidor visto ,r> seu 
dizer como o dictr> pfiazo nom era borado :nem antreliinhado nem em sii 
sospeito mandou a mim tabali'om qde lhe dese delle o trallado em 
pupri~ca forma so meu siinall dando a el sua sutoridade quanto a de 
dereito a pudia dar e mandou que val.esse come ,horeghinal. Testemu- 
nhas Biivar Goncalvez crerigo, Joham Perez Ma\rtin,ho e outr~gs. EU taba- 
liom que esto escrevi ,meu sii'nall fiz que tal (sinaf do tab,sliáo) he. 

[DOCUMENTO B] 

Sabham quantos este stormento este stmnento (sic) virem que 
no anno da Era de mil1 IIII' quoreenta e 1111° annos aos dez e nove dias 
do mes de Dezemb~o na Arrifana de Soussa julgado de Penaffiel da 
Soussa perante Affonsso Goncalvez ouvidor do dicto julgado e pres- 
sente mim Dieg'Eannes tabaliom d'el Rei em esse meesmo e teste- 
munhas adiante escriptas pareceu Martim Gill Comendador d'Oriz [FI. 21 e 
disse que pidia ao dicto ouvidor que mandasse a Lou4renco Eannes seu 
seu caresseiro [sic) que presente stava que Ihii mostrasse o prazo do cas- 
sal1 em que el vivia que era seu e Ihii pertescia fsic) delle o trallado. 
E logo o dicto ouvido,r disse ao dicto Lourenco Eannes se abia algüa 
razom a nom mostna,r o dicto prezo que lhe assii erD demandado da 
parte do dicto comendador. E o dkcto Lourenco Eannes disse1 que nom 
mais que Ih,e prazia de mostr+r. E mostrou: logo huum ,prazo, escripto 
em purgaminho fecto e assiinado per Vasco Lounenco tabaliom do, jul- 
gado d'Aguiar d'e Soussa segundos per ell parecia do qual ho teor he tal: 

-.Sab,ham todos quantos este pnazo ei autro tal anbos d'huum 
teor virem como eu Martim Gill comendadmor da cassa d'Oriz da Ordem 
d'Avis emprazo a vos Lourencot Eânnes pressente e $a v,ossa molher 
Maria Martins nom pressente que ora morad8es em Toronhãs e a hüa 
pesoa depos vos qual o prestimeiro de vos'nomear a ora de sua morte 
huum cassall e mey,r> que a dicta comenda ha ,no G,ardom fregesia de 
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Sa[ml Miigel l  de Gandra do julgado d'Aguiar de Soussao qual1 cassali 
e meiio trazia Mart im Joh~aninho e Mart im Martii ls seu hirmão com 
todas suas* ,e~ntradas e saydas e co,ussas que ao ~d ic to  oassall e meiio 
pe,rreencem de m ~ ~ n t e  em fonte aroto e ,por romper assii como ,a dicta 
hordem ha e melhor se o vos milhor poderdes aver com tal preito e 
condicom que vos que o .nom possades dar nem doar nem em alhear 
nem troucar nem escambar nem outra coussa dell fazer nem criar h i i  
f i lho nem filha d'algo nem d'outro poderosso per que a dicta ordem perca 
ho se'u dirie~ito nelm ,se chamar a outro senhorio so tal1 prei.tg e ccmdi- 
çom que dedes em cada h'uum anno $de penda em paz e em s,alv,o a dicta 
come,nda dtOriz em1 a dicta cassa oyto moqabitinos e meyo dei moeda 
antig,s que suya corer ,em este reino ia meatade por  Natal e a outra 
meatade por Pascoa de Sureiçom e dar clada pesoa lutuosa ho milhor 
siinal que tever e fazer servico húa vez n40 tan.io ao comendador quando 
veer a terra e seer, bem obiidiiiente a dicta ordem e comendado,r e 
seus homeens e que vos e as dictas pesoias hos moredes pesoavel- 
mente". E avendo vos de vender que o facades ante saber a dicta 
hordem e se o queser ta,nto fpor tanto e, nom ho querieildo a dicta ordem 
entom vos vendedes a tal1 pesoa que nom seja d'et mo.ar condicom que 
vos e que paguem a dicóa ordem ho seu direito. E cesto vos f,aremos por 
cento [FI. 2v I  e quorenta libvas que me, destes d'entcada e rqvora. Eu 
dicto Lourenço Eannes me obnigo por m im e .por ias dictas p,esoas a teer 
e a manteer as condicóes e clausollas contheudas em este prazo e fazer 
em o dicto o issal l  per  guissa que ello melhorem 'e nlom peiorem so 
obrigaçom de todos meus beens que pera esto obrigo. E o prazo nom 
valler depois da minha morte ,e das dictas pesloas e o dicto cassa1 e 
meyo ficar issento a dicta ordem com todas suas bemffechorias. Eu 
dicto comendador obioigo os bens da dieta'! comenda $3 deffender de 
qualquer pesoa que, vos sobre. o dicto cías.al e meyo queser poar en- 
bargo e qualquer que contra este prazo for em parte ou em todo que 
pezite a :p,arte agardante que per elle stever c e m  mar,abitinos ,de <moeda 
antiga e a pena levada ou nom todabya o dicto prazo seer firme e esta- 
vell como em elle he contheudo. E em testemunho desto mandarqm assii 
seer fectos dous prazos .ho qual hei este d e  Louranco Eannes. Fecto no 
dicto logo do Gardom tres dias do mes d'Agosto Era de mil1 lIIIc trinta 
e dous annos. Testemunhas Affomso Perez abade d a  Eigrei)a d'Aguiar 
de Soussa e Joham Leytom e Gonçallo de Ribella e Affonso $A?.rtin da 
Gardom e outros. Eu Vasc'o Lourenco tabaliom geeral por meu senhor 
el Rei nos seus reinos de Portugal1 e do Algarve que a esto presente foi i  e 
esto escnevii e aque (si~c) meu siinalll fiz que tal he.. 

O quall asii mostrado o dicto comendador pidio ao vdicto auvidor 
que Ih,es mandasse delle dar o trallado em pubrica forma. E o dicbo 
ouvidor fez pergonba ao dicto Lourânco Eannes se' abia alguum enbargo 
a nom seer dado delle trallado ao dicto ciomendador. E o dicto Lourenco 
Eannes dise que nom mais que Ihii pnazia de o aver. E o dicto ouvidor 
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visto o seu direr e tccrmo 10 dicto prazo nom era borado nem rasso nem 
em s i i  sospeyto mandou a mim fabaliom que lho '  desse e mandou 
que valesse como ioregiinal sobredicto. Testemunhas: Joham Perez 
Martinho, Bivar Gonçalves crerigo e outros. Eu tabaliom que esto escrevi So 
meu siinial qule tal (sin,al do tabeyiáo) he. 

[DOCUMENTO C ]  

Sabham quantos 'este stormento vyrem que no anno ida era de 
mil} e IIIIc XL IIII" iannos aos dez nove dias dio mes !de Dezenbro nTArri- 
[FI. 31 fanna de So~issa perante Affonsso Goncalves ouvidor do julgado 
de Penaffiell de Soussa 'e ,pressente' mim Dieg'Cannes tab#aiiom de 
nosso senhor e1 Rey no dicto julgado e testemunhas adiante escriptas 
pareceu Martim Gill comenidador da Comtenda da cassa d'Oriz e pidio 
ao dicto ouvidor que mandasse a "  Goncalo <hominguez> seu cas- 
sieiro que pressente stava que 7lhii mostrasse ID t i tol lo do seu c,assall 
pelra de1 aver o trallado [por quanto lhe pertescia (sic) a elll e a sua 
comenda. E logo per <o dicto Goncalto Domingues> foi mostrado 
huum prazo escripto em puraaminho,fecto e assiinaado por Vasoo Lou- 
renco tabaliom; do julgado d'Aguiar de Soussa segundo per el l  parecia 
do quall ho Wor Tal .he: 

- ~Sabham qu<antos ,este prazo virem como eu Martim Gill 
comendado,r da ciome,nd'a da oassa Il'Oriz da hordem d'Avys eniprazo e 
dou p,ot' ptazo a vos Goncallo Domingues pressente a vossa molher 
Domingas Goncalvez nom pressente e a hüa pesoa pos vos qual nomear 
o que prestimeiro Is ic l  de vos nomear a ora de vossa msorte huum cas- 
sal e meyo que ha dicta comenda iia no Gardom na freguessia de 
Satm] Migell de Gandra do julgado d'Aguiar de Soussa ao quall cassal 
e meyo su'ya ,de traze~r Aff,onso Martins o quall cassal e meyo vos 
enptazc com este \preito e condicom oue vos e 2s dictas pessoas o 
moredes pessoavelmente e que dedes deli em cada huum anno de renda 
a,a dieta comenda d'Oriz em paz e em salvo1 na ,dict,a c,assa d'0riz o ~ t o  
morahitinos dictos purtugeses de moelda antina e estes q j t o  inorabi- 
ti l ios papared'es vos Gon~a i l~o  Dominaues e m  'dias que u .iicto Affomso 
Martins for vivo e. depos da morte do dicto' Affansn Martins vos e as 
dictas pessoas pagaredes nove morahitinos da dicta moeda e os  dictos 
serem panados a meatade por Natal e a meatade oor Pascna de 
Sureycom lovt,oss~s cada pessoa o milho'+ sinali aue. teverdes com este 
preito e condiçom Que vos q,u,e facades delle e em elle per que melhore 
e nom ae iow e que nom vendedra nem dedes nem alhn,edes nem 
esauanbedes nem niitna coussa delles al fazer so pnn.na rl@, nansnrlns 
a penna adiiante [FI. 3 v I  escripta e ,o prazo nom valler. E querendo 
iros bender que \/ollo facades saber aa dicta ordem se o quer tanto 
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por tanto e norn h.o querendo a dicta ordem vos entom ,ho vendad,es a 
tal i  pessoa que norn seja de moor oondiçom que nos e que norn seja 
dona nem cavaii'eyro nem crerigo nem reiiigioso nem outro hommem 
poderoso se norn como dicfo he nem criardes hi i  f i lho nem filha d'algo 
nem d'outro hommem poderosso per que norn faça periuizo a dicta 
ordem. E porem vos ajad~es o dicto cassall e meyo con todas sas entra- 
das e saydas e ,direitos e perkeenças de monte ,e em fonte naroto e por 
ronper asii como o a dicta hordem ha e miilhor se o miilhor poderdes 
aver e que sejades bem obiidilentes a dicta oredem [sic] e comendador 
e a seus hom'meens e que facades huum se'rviço em cad'a hsuum anno 
ao dicto comendador quand,o beer a terra. E esto vos faco por cento e 
satenta libr,as que n,os destes dlentt'ada e revora 'em dinheiros d'esta 
moeda que ora corre de dez swldos o reall. O quall cassall e' meyo n;om 
dava m.ays dan%es de ciinco mombitinos e meyo. Eu jdicto Gonçallo Do- 
mingues conhoço e conffesso que eu tomo de vos o dicto cassa1 e 
meyo e obrigo por my e por as dictas pessoas a manteer as clausolas 
e condiçó'es em este, prazo e per n:os kiecltara'das. Eu dicto ciomendador 
obrigo os beens da dicta comenda a vos liivrar o dict'o cassall e meyo de 
quem quer que vos sobrello nosar enharao e que o norn possades Iei- 
xar nem nos tolher nos dias de nossas bidas e a ora de vossa morte e 
das dictasa pessoas. E o dicto cassall e meyo fioar issente com todas 
sas bemffectolrias oa'a dicta ordem. E qualquer que contra este nrazo for 
em parte ou em todo. que peyte a part,e gsrdante qu'e por elle stever 
cem morabitinos d e  moeda sntiga e a penna levada ou tiom todabva o 
dicto p w o  ficar em sua virtud,e como dicto he. E e m  testemonho desto 
a dicto comendad,o,r e Goncallo Domi~ngues mandafom *asçili seer fectos 
dous ,prazos anbos dhuum teor o qual reste' he do di.cto Gonçalo Domin- 
g'ues. Fecto nio dicto 1og.o do Gacddm tres dias d d  mes d'Agosto ,em de 
mil1 IIIIc tri inta e dous ann,os. Testemunhas: Affonso Martins do Gardom 
e Gonpallo da Rihella. Gil1 Martins escudeiro d,o dicto comendadiotl e 
Joham Moni'o e Lourenço Eanines IF1. 41 d e  Torinhãs e outros. Eu V~asdo 
Lourenco tabali,om geerall por meu senhor RI rei nos seus reiin:os de 
Portugal1 e d'Aldarve que reste pressente foy e esto escrevii e aque 
[sic) meu sinal1 fiz que ta l  he,>. 

O quall assii mostrado o dicko; .comend8ad!or pidio amo dicto ouvi- 
dor que lhe mandssse dar delle o trallaldo. E o dicto ouvidor bisto sjeu 
pidir disse ao dicto Gonçallo Domingues se abia algüa razom a Ihii nom 
seer dado o trall.ado do dicto prazo. E $0 dicto Goncalo Domingues disse 
oue norn mais que lhe nrazia de o ver. E o di&,o ouvidor bisto seu 
diizer mand.au a mim tabaliom que lhe desse o trallado delle em: pu- 
brica forma so meu siinall dando a el  sua ,outoridade quanto a de direito 
pudie dar bisto come o di'cto norn era borado nem antreliinhado i iem 
em s i i  sospeyto em nenhuum logar. Testemunhas: G.ancalo da Ribellam. 
Biv,ar Gonçalvez crerigo e Jaham Dnminauee e outros. Eu tab,aliom que 
esto )escrevi e meu siin'all ,aqui fiz que t,al hte [s,inal do tabel,i&). 



[ D O C U M E N T O  D ]  

Sabbam quantos este stormento vyrem que no ano da Era de 
mil1 IIIIC quareenta quatro annos dez e nove dias do mes de Dezenbro 
na Arrifana de Soussa julgado de Pennaffiek e perante Affonso Gonçal- 
vez ouvidofl do dicto julga'do e pressente mim Dieg'6an.nes tabaliom de 
nosso senhor ,e1 Rei no di~cto julgado a as testemunhas adiante escrip- 
tas Martim Gi1.l cumend,ador d'Oriz que estava pressente disse que 
pidi(a ao dicto ouvidor que mant&asse a Joha:m Ma~rtins seu casseyro 
que outrossy estava pressente que I.hii mostrasse o titollo do seu cas- 
sal1 que ena da sua c,omend,a d'Oriz e 'por que Ihii pertescia delle o 
trallad,~. E logo o d,ictiu ouvidor disse ao di'cto Joham Martins sei abita 
algüa razom ao .nom mostrar. E o dictg J o h ~ m  Martins disse que nom 
e mostrou logo huum prazo escripto em purgaminho fecto e assiinad,~ 
per Stevam Viicente tabaliom que foi em a quomarca d'Antre Doiro e 
Minho segundo per ellme (parecia da qual ho teor tal1 .he: 

-cSabham quantos este p,razo birem que em pre- [FI. 4v l  sença 
de ,mim Stevam Vicente tab,al,iom dte nosso slenhor el Rei ,n,a comarca 
d'Antre Doiro e Minho e as testemunhas a~diisante esor:ipbas Marti.m 
Gill comendador d'0riz da ordem d'Avys enprazou e deu pe~r prazo a 
Joham Martiris dicto Gago e a sua molher Cfiara M,artins e a húa pessoa 
depos elles que sejca da sa condiçom qual ho leixar o postimeyro delles 
c; cassall que ha dicita ordem ha emxo Moreira no qual ora elles moram 
que foy de Martim do Eiroo per tal1 preito e c~n~diçom que o morem e 
mantenh,am per seus corpos e que façam em elle moita b,emf$ecõoria 
per que melhore e que dem dell dme renda .em ca,é4a huum an,nos [sicl taa 
dicta ordem em paz e em salvo :na dicta cassa d'Oriz sete morabitinos 
velhos e meio d'e moeda antiga ou como el rei m,anda cu mands'r os 
mevos por Natal e os meyos por Pascoa e loytossa cada pesoa ho 
milhor siinall que teverem e serem moiito obiidinte ao dicto com,enda- 
dor 'e. a seus m,andados e fazerem Ihii conheciimento hüa vez nGo! amo 
quando veer a terra e averem! o ditcto cassall em sas vii,dias todos tres 
de monte e em fonte komo o milhor poderem 'aver 'e ac,har e nom cria- 
rem hii filho nem filha d'alqo nem se chamarem a outro senhorizo nem a 
poderosso ,n@nhuum nem I,hii fazerem. serviço nem p,osam vender nem 
doar :nem esquasnbar o dicto cassall nem espedaçar nem tresmudar todo 
nem parte delie nem fazerem delle outra (sicl sem outorgamento da dicta 
ordem ne,m ho p,ossam leixar, ,nem ha dicta ordem nom Ihii lo possa 
tolher. E depos sas mortes o dito casal ficar a dicta ordem com toda 
sa bemffec~horia livre e quite e desembargado sem conthenda nenhüa e 
esto Ihis fez por viinte libras d'entrada. E nutorgarom o dicto Joham 
Martins por sii pollas dictas pessoas e o dicto comendador por sii /poll+a 
di.cta mdem ,a tender [?I  e a corr(prirem todas as coussas e a nom irem 
contna ellas so penna de cem morabitinos vtelhos por penn,a e em 
nomme de penna. E desto pidi'rom senhos prazos. Fecto foy em Moreira 
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viinte e tres dias de Dezenbro Era de mil1 IIIIC trinta huum annos. Tes- 
temunhas Diego Lounenco e Vasco Gill te Gil l  Fern~sndes soudeiros e 
Cvoncalo de Ribelliam e outros. Eu ,dicto tab,aliorn que4 esto es'crevi e 
meu s i i n ~ l l  f iz que t,al he.. [FI. 51. 

O qua1.l assii mostrada o dicto comendador disse que] pedia ao 
dicto ouvidor que Ihii inandasse 'der a mim tabaliom .o trallado dellme em 
puprica form'a so siiinall de mim tabaliom. E o dicto ,ouvidor bisto o seu 
dizer e pidir fez pregonta a.o dicto J o h m  Martins se abiia talgüa razom 
a nom seer dado o trallado delle ao dicto comendador. [E] o dicto 
Joham Marti~ns dise que nom mais que I.hii prazia de o aver. E o dicto 
ouvi ior bisto ,o seuv dizer e bisto o ,dicto prazo como no.n e'ra, borado 
tiem antreliinh2do nem em si i  sospeiito mando11 a mim tatal iom que Iiii 
desse iielle o trallado c m  puprica forma d4ando a el l  smLia outoridade 
quanto a de direiito 'pu'dta dar. Testemunhas: Biivar Goncalvez crerigo, 
Goncall'o de Ribell'am. Joham Domingue's 'e outros. Eu tabeliom que 
esto escrepvi e meu sinal1 fiz que tal (sinal do tabaligol h,?. 

[DOCUMENTO E] 

Sabham quantos este stormento virem que no anno da Era de 
mil1 IIII' XL IIII" dez e nove dias do mes de Dezembro na Arrifana de 
Soussa perante Affomso Goncalvez !ouvidor do j'ulgado de Pennaffiell 
de Sousa e pressente mim Diegu:Ean,nes tabaliom de nosso senh.or el 
Rei no dicto Fulgado e testemunh.as adiia,nte escriptas p,areoe~u M,a.rtim 
Gill c~m~en~dador  d'0riz e dise q'uel jpedia ao dicto ouvimdor que mandasse 
a Mart im Eennes seu casseiro qu'e Ihes m,ostnese o t i tol lo do seu casal 
por quanto Ihii pertecia d:avetr 3 tralmladd dell e logo io dicto Martim 
Eannes mostrou huium storme.nto fidcto .e assiinaado per B'aasco Lnu- 
renco tabaliom d'Aguiar dle So~isa segundo per elle parecia ,do qu,al ho 
teor he este que se adyante segue: 

-=Sabhiam todos quantos este ,prazo e outro tal1 anbos dhuum 
teor birem .com!o eu Martim Gil1 comenda~dor da cass~s d'Oriz da hordem 
d'Avys empvazo e dou pnazo a vos Martim Eapnnes pressmte e a voss4s 
molher Johaaa Dominguez lioin pressente e huum CFI. 5v] e huum [sicl  
filho ou filha d'antre anbos e noin avendo fi lho nem filha a húa pesoa 
qual nomear o prestu'mero !de vos inais biver a ora de sa m.orte o casal 
aue a dicta cassa d'Oriz ha na fregesia de SaCml Migeell de Veire que 
chamam da Careijra (com *este preito e condicom que vos e as di,ctas 
pescas o moredes per vossas pesoas pesoavellmente e que facades 
em ello toda bemffectoria per que tnais valha e nom peiore e qiue dedes 
de renda por roda rende nove morabitinqs de moeda antiga do ten'po 
d'el rei dom Affomso biinte soldos por libra e doze dinh'eiros p:or s'oldo 
nom embargando lei nem ordiinacões que el rei fezese ou faca em con- 
t r a i r ~  e liüa marrã em paz e em salvo na dicta cassa d'Oriz e os  dinhei- 
ros seerem pagados por dia de Pascoa de Surrevcon e assi em cada 
huum anno ,e com este preito e condiicom que nom criedes hi i  filho 
nem filha d'algo nem dtoutro homem podrosso fs ic l  que seja perjuizo 



a ordem e com este preito e condiçom que o nom dedes nem alheedes 
nem esquanbedes, nem bendedes nem fazer de1 all ataa que mo façades 
ante saber se o quero tanto por tanto te que vos sejades bem obeldiiein- 
tes com os nossos direitos e (aos nosç'os homeens e que pagedes loy- 
tossa o m,ilhor siinall cada pessoa e qiue vos ho nom pos'ad.es leixar 
'nem a dicta ordem tolher. E quallquer que ,contra este prazo for p'eite a 
pa,rte ragardante que pe~r sei: destever quinhentas libras de moeda antiga 
e penna levada o'u nom o dicto prazo .seer firme estavell como dicto he. 
Eu dicto aomend'ador obrigo os beens da dicta com'enda a teter e main- 
teer as cl~ausol~as e ,co,ndiições suso dictas com esta condicom que se 
algeem o'uver dyreito no dicto casal1 que veinha rnostrasr a mim atea 
oyto dias e agard,ar Ihii ei o seu diireito. E'u di'cóo M4artim E'annes obrigo 
obrigo (sic) os beens que eu etii por mim e por as di.ctas [FI. 61 pesoas 
a teer .e manteeir as clausol.as 'e con:dições sosso di,ctas so penn'a de 
pagar as dictas quinhentas libras. Das quaes cousas as dictas partes 
mandarom a mim 8abali.o;m en deante escripto seer feitos do'us prazos 
mbos dhuum teor ho qual este he do d'ifcto Martim E'annes. Feito em 
Ribellam biinte sete dias do: mes de Julho Era de mil1 IIIi" XL annos. 
Testemunhas: Joham G,~nçalvez da Tenra, i?), Martim Martins de Sisto. 
Biicente tounenço 'e Gonçallo de Ribellam e o'uttilns. Basco Lourenço 
tatkali60m po,r inosso ,senh,or {el re.i n,a ci'dade do Porto te em seus termos 
que estb presente foii e esto e esto [sic) escrevy e aqui fiz meu siinal que 
tal he.. 

O qual 'assii mostrado o dicto comendador pidio ao tdicto ouvid.or 
que lhe) mandaste! diar o trallado *de11 em pup'rimc,a iorm(a so mesu siinal 
c8om sua auctoridade. E oi dicto ouvidor bisto o gdicto pr,azo como nom 
era borado !nem antrelinhado nem soslpeyto fez perganta (ao dicto M~ar- 
tim Ean.nes se abi.a algüa razom a lhe nom seer ,dado de1 o tral14ado. 
E o ák to  M,artim Eannes dise que nom mais que a'nte lhe prazia de Ihii 
seeir d,ado. E .o ,dioto oiuvimdor bisto o seu dizer mandou a mim tabaliom 
que lho desse so mleu sii,nal dando a ele sua auctoridade de quanto com 
direito ,dar podi~a. Testemunhas: Biiuar Gonçalvez crerigo e Joharn Pe- 
rez, Martinho da Ribella e outros. Eu tabaliom que este stormento 
escrevi com o trallado do dicto prazo e aqui meu siinal fiz que t a l  he 
{sl,nal do fe?beliãoJ. 

[DOCUMENTO F ]  

Sabham quiantos este stormento birem que no an~no da El;a de 
mil1 IIII' quorenta quatro annos dez e nove dias do mes de Desenbro (sic) 
na Arrfifana de Sousa perante Afhonsso Gonçalvez ouvidor do julgado de 
Pennaffielml de So:ussa e pressente mim Dieg'Ean,ne,s tabaliom de nosso 
senhor el reii no dicto julgado e te~tem'unh~as adoante eseriptas para 
ceu M'artim Gil1 comendador ,dPOriz e disse que pedia ao àicto ouvidor 
qu.e mandasse Affomsa filho de Viicente Lourenco seu caseiro que 
estava presente que Ihil quessesse mostfiar o .prazo do seu casal em 
que bivia o dicto seu padre Vicente Lounenço por quento Ihii paresci'a 
dell ho trallado. E log,o o dicto Affonso mostrou [Fl. 6v] huum prazo 
12 



ipto em purgaminho fecto e assinaado per Vasco Lourenço tabaliom 
uiar de Sousa segundo per el l  parecia do qual ho te'or tal he: 

~Sabha,m todos quantos este ,prazo e outro tal anbos dhuum 
m como .eu Martim Gil1 comenda,dor da c~sss.a d'0riz da hordem 

d'Avis dou per  prazo a vos Viicente Lourienço pressente e B vossa mo- 
I h w  Margeiitda Eaannes nom pressaate ,e ha huum fi lho ou fi lha d'antre 
anbos e nom (avendo filho ne,m 5i'lha a hiía pesoa qutal !nomear o postu- 
meiiro ide vo,s mais viv,er a, ora d,e sua lmorte que seja d'a viossa c?ndi- 
com ho cassall que a dicta cassa d'Oriz ha na fregesia de Sa[m] Migell 
de Veire que chamam o Peredo so tal preito e condiçom que vos e as 
dictas pessoas ho moredes per vossas pessoas pessoavelinente ,e que 
façades em el bemffectoria per que mais balha e nom peiorre e que 
dedes de renda por toda renda e. direituras nove marabitinos da moeda 
antiga d:el rei dom Affoms'o .nom enbargando leix nem ordinações que 
el rei faça em contrairo desto. E os dinheiros seerem pagados em paz 
e ;em saluo na cassa d'Oriz em cada huum anno por dia de Pascoa de 
Surreiçom e hüa maarãal com este preito e condicom que noin criedes 
h i i  f i lho nem filha d'algo nem vos chamardes a outno senhorio nenhuum 
per que ai dicta ordem pelrca o s.au direito e o cassal meos [sic) balha 
e qu'e vos seades bem obiidiientes com as nossas rendas e direitos e 
aos nossos homeens quando per hii .beenem e que o mom possades dar 
nem doar nem escambar nem bender nem outra caussa de1 a l  fazer ataa 
que nollo facades ante saber se o queremos para a dicta ordem aue o 
ajamos pera" pera [sic) mos. E nom querendo que entonoe ho dedes 
a ta l  peso@ que seja d a  nossa con8diçom e que Vos que o norn posades 
leixar nem ha dicta ordem so penna adiiante esçiripta e qu,e o ajades 
o dicto cassal com sas emtradas e saii- [FI. 71 das e direitos e perteen- 
cas d e  monte e em fonte a~o tos  e por ronper assi como a dicta ordem 
lia e milhor se o vos milhor poderdes aver e achar. Esto v,os faço po,r- 
que .o (dicto casal1 se queria ermar a daredes lloiitosa cada pessoa ho 
milhor siinall que hi i  ouver. E o dicto comendador obrigou os beens da 
dicta comen'da ia teer e manteer e ,nem ir contra o dicto prazo' em parte 
nem em todo so penna de paqar quinhentas l i b ~ e s  de moeda antiaa com 
esta condiçom que emquanto bive; Domingas Martins no quardo do dicto 
cassall que lhe n r m  ficades desagisasdo e que I.hii fapades per gis!a que 
posa manteer no dicto casalli no seu quarto e,mquanto ella biver. 
E fazendo vos ho contrairo que o prazo vos n'om valha. Eu Viicente Lou- 
renço me obrigo por mim e por as dictas pesoas ,obrigo os beens a teer 
e ma,ntees as clausollas e condições suso dictas s o  penna de pagar a 
dicta penns. Das quais cousas as dictas partes man.darom assisi seer 
fectos dous prazos anbos dhuum teor. Fecto foi em Ribella biinte sete 
dias de J.ulho Era de mil1 Illlc quaree~nta annos. Testemirnhas: Joham 
Goncalvez da Terra [?I. Goncallo da Ribella, Mart im Martins de Sisto 
[?I .  e Martim Eannes de Veeire e outros. Eu Vasco Loureno tabaliom 
por ,nosso senhor el rei n:a cidade do Porto e em seus termos que 
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es80 presentie foy e esto eecnevii e meu s'iin,all i i z  que tal (sinal do 
tabelião) he. 

[DOCUMENTO G] 

[Fol. 7 v l  Sabham todos quantos este storm,ento virem que no anno 
da Era de mil1 Illlc XL quatro annos dez e nove dias do mes de Dezembro. na 
Arrifana de Sousa perante Affomso Goncalvez ouvidor do julgadso de 
Pennaffiel de Soussa e pnesente mim Dieg'Eannes tabaliom de nosso 
senhor el Rei no dicto julgado e testem'unhas adi imte escri,ptas pareceu 
Martim Gill comendador da cassa d'Oriz e pidio ao dicto ouvidor que 
mandasse .a Joham Bugalho morador em Villa Qu'eice ,que estava pres- 
sente que mostra [sic) o t i tol lo que tiinha do casal em que biivis que 
era da dicta casla d'Oriz pera del l  aver ho toalltido por quento dizia que 
lhe pertescia pelra ia dicta comend,a. E logo per o dic*o Joham Bugalho 
fo i i  mostrado h'uum prazo escripto em purgaminho fec*o e assinaado 
per Goncalle Martins tabaliom de Giimaraes sequndo per el l  parecia 
e dizi'a e fazi'a m8ençom do qual prazo ho teor tal1 he: 

- ~~Sabhiam todos que pressente mym Goncallo Mtartin's taba- 
litom de Giimaraens e as testemunhas adeante escriptas dom Pero 
Giraldez prior d o  Mosteiro da Costa procurador d e  noss,o senh!or ho 
Inffante dom Pedro per sua carta de Drocuracom da qual ho teor tal he: 

-#<Dom Inffante .dom Pedro filho primeiro do moy ,nobre d'om 
Affomso pellat glíaça 'de Deus rei d e  Ror%ugall e do, Algawe .a quantos 
esta carta birem faço saber que eu faco meu procurador Redro Giraldez 
prior do Mosteiuo !da Costa que ell por mim e em meu nome poss~a rece- 
ber a posse d(a quintaa e cassa d'Oriz com todos seus direitos e per- 
teenças que ha Ordem d'Avys ha no dicto logo a qual he Antre Doiro 
e Minho nio ldicto logo de Oriz ida qual me Joham Perez meestre e co'n- 
bento da dicta hordem fezerom doacom segundo mais conp.ridamente 
he contheudo .na dicta carta da dicta doacom. Faço o dicto prior meu 
procurad,or que por mim e em meu nome possa receber a posse da dicta 
quintaa e cassa e pera arendar e emprazar e dar Dor mim e em meu nome 
o que lhe eu mande,r. E dou Ihii poder que possa demandar os lavradores e 
aquelles que malfectorias fezerom nas 'h rdades  e pera demandar as 
rendas e todollos tnutros direitos oue ende a dicta quintaa de direito 
deve d'saver. E d'ou Ihii poder pe,ra demandar e deffender e peira s'ubes- 
tabellecer outro prircuradair ou procuradores !e pera os revogar e depois 
de rev'ogaçom o officio .e ptro- TFI. 81 curacom em si i  filhar. Eu ey e 
averei por firme stavel para todo sempre, todo o que pelo dicto meu 
pr~curado~r  for fecto e dicto .nas .COUS~S sobredictas e em cada hüa 
dellas s'o ~briqame~ntic, de todos m,slus beens que pera ,esta obrigo. E em 
tnstemonho desto mandei dar ao dicto meu procurador esta ma carta 
aberta e seellada do melu seello. Dada em Trancoso bynte dias de Se- 
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tembr;~. O Infante o mandou per Affomso Eannes d'Allanquer e F,ran- 
cisto perez seus vassalos e seus ouvidores. Martim Affomso a fez. 
Era de mil1 trezentos e oyte'nta e oyto annos. Affomso Eannes d'Allan- 
quer, Franciscus Petrisx. 

O dicto prioll pef poder da dicta pt'ocuiiaçom in .nome do dicto 
senhor Iffante e por elle tenprazou a Domingos Dominguez morador em 
em Villa Quice freg'uesia de Sam Tomé de Biitaraens presente e a 
Domingas M'artinsl sa molher nom pressente e a hüa pesoa qlral o pos- 
tumei~ro :ao seu fialecymento n.om'ear o casal que esta na dicta aladea que 
chamam de Tieiro que' ore ell diiz que trage: par tal preito e condicom 
que facam hii bemfectoria e milhoramiento e .o lavrem e affoytem e 
,pobrem ,e dedes ao dicto senhor Iffia~nte e,m cada huum anno ci,nquo 
morabitinos belhos dictos portugeses poif todollos direitos e direituras 
e pos geira por dia !de Natall e loytosa como he custume. E depoç morte 
do dicto Domigos Do,minguez e s'a molhar e pesoa o dicto casal ficar ao 
dicto senhor Iffante com sa bemfectoria 'e que elles que o nom poss.am 
leixar. E esto dizia qu'e Ihes fazi~a por huum me0 morabitiino d'entrada. 
Hlo qual Domingos Dominguez obrigou se,us beens ia comprir e a gardsr 
as dictas condicões so pea de 'quinhentos soldos e o prazo baller. Fecto 
foii em Giimerafee(n,s dez sete dias de Junho Era de mil1 lIIC noventa 
huum annos. Testemunhas: Pero M'artins conigo ,da Costa, Joham Do- 
mingues filho de Domingo An'dre, Pero Domingues abade ,de sam Lou- 
renco de Calvos e outros. Eu dicto tabaliom que! ,este stormento 
escrepvy e meu siinali pugii,,. 

O quall assi mostrado o dicto comendador pidio ao (disto ouvidor 
que lhe mandase dar dell o t~all8do nem p,uprica formIa so siinal de mim 
tabaliom. E o dicto ouvidor blisPo o seu dizer fez bergonta 'ao dicto 
J'cham Bugalho se õbid ~algüa razom ia nom seer dei dado o triallado ao 
dicto comendador. E o dicto Joham Bugalho dise que nom mais que 
ante lhe prazia de .o aver. E o dicfo ouvidor bisto o seu dizer18 e o 
dicto p,razo como nom 'era bonado nem antreliinh'ado nem em sii sos- 
peito mandou a mim tabaliom que lho :dese so meu siinal e que dava a 
el sua outori'd'ade quanto) a de direito podia dar.  testemunha,^: Biivar 
Goncalvez crerigio e Johãm Perez Mia,rtinho e Goncallo de Ribella e 
outros. Eu tabaliom que .esto esc'nevii e' 'meu s!iin,al Piz qu8e. tal he [s'i~al 
do fabeliáo). 

[DOCUMENTO H] 

[FI. 8vJ Sabh,slm quantos este stormento virem que no a,nm da 
Era de mil1 Illlc XL I1II0 annos aos dez e nove dias do mes de Dezembro 
na Arrifana de Siousa perante Affomso Goncalvez ouvidor do julgado 
de Pennaffiel de Soussa e presente mim Dieqe Eannes tabaliom d'el 
rei no dicto iulgâdo e testemunhas adea,nte eacriptas pareceu Martim 
Gill comendador da cassa d'Ol'iz e pidio ao d i c ~  ouvidor qiue, m<andase 
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Affomso da Villa seu caseiro que mostrasse o titollo do casal em que 
bivia e que era d,a dicta Comenda pera dell lavar ho tr,allado. E logo o 
dicto Affomsto ,da Villa mostrou huum stormento fecto e. assiinaado per 
Goncall'Eannes tabaliom que foi em Aguiar de Soussa segundo per ell 
parecia do qual ho teor tal1 he: 

-4abham todos que na e,m de mil1 Illic trimnta annos ayto dias 
do mas d'Agosto em o logar que. chamam a Quintãa de Gondellãas n'a 
eira de Gonçallo Affomso estando no dicto logo Affonso Gonca1v.e~ filho 
do dicto Gonçal~o Affomso en presença de mim Gonçali'Eannes taba- 
liom d'el rei no julgado d'Aguiar de Soussa e em seus term,os e as tes- 
temunhas adeante som escriptas pareceu M'aria Martins molher que 
foii de Gonçallo Estevez .da villa e mostrou e :per mim dicto tabaliom 
leer fez huum pr,azo 'de que 0 teor tal he: 

-aSabham todos quantos este sto,rmento d'afforamento virem 
Gomo perante dom Joham meestre da cavallaria da hordem d'Avis ,e de 
+rei Viasco Porcalho comendador moar da dicta hordem 1d'Avis ,e fnei 
Migeell prior do conbento da dicta villa .e frei Affomsov Estev- comen- 
dado'r do Gano a f,rei Gonçallo Garcia comendador ;de Juromenha e frei 
Vaasoo Fernandez comendador 'd'Ebora e frei Rodrigo Aires comendla- 
dolr de Cunuohe e outros frei'res e cavalleiros da dicta ondem seendo 
elles [em] cabiidoo per quampaa tanjiida na dicta Eigreja do dicto con- 
be,nto dessa metesma villa d'Avis paneceu Gonqallo Estevez mo~rador 
na Iregesia de Sam Pedro de Gondallãas e mostrou huum stormenbo 
escri~pto em purgaminho fecto e assii.naado por Domingos Estevez taba- 
liiom de Giimarã,es segundo em ell panecia no qual era contheud~o antre 
as outras cousas que Pedro Lame;ll<as com poder de dom Vasquo 
Affonso seendo meestre da dicPa ordem o dicto Pero Lamellas [FI. 91 
comendador ,d'O,$iz afiorou a Pero Domingues e ia sua molher Margarida 
Gonçalver e a hüa pesoa depos elles ficase huum casal d,a dicta 
comenda d'Oriz que he na dicta fregessi,a o qual ch,amam o aass~all da 
villa e que o s  sobnetdictos dessem pollo dicto casal1 ,por dia de Pasçoia 
doze miorabitinos e meo belhos e sua loytos~a como he do custume 
segundo mla8is compridamante he contheiudo em ho dicto .starmento o 
qual casal o dicto Gonçallmo Estevez disse que elle e Senhorinha Perez 
sua molhe,r trazem ora. E pidia ao dicto senhor meestre e freires que 
lhe perlongassem o tenpo e que o podesse ipoer em outras pessoas 
po~rque a sua molher eca postimera pessoa que o tem pella sobredi,cta 
pensom e que d,aria delle mais. E o dicto senhor meestre e freires man- 
darom que ao sqymento da dicta Senhorinha que o dicto Gonçallo Estevez 
aja o dicto cassall pera sii e pera duas pessoas que depos elles bee.rem 
quais elle e o que depos ello veerem nomearem e que pagem cada huum 
anno por ,o dicto diia de Pascoa ao que a dicta cassa d'Oriz tever doze 
morabitinos e meyo velhos e suas loiitossas como he de custume e a dicta 
Senhorinha Perez em sa viida page os dictos doze m,orabitinos e meiio 
como paga. E nom reparando o dicto casal ou nom pagando o dicto foro 
como dicto he que o que a dicta casa d'0riz teve,r 20s possa penhorar per sii 
sem outra justiga. E o dicto Gonçallo Estevez que pressente. stava assi,i 



ou ,o dicto casal e obrigousse per sii e seus beens a conprir e a 
ar e a manteer o dicto fofio como dicto hre. Das qua'es cousas 
mso Estevez comend~3dor d,o Cano e veedor da cassa da di'cto se- 

Gonçallo Estevez. p id i~om senhos starmentos. 
m Aviis em na Eianeia ido dicto convento da . ~ . 

dicta villa quatorze dias d'Abril era de mil1 e illlc quatorze annos. Tes- 
temunhas fre.ii Pero Eannes e freii Gonçall,~ Martins ;e freii Stevam Mar- 
tins comendad~or de Benavilla e outros. Eu Affonso Eannes tabaliom d'el 
rei em Aviis que per man~dado &das :dictas partes ,este stormento escrevi 
eo dicto Gonçallo Estevez a dsei oom meu sinal1 que tal he.. 

O qual ,storme,nto a ditcba Maria M,artins molher que foi ido dicto 
Gonçallo Estevez ,disse que o dicto Gonçall,~ [FI. 9vI Estevezr seu 
marido que foy a fezera a ella pessoeisõe [sicl do dicto casal1 da villa con- 
theuda no ldicto prazo e pessoa que Ihii to di'cto seu ma,rido dera disse 
que ell\a de sua livre e ipropri~e vontade e sem perssa nenhüa nomeava 
ao seu saimento pella postumeira pesoa dmo dcto ciasall da villa Affomso 
Gonçalvez filho do dicto Gonçallo Affomso da Quinta que estava que pre- 
sente stava (sic) ao qual outorgou po,dar qu'e o 08uvless'e o di,cto casal 
vencendo a elale de m,orbe. E (esto disse que lhe fazia porque se o dicto 
Affomso Gonqalvez aom ,ell.a quenia casar e faze,r sua v,iivein$da os quaes 
se logo casanom per pallavras como manda a Santa Eigreja de Roma em 
a Igreja de Sam Pedro de Gondalláas. Das quaes cousas o dicto 
Affomso Gonçalv,ez pidio este stormento ,e ia ldicta M,arla Martins ho 
outorgo'u e dise qiue nom iria cointna ell e,m parte nem em todo so penna 
de mil1 libras. Fecto foii no dilcto logo dia lera e mes shuso dicno. Teste- 
munhas que s esto fiorom pressentes Stavam .da Gieisa e Joh~am e Lopo 
Giraldez abade da dicta Eigreja de Gondalãas e Gonçallo Affomso e 
outros. Eu sus'o dicto tabali:om que este stormento esorevii e meu 
siinrall fiz que tal he.. 

O qual asii mostrado o dtcto Martim Gil.] piidio ao dicto ouvidor 
que lhe mandassei #dar delle io trallado: em pupri'ca forma so meu siinall 
poirqu'e dizia que lhe pertescia. E o di'cto ouvidor visto o seu idizer fez 
peirgonta ao di'cto Affomso Ganpalvez se avii'a .algú,a razom a Ihii nom 
seer dado delle o tral'lado. E o di'cto Afiomso Gançalviez dise que nom 
mais que ante lhe prazia $da o Iaver. E o d~icto ouvidor visto o seu dizer 
e o dicto estormento w m o  nom era banado nem antrelinhado nem em 
si1 sospeito mand.ou a mim tabaliom que lho desse e que dava ,a ell sua 
outonidade quanto .a de direito d8ar podiia. Testemunhas Bivar Gonçalvez 
cr,erigo, Joham Peres Martinhso, Gonçallo da Ribella e outros. Eu tabaliom 
que este stocrne,nto escrevii .e mreu sii~nall fiz qule tal h;e (sin.31 do tabelião). 

[DOCUMENTO I ]  

Sabham quantos estei stormento virem que no anno da era de 
mil1 IIII' XL IIIIo annos dez e nove dias d'o mes de Dezembro na Arrifana 
de Sousa julgado de Penaffiel de Sousa e presente [FI. 101 mim 
Dieg'Eannes tabaliom de nosso seinhor el Rei no dicto Julgado e teste- 



munh,as adeante escriptas pareceu Martim Gill come,ndador da cassa 
d'Oriz e piidio ao dicto ouvidor que mandasseL4 seu caseiro que pre- 
sente stava que lhe mostrase o titollo que tinha do seu casall em que 
biviia pera dell aver ho tnallâdo em puprica forma porque dizia que I,he 
pertescia pera a dicta sua comenda. E logo o dicto16 mostrou huum 
prazo em purgaminho fecto e a~siina~ado per Gonçalo Ea:nnes tabaliom 
que foii no julgado d'Aguiar de Sousa segundo per iell, pareoia do qual 
ho teor tal1 he: 

- <~Sab,ham todos quantos ,este prazo birem como eu Martim 
Gill comendador da cassa d'Oriz da hordem d'Avis emprazo e dhu per 
prazo a vos Goinçallo Pallos momdo,r em Beeifre do Julgado d'Aguiar d,e 
Sousa pressente e a vossai molhar Senhorinha Perez norn pressente e 
a huum filho ou filha d'anbos e nom avendo filho nem filha que o aja hüa 
pessoa depos vos a que o mandar .ho que de vos mai's bida q;ue sej'a da 
vossa condiçom ho nosso oisall que eu e a dicta cas,a e o'ndem ,avemos 
na frege1si.a de Sa[ml Migeel de Beeire que he .no dicto julgado 
d'Aguiar ho que em ora morades par tal1 condiçom que o moredes per- 
soavellmentiei por voss,as pessoas ,e que façedes em vell toda bemfec- 
toria per que mais valha e que 'dedes a nos e a dicta casa id'Oriz e 
sucesores della del'la [sic) de penda em cada huum .annos (sic) por 
tod,a renda e Gabe~dall em paz e em salvo sem vossia custa nenhüa em a 
dicta cas:al d'0,riz 'dez mo.r,abitinos velhos de mlae'da antiga e hüa m'arsa 
e seerem pagaidos os; dictos. idinheiros por dia de Pascoa de Surreiqam 
e ,a dicta maráa po$ dia de Natall. E daredes laytosas cad,a hüa pessoa 
ao seu pasamento o milhor sii~nal a 'uso austume da terra. E vos nom 
cniaredes hii filho nem filha .dlalgo nem d:omem poderosso nenhuum 
nem ho podel~ades partir nem ,ho marcar nem. mud,ar nem dar nem doar 
nem poer em outra pe- [FI. IOv,] ssoa sem mandado e que estever na 
dicta casa n'em ~oderedes a vender .se nom a nos tanto polr tanto que- 
rendo .o E! nos norn o queran'do o que; o vend1ad.e~ ,a t a l  peso,a q.ue nom 
seja de mo4r condiçom que nos e seendes vos senpre bem obiid'iientes 
com os ,nossos, derieitos (nem fazeqdes seu nem faro ;a outra nenhüa 
pesaa em contra ri,^ de nos e .de nosso senhorio. E mortos vos o dficto 
cassall' fique liiwne aa dicta casa com toda s~a bemfeotoria. E esto vos 
fazemos por acincoenta. '" libras que nos destes por entrada e por revora. 
Ajedes vos o dicto casall com todas sas perteença. e antnadas e say- 
das de monte em fonte assii como o vos milhor podederdes (sic) a ~ h a r  
e avar e .nos de d'areito devemos d:aver e seerdes senpre bem obii- 
diientes ;com os nossos diireibos. E in.os norn vollo pod'eremos tolher 
nas ,dietas biidas nem vos o podel-eides leixar. E todos outorgacom 
ateender e a gardar esras cousas suso dictas e cada hüa dellas so pena 
de ciem morabitinos de penna e a dicta penna levada ou nom esto valler 
como ,dicto hem. Das quaes cousas tas dictas piartesi ~pid~ltrom a mim tab8a- 

14 Espaço em branco na original. 
lS Espaço em branco no original ao qual se segue um .S. que foi riscado 

"iscado squareentav. 



liom senhos estonnenros. Fectos forom em Billa Cova ante a porta dta 
morada de mim dicto tabaliom dez sete dias d'Abcil Era de mil1 Illlc 
trinta huum annos. Testemunhas que esto f o ~ o m  pressentes Gençallo 
Affomso de Quintaa e Affomso Gonçalvez seu filho e Gonçalo Mateus 
e outros. Eu Gonçalle Eannes tabaliom d'el rei no Julgado d'Aguiar de 
Sousa que este stormento e outro tal escrevi :e tem cada huum meu 
siinall fiz que tal hen. 

O quall asii miostrado o dicto Martim Gill disse ao dicto wuvidor 
que lhe mandase dar huum stormento com h o  trallado dell. E o dicto 
ouvidor bisto o dicto stormento e coma nom era berado nem antrelii- 
nh'ado nem em sii sosspeiito mandou a mim tabaliom que lha dese e que 
dava .a ell su,a outoridade quanto .a de dareitd pudi'ia dar. Testemunhas 
Bivar Goilçalvez crerigo, J,oham Perez, Martinho G.onçal1.0 ide Ribella e 
outros. Eu tabaliam que esto escrepvi .e meu siinialll fiz que tal he [sinal 
do tabelião). 

[DOCUMENTO J] 

Sab,h,am quantos este stormento d'emprazamento birem que no 
anno da Era de mil1 IIIIC quarenta e quatrlo annos aos dez .nove dias do 
mes de Dezelnbro na Avrifian'a de Soussa trm Ias casas de Gonçall,o Es- 
tevez em presse8nça {de, mim Dieg'Eannes tabeliom de n,ossp senhor el 
Rei no Julgado de Pmennaffiel lde Sousa e testernu,nhas admiimante escriptas 
parreceu Martim Gill comemdadar da oass,a d'Oriz que he da ondem 
d'Avis dma cavalleria ,d'Avys e mostrou e pe8r mim 'sobre dicto taballiwm 
l'eer fez hüa procurapom escripta 'em purgaminho fecta e assii'naada per 
Pedr'Eannes tabaliom 'd'el R,ei em Abis seguundo em ell,a dizia e pjarecia 
na; qual era contheudo iantre as cousas que. o honrado religi,oso dom 
freii Fe~nam Rioiz pella graça de Deus meestre d~a ca!val!aria da ondem 
d'Avis e freiii bopo B)aasquez dame~ndador moor e 5reii Fernam Nu- 
nez Homem camendador do Casall e freii Joh'am Aires comenda~dor 
d'Aveeiro ;e freii Gonçallo Marti,ns ciomendadar d'Evo~a e freii Fernam 
Gonpalvez ~omendad~or da Vid'e e fireii Nuno Martins comend'adar d'e 
Juromenha e freii Diego Lopes comendador de Curuch,e e dreii Pero 
Navaaes comendador de Santarem e freii Martim A f f ~ m s o ' ~  da Mata 
oomendador da Seda e Benavilla e freii Lopo Estevez comendador 
d'Elvíis cavalleiros e freii Lourenpo Dominguez prior do oonbento da 
dicta orde,m ,e freii Rodrigo s,amcristam e freii Rodrigo cantar d outros 
freires na casa e ordem d'Avis que he da dicta cav,alarla em nos reynos 
de P:ortugal e do Algarve segundo a ardem 'de caval,arima em no bispado 
d'Evora seendo juntamente per quanpaa tanjuda cihamados pera esto 
que s~e ,ad,eante sege o dicto meestre e f,neires e comendlador da dicta 
cassa e ordem solenimente fezerom :e, ordiinarom e stabel!ace:nom por 
seu certo procurador liidimo e avondosso auffi.i~ciien'ce ;e porfeito em 
todo como ell' milhor e mais compridamente pode e 'deve seer e per 

- 

'O ucomendadora riscado. 





a e direitos. E que o norn possam bender inem parti? nem 
m per outra nemhüa gisa em outra parte trasmudar sem 
dicta ordem e comendadof ida cassa d'0riz e fazendo o que 

n i m  balha que as sas mortes pagem loiitosas cada huum segundo 
acontecer ho milhor siinall que teverem $e mortos todos tres que o 
&to axsall livremen$e e se,m contenda nenhüa fique livce e desenbar- 
gado aa dicta oasa d'Oriz e comeindakior d'ella e que norn Wssam leixar 
nem engeitar em s!as biijdas nem o dicto cornen~d:a~dor lha poss~a tolher 
so pe,nna adeante escripta. E o dicto Domlin@o,s Affomso pressente por 
s i i  e por sa molher e pesoa ou fi lho ou filha norn presentes tomou em 
s i  o dicto empnazamento e obrigouse por sii e em nome ~d~e'lles .a o man- 
teer e conprir pellas oondiçóes e crausullas .em el l  contheudas aa norn 
leixar nem dizer .nem fazer o dontraicd s o  peinna d e  !duas ,mil11 librias. 
E o adicto comelndadois por s'ii e por seu's slocesores por poder d a  di~cta 
procufiaçom prometeli :a$elen:de,r e a gandai este 'pl;azo per a gisia que 
dicto h e  e a norn ir aontra el.l'e! e m  pa'rte nem e.m Yodio so .a dicta penn.a 
levada ou norn esto valler e seer finme pe,na çe,mlpre. Das quaes cousas 
pidirom 4e.m te.stemunho de vterdade sen,h,os storrnentos .anbos d'huum 
teor. Testemunhas: Gonçalo da Riibella, Affomso dVAveelleira d'Arrifana 
ei outros. Eu tabatl'iom que 'este prazo e outro tal escrevi e meu siiinal 
f iz que tall. he o qual 'este he do co,m'endtador (sinal do ,tabelião]. 

[DOCUMENTO L ]  

Depoois desto doze dias do mes dfAbril da era de IIII' XL"V0 
annos na Arrifan,a de Sousa o dlicbo Ma,rtim Giitl cornen!dtad.or per pod,er 
da dicta procurapom +uso escripta e fecta dela rnencom> emprazou 
e per prazo deu a Goncallo Martins de Portella de Ciima morador no 
julgado de Pennaiyom fregesia de Sanhoanne de Midim ho casal1 que 
a dicta casa d'0riz ha, n o  idicto julg)a,do e freigesia [FI. 12vl  que esta 
antre Sanhoanne e Midóes que o aja o dicto Gonçallo Martins pres- 
sente e sua molher Sen,ho'ri,nha Losuren~o norn piiessente e hüa pessoa 
qual nomeealr o postumero que delles mais biver .a ora de suia morte ou 
'em sa viida que o ajam com todas sas entnadas e saidas e perteenc:as 
novas e #antigas de monte e em fonte a~roto e por rompear assii como a 
dicta ordem ha e miihor se elles milh,or poderem aver e achar com tal  
preito e so tal condiçom que ,o morem per seus corpos e ave,res pes- 
soavelimente de fioqo. E logo de cada huum dia facom em el l  bemfecto- 
ria per que milhofle e norn peiore e que dem por toda tíenda e foro e 
tributo do dicto casall em calda huum amo e,m paz e em s'alv,o na dicta 
casa d"0riz por dia de Pascoa, de Sureicom o dicto Goncalo Martins e 
a dicta sua molher quatro morabitin,os de moeda antiga de biintel e sete 
soldos ao tempo d'el Rei dom Affomso convem a saber o soldo de 
nove novos e de dois dinheiros velhos o soldo ou o seu verdadeiro 
valor que ella valler e a pessoa depos vos dar ciinco morab i t ino  da 
dicta moeda. E que a dedes ao di,cto comendaidor d,a dicta cassa d'0riz 
huum diia de servico quando chegar a terra [?I. E despos a morte de cada 



h;uu,m de vos daredes de loiitosa vos dicto G'o,nçal.o M4artins huum mona- 
bitino da dicta moeda e a vossa molher e pessoa por vos nomeada h0 
milhor siinal que ouverem. Outrossii vollo emprazo so ta l  preito e con- 
diçom que sejades vassallos obiidientes a ordem d'Avis e o comendad.or 
d'Oriz com as dictas wusas e que vos norn ch,amedes a outro senhorio 
senom a Ordem d'Avis e comendador d'Oriz que o 1no.m possades dar 
nem doar nem vender nem alhear nem emprazar todo nem parte dello 
a crerigo nem a cavalleino nem ha outra ordem mais viiverdes em ell 
em todos dias ide vosoeas \iiid,as peri vosos co.rpos clo,mo dicto he. E con- 
prindo todas as condiiçõ~es d e  suso ~dictas .e outrossi .m:ortos vos. e as 
dictas pessoas depos o dicto casal1 fiqud Ilivre e quite e desembargado 
e sem corntenda nehüa aa dicta ordem e que n'om ciriedes hii fi lho 
nem fi:lha d'algo .nem d,outra nenhüa peso* podenosa !par que a dicta 
ordem perca o seu dlreito. E se vos dicto Gonçallo Martins e vosa 
molher e pesoa per vos nomeada norn gardardes as com- [FI. 131 dições e 
clausullas contheudas no dicto prazo quallquer que for comendador 
d~a dicta cassa !de Oriz 'ollo poss,a tomar sem vosso embargo nemhuum. 
E o dicto Goncallo Martins por s i i  e por a dicta sua molher e pessoa 
tomou eb recebeu o diicto emprazamento per as condições e crausulil~as 
susa dictas e obrigou se por s'ii e par elles a o manter e com'prir e a 
norn i r  contra ello em juizo nem fora delle so penna de viinte mil1 
libras. E o idicto ~ome~ndador per poder da dl:cta pi;ocuiraçom prometeu 
e outorgou a o teer e comprir e norn i r  contra elle so a dicta penna 
e a pena levada ou [norn] este prazo valles e seer f irme pera sefmpire. 
Das quaes cousas pidiiriom senhos prazos ambos dhuum teor o dicto 
comendador huum e o dic:o Goncallo Martins outro. Testemunhas: Biivar 
Goncalvez creriqo e Goncalo Eannes scudeiro do dicto comendador e Luis 
Martins priolri de Bustel,lo e Daniell Judeu e outros. Eu t,sbaliom que 
esta escrevi e meu siinall f iz que tdl he (sl;nal do tabelião). 

[DOCUMENTO M ]  

Item logo nos sobreditos" treze dias do mes d'Abril da Era 
sobreilicta de IIIIC quoreenta e oito anos no dicto lmog,o da A~r i fan~s em 
presença de mim Di'ege Eannes tabaliom de nosso Senhor <el Rei> 
no julaado de Pennaffiell de So~isa e testemunhas .adeante esciriptas o 
dicto Martim Gill comendaidor d'Oriz suso escripto per poder da dicta 
procuraçom atras ~escliipta e fecta dells menwm emprazeu e deu per 
pnazo a Joham Lourenço e a sa m,ol.her M'araeri,da Antonia norn presente 
e a huum filho ou fi'lha d'antre anbos e se filho nem filha .nem ouvetrem 
a hUa pessoa que mandar o prestumeico que delles mais viiver o cas'al 
que a 'dicta casa d'0riz ha na fregesia de Villa Marim que he na dicta 
oura [?I que chamom Quomba Conva (siclxS que suia (sic) a trazer Pero 
Velho que parte com outro que traz Antonio Martins que he da dicta cassa 

1' Riscado ~dia.. 
1s Presumivelmente, trata-se de grafia duplicada da mesma palavra. 



ajam oom todas sas entradas e saidas e perteenças novas e antigas 
onte e em fonte aroto e por romper assii como o a dicta Ordem ha 

6 milhor e se elles milhor podetiem .avw e ach~ar com tal preitoi e so 
tal condicom que o m80rem per seus corpos e averes oessoavellmentk 
comssegÓ e logo de cada huum diia !e façom em ell bemffectoria per 
que ell melhore e nom pei.ore e que deim por renda ido di~cto ca,saill em 
cada huum annoz9 quatro morabitinos de msoeda antiga do tempo d'el 
Rei 'dom Affomso convem a saber o morabitino de vinte e: sete solidos 
o morabitino e o soldo de nove novos e de doze dinheiros o soldo os 
meios por Natal e os meios por Pascoa <em paz e em salvo na casa 
dvOriz> e que façam servico ao dicto comendador quando for a terra con- 
vem a saber huum gentar hüa vez no anno e que sejam obiidientes ao dicto 
comendador d'Oriz e a seus ameens e pagedes loitossas as vosas mor- 
tes o milhor siinall que teverdes a uso e custume da terra '[FI. 13v] [...I? 

19 Riscado .por dia de Pascaa de Sureiçomm. 
Há. ainda um último fólio, mas dado o estado do suporte, que se encontra 

w m  a escrita muito sumida. náo ntis foi possível transcrevê-lo. No final tem escrito 
com letra posterior .Arrifana de Sousa 1444. Titulas juntos que tocáo todos Arrifana 
de Souza-. 
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