




A filiação da Ordem de Avis em Calatrava. 
Algumas notas a propósito da visita de 1346 
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1. Introdução 

Quando, há alguns anos, apresentáinos lia Faculdade de Letras do 
Porto a nossa Dissertação de Mestradoi, tivemos ocasião de constatar que 
a maioria dos estudos até então efectuados sobre a Ordein Militar de 
Avis se tinha dedicado às origens dessa milicia e à sua filiação iia Ordem 
de Calatrava. Desde então novos traballios têm vindo a ser dados à 
estampa, inas a temática, bem coino a croiiologia sobre a qual se dedi- 
cam, têm sido bem diversas. Deste modo, as dúvidas relativas à depeii- 
dência de Avis face a Calatrava, levantadas nomeadamente por A. Javierre 
Miir e por Miguel de Oliveira (para nos referirmos exclusivamente a dois 
dos autores que têin sido sucessivameiite citados pelos Iiistoriadores mais 
recentes), contiiiuam por esclarecer pese embora a coiitribuição de alguiis 
estudiosos, entre os quais nos iiicluimos, que têm vindo a permitir uina 
compreensão mais global do teina. 

2. A filiação de Avis em Calatrava 

Fundada ein 1175176 por D. Afoiiso Heiiriques, ou pelo ineiios por 
este apoiada, a milícia dos freires de Évora (cliaiiiada Ordein de Avis 
depois de 1211) surge tio contexto da Reconquista do território portu- 
guês. A participação do monarca terá tido a sua justificação iio facto de 
este, segundo Ruy de Azevedo, pretender criar unia "ilistitliição de tipo 
monástico-militar, tal como se fizera uns anos antes para os reinos de 
Leão e Castela nas praças fortes de Calatrava e Uclés"'. De qualquer 

1 CUNHA, Maria Cristina Almeida e - A  Ordeni Militar de Avis (das origens a 13291, 
Dissertação de Mestrado apresentada a Faculdade de Letras do Porto, Porto, 1989. 

2 AZEVEDO, Ruy Pinto de - Prinlórdios da Ordem Militar de Évora, in "Boletim da 
Junta Distrital de Evora", n." 8 (1967), p. 54. Contudo, e conforme já tivemos ocasião de 

As Orderts Militares e as Orde~rs de Cavalaria ao CoirstruçR'o (10 fifuii~lo Ocideirlnl -Actos 
do IV Eitcorrtro sobre Ordeiis Militares, Lisboa, Edições Colibri 1 Câmara Municipal dc 
Palmela, 2005, pp. 317-326. 
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modo, peiisainos que os primeiros cavaleiros eboreiises terão sido portu- 
gueses, até porque o seu mestre (Gonçalo Viegas de La~ilioso) tainbéiii o 
era, não nos parecendo, por isso, de aceitar a Iiipótese levatitada por alguns 
autores segundo a qual um grupo de cavaleiros castelhanos da Ordem de 
Calatrava se terá iiiiplantado em território português, concretamente ein 
Évora, onde terá fuiidado uina casa3. Mas "geiiuiiiaineiite iiacioiial" ou iião, 
e tal coino referiu M. Miguel de Oliveira, uma nova Ordeiii religiosa (e 
iiiilitar no caso vertente) teria dificuldade ein ser recoiiliecida pela Saiita 
Sé, iiiotivo pelo qual terá procurado ligar-se a outra já devidamente 
aprovada pelo Sumo Poiitifice. A escollia recaiu eiitão sobre a Ordein de 
Calatrava, que, coino os freires eborenses, professava a Regra de S. Bento, 
na reforma cistercieiise, já adaptada a monges guerreiros4. 

Coiitinua, no entanto, por determinar quaiido é que ocorreu esta 
filiação. O certo é que ela se deu duraiite o inestrado de D. Goiiçalo Vie- 
gas, iiiais concretanieiite ein data anterior a 1 1  87, altura ein que são coii- 
firmadas à Ordem de Calatrava as suas propriedades em Castela, Leão e 
Portugal5. Uma rápida comparação dos diplomas régios e poiitifícios 
(estes no que diz respeito à confirmação dos beiis calatraveiilios em Por- 
tugal) mostra claramente que o patriinónio coiifirinado pelo poiitífice é o 
inesiiio que coiistitui o objecto de várias doações do priiiieiro moriarca 
português. Ou seja, a filiação de Avis teve lugar eiitre 1176, data da pri- 
meira doação de D. Afonso Heiiriques aos freires de Évora, e 1 187, altu- 
ra em que os bens doados já são referidos iia bula coino pertenceiido à 
Ordem de Calatrava. Assiin se entende que os documentos mais antigos 
existentes iio "cartório" da Ordem de Avis se refirain frequeiiteinente aos 
cavaleiros de Calatrava em Portugal, ou que os inestres e freires surjain 
iia documentação coin títulos que deiiotam claraineiite essa dependência. 
Sein a pretensão de ser exaustiva, as intitulações dos inestres e as iiiscri- 

dzfcnJcr t i l i  tr3b31110 3111crior. u.> mutivns q i ~ c  Ç ~ I ~ V C I ~ I I I  na b3s: da cr~a?;io da \ l ; l : i i d  
[nos Darec:iii m i n i  iào Iinc3res Vd Cl'Nll,4. \laria CriLiina O):JL>U (L ..1><1i C ., 

Monarqt;ia Poni<gziesa alé aojinol do reinado de D. Dinis, sep. da "Revista da Facul- 
dade de Letras - História", I1 série, vol. XII (1995), Porto, 1995. 

3 HERCULANO, Alexandre - HistDria de Porlugal desde o começo da ~Moi~archia alé o 
jinz do reinado de Afonso 111, vol. 2, Lisboa, Bertrand, 1980, p. 28; TAROUCA, Carlos 
da Silva - As origens da Ordem, dos Cavaleiros de Evora @vis) segund,o as carlas do 
Aqirivo do Cabido da sé de Evora, Sep. de "Boletim A Cidade de Evora", ano 5, 
n . O S  13-14 (1947), p. 25. 

4 OLIVEIRA, M. Miguel - A  Milícia de Évora e o Ordein de Calatravo, in "Lusitania 
Sacra", t. 1 (1956), Lisboa, 1956, p. 11. 

5 Cf. CUNHA, Maria Cristina Almeida e, A Ordenz Militar de Avis, das Origens a 1329, 
Porto, edição policopiada, 1989, pp. 22-24. 
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ções constantes em vários actos, que apreseiitainos de seguida, ilustram o 
que acabamos de afirmar: 

121 3.12.12 - "Fratv~ Fernando, magistro Militie Elborensis, Ordinis de 
Calahova"6. 

12 14.04 - "Fratres Elbore, Calatvavensis Ordiiiis"'. 
1215.01.12 - "Fernando Johannis magistro Ordinis de Avis L..) in 

Regno Port~galiae"~. 
1224 (?) - "Fratribus de Elbore et de Ordine de Calatrava"9. 
1226.02 - "Fratvuin eiusdeni Ordinis [Ordem de Calatrava] qui N I  

Portugalia h~bitaverint"'~. 
1227.07 - [D. Lourenço Garcia, mestre de Calatrava] "et oninesflai- 

res (sic) qui sunt in Purtugal que obediiit Avis"". 
1228.05 - "Calatvavensis Ordiizi videlicet inansioni de ai li^"'^. 
1229.04 - "Ordini de Calatrava jiwtribus que fuerint in Poriuga- 

lia"". 
1233.03 - "Ordini Calatrravensis in Port~gal ia"~~.  

A docuinentação avulsa dá-110s igualmente inais uiii ou outro ele- 
mento que confirmam esta ideia. Referimos apenas uiii: em 1220, os frei- 
res de Evora dizem a Hoiiório I11 que liaviam feito um acordo presente el 
consentiente Magistro Calatrave~isis com o bispo diocesaiio, e que este 
os obrigara depois a assinar urna nova coinposição, esta sem o conseii- 
suni dicti Magistri's. 

Assim sendo, a posição de Coclieril, segundo a qual, apesar de zona 
miteriorfiliação eni Calatrava, a dependência de Avis relativamente a 
Calatrava apenas se efectivou em 1236 (porque só então o tnestre se inti- 
tula "magister ordiiiis Calatravensis i11 Port~galia")'~, deve ser revista. 

6 Bulário de Inocèncio 111, n." 199, p. 355. 
7 IANTT, Ordeni de Avis, n.' 121. 
8 IANTT, Orde»i de Avis, n.' 74. 
9 1 A N T  Ordeni de Avis, n." 13 1. 
10 IANTT, Ordeni de Avis, n.' 162. 
1 1  IANTT, Ordcni de Avis, n." 161. 
'2 IANTT, O ~ d e n ~  de Avis, n.' 169. 
' 3  IANTT, Ordenz de Avis, n." 163. 
'4  IANTT, Ordenz de Avis, n." 169. 
'5 1220.1 1.16 (IAN'IT, Ordeni de Avis, n.'4). 
16 COCHERIL, P. Maur - Les Ordres azilitaires cisterciens arr Poi?i~gal, in "Bulletin des 

Etudes Portugaises", nova série, t. 28-29 (1967-69), p. 50. 
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C0111 efeito, a filiação dos freires de Évora eiii Calatrava implicou desde 
logo, como iião poderia deixar de ser, uma efectiva dependêiicia da mili- 
cia portuguesa na castelliana. E embora a documeiitação régia 110s leve a 
pensar que essa dependência nunca existiu, porque os monarcas "referem 
tudo ao Mestre e freires de Évora e sua Ordein sem iiunca ineiicioiiarein 
Calatrava", coiiforme constatou M. Miguel de Oliveira", é ~iiais ou 
menos coiistante a referência a esta lios actos coiiservados 110 cartório de 
Avis, relativos aos seus primórdios. Ou seja, e como veremos de seguida, 
a supremacia da ordem castelliaiia sobre a portuguesa iião terá sido ape- 
lias Iioiiorífica, coino defendeu este autor. 

3. As visitas de Calatrava a Avis 

Desde o iiiicio que a vida dos freires de Évora se regeu pela Regra 
dada por Cister a Ordein de Calatrava e pela qual integrara esta na orga- 
iiização cisterciense: ao toriiar-se "filha" da abadia de Morimond, Cala- 
trava ficava, coino outros coiiveiitos da Ordem, siijeita à visita e correi- 
ção do seu abade. Do inesino iiiodo, a partir do momento em que se dá a 
filiação eiii Calatrava, esta tem o papel de abadia-inãe de Avis, com a 
coiisequeiite obrigação de a visitar e verificar o exacto cuiiiprimeiito do 
estipulado na Regra que Cister Iiavia dado aos monges guerreiros. 

Como tivemos já oportuliidade de afirmari8, documentação do cartó- 
rio de Avis atesta a presença em Portugal do mestre de Calatrava, ou de 
algutis dos seus freires, no iiiício do século XIII. Assim aconteceu ein 
1215, 1221, 1223, 1224 e 1225. Não podeinos, coiitudo, saber se a sua 
vinda tirilia algum objectivo especifico, quiçá estraiilio a própria milícia 
de Évora, ou mesmo afirmar que estiveram presentes no capítulo da inili- 
cia p o r i u g u e ~ a ~ ~ .  

17 OLIVEIRA, M. Miguel - A  iMilicia de ~ v o r a  e a Oi.dei>z de Calotrava, in "Lusitania 
Sacra", t. I (3956), Lisboa, 1956, p. 10. 

18 CUNHA, Maria Cristina Almeida e - /I eleição do Mestre de Avis nos sécrrlos XIII-Xf', 
sep. da "Revista da Faculdade de Letras - I-listória", 11 série, vol. XIII (1996), Porto. 
1996, p. 104. 

19 A presença do mestre de Calatrava em Arouca está relacionada, pelo menos em 1223, 
com a doação que uma monja daquele convento faz de uns bens que haviam pertencido 
a um freire da Ordem de Alcintara, também esta dependente de Calatrava (IANTT, 
C. R. Arouca, gav. 3, m. 1, n.O 48; publicado por COELHO, Maria Helena da Cruz 
- O Mosteiro de Aro~rca do século X ao século XIII, Coimbra, Centro de História da 
Universidade de Coimbra, 1977, pp. 363-64. 
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Há muito que se conlicccm algumas destas visitas. Poucas, é certo, 
mas nein por isso menos reveladoras de uma situação de dependência 
cujos contornos nem sempre são fáceis de determinar. E apesar de o 
titulo desta comunicação apontar para a generalidade das visitas, não nos 
parece que valha a pena dedicamo-nos agora a análise das que tiveram 
lugar em 1238'O e em Março de 134221. E sabido que, em ambas, os 
representantes de Calatrava estiveram presentes no conveiito de Avis, 
presidiram aos capitulas em que foram eleitos os mestres e confirmaram- 
-nos no cargo. Em 1342, e estando já eleito D. João Rodrigues Pimentel, 
o comendador de Maqueda, comissário do mestre castelhano, "visitando 
a casa de Avis que hefilha de Calatrava", lembra aos freires portugueses 
as "Definições [que deviatnlfirnieniente teer e aguardar"22. Uma outra 
visita, a terceira documeiitalmente atestada, teve lugar em 1346, mas 
sendo há inuito conliecida, não foi nunca analisada em pormenor. Será 
sobre esta que nos debruçaremos mais adiaiite. 

Muitas outras visitas terão ocorrido durante a Idade Média, mas 
delas iião nos ficou qualquer noticia i10 cartório de Avis. Efectivamente, 
a Ordem de Calatrava manteve os seus direitos, enquanto abadia-mãe, 
sobre a milícia portuguesa até 1391, altura ein que, devido ao Grande 
Cisma do Ocidente, eles lhe são temporariamente retirados. Ao longo do 
século XV, Calatrava vai viver entre duas situações antagónicas, no que 
diz respeito a Avis: se por um lado liavia recuperado o direito de visita 
ein 143623 e, portanto, o mosteiro de Morimond (de quem dependia) a 
exortasse a cumprir a sua obrigação relativainelite as Ordeiis-filhas, por 
outro, a Ordem de Avis ia coiiliecendo alterações profundas no seu espi- 
rito e organização, não sendo por essa razão receptiva ao controlo por 
parte da congénere castelliana. Dai que não seja de admirar que, iio século 
XVI, o capitulo geral de Calatrava ainda comissione cavaleiros para as 
visitas regulares a A v i ~ ~ ~ ,  que, provavelineiite, nunca tiveram lugar. 

20 1238.08.22 (publ. no Bitlorio de Ia Orden de Calatrava, Biblioteca de Historia Hispa- 
iiica, Ordenes Militares, serie Maior, n.' 3, Barcclona, El Albir, S.A., 1981, fl. 69). 
1342.03.03 (IANTT, Ordein de Avis, n.' 1001 (publicado por CUNHA, Maria Cristina 
Alnieida e - A eleição do Mestre de Avis nos sicizlos X[I[-Xl', pp. 113-1 14). 

22 1342.03.04 (IANTT, Ordedi de Avis, n." 383 (publicado por JAVIERRE MUR, Aurea 
- La Orden de Calatrava en Porf~igal, sep. de "Boletin de Ia Real Academia de Ia 
Historia", t. 130, Madrid 1952, pp. 20-27). 

23 1436.07.03 (AV., Reg. Suppl., vol. 323, fl. 98 v; publ. Monumenra Henricina, vol. V, 
n." 124, pp. 249-250). 

24 Assim e, por exemplo, na Regra e Estabelecimentos da Ia Orden de Calatrava, 
publicadas em 1323, no cap. XXVII, o mestre comissiona o comendador de Maqueda e 
o subprior do convento de Calatrava para visitarem a Ordem de Avis. 
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4. A visita de  1346 

Voltemos, então, à visita de 1346. Antes de mais, porém, importa 
apresentar a situação que nessa altura se vivia em Avis, tal como lios apa- 
rece plasmada nos documentos. 

Após a sua eleição, ocorrida em 1342 conforme acima referimos, 
D. João Rodrigues Pimentel terá nomeado, de acordo com os Estatutos 
da Ordem, um novo comendador-mor: João Rodrigues de Gouveia. Este 
cavaleiro, juntamente com o celeireiro, o sacristão e o prior do convento, 
reunido o capitulo para esse efeito, deram em 1343, uma procuração de 
plenos poderes ao mestre para actuar em nome da Ordem. Entretanto, 
algo se passou que desagradou de sobreinaneira a João Rodrigues Gou- 
veia, que nos surge no capitulo de Calatrava, antes de Maio de 1346, já 
como antigo comendador-mor, juntamente com o anterior celeireiro e 
"alguuns outros vossosfi.eires" a solicitar uma visita do mestre D. João 
Nunes ao convento português, solicitação que também terá sido feita pelo 
próprio João Rodrigues Pimentel, que, por seu turno, também se queixara 
de alguns cavaleiros. Efectivamente, deveria haver, no seio da Ordem 
portuguesa, alguma contestação a João Rodrigues Pirnentel. Sabemos que 
este tinha retirado os bens a Fernão Rodrigues, comendador de Cabeço 
de Vide (teria sido nomeado outro?), que vai considerar como fogitii~o e 
vagabundo. Por um documento um pouco posterior, sabemos que também 
João Rodrigues Gouveia (anterior comeudador-mor) se diz perseguido 
pelo mestre de Avis. 

A visita de Calatrava era, portanto, necessária e urgente. E porque o 
mestre castelhano não podia então vir pessoalmente "poer sosego" em 
Avis, envia o comendador Pero Esteves em seu lugar. 

Acoinpanhemos, pois, essa visita. 
Em fins de Maio de 1346, ou já mesmo durante o mês de Junho, 

dirigindo-se a Portugal, Pero Esteves escreve a Fernão Rodrigues, 
comendador de Cabeço de Vide, convocando-o para um capítulo em 
AvisZ5. O encontro, segundo testemunho do próprio visitador, teve efecti- 
vamente lugar, mas à margem do capítulo de Avis, já que Fernão Rodri- 
gues tinha "tanzanho medo" do mestre Rodrigues Pimentel que não 
ousava comparecer perante ele. Além disso, o (ex?)-comendador dizia 
também, em sua defesa, que tinha uma carta régia que o reconhecia com 

25 O comendador terá duvidado da proveniência do comissário, exigindo-llie a prova 
documental da comissão de D. João Nunes. Dissipadas as dúvidas, Pero Esteves orde- 
nou, a 30 de Julho, ao referido comendador que estivesse presente em Avis no primeiro 
sábado seguinte. 
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direito as propriedades de Vide que o mestre lhe filhara2'. Tendo em 
conta os argumentos apresentados, Pero Esteves dispensou Femão Rodri- 
gues da presença no capítulo que se realizaria em Avis. 

A 27 de Agosto, João Rodrigues Pimentel, em reunião capitular, 
anuncia a todos os presentes que o prior da Ordem de Avis, frei Gil, tinha 
lançado pena de excomunhão sobre Fernão Rodrigues, porque andava 
"desobediente demaiis" e porque fora citado três vezes para comparecer 
no convento e não o fizera. Além disto, o mestre pede ao cabido que pro- 
nuncie sobre Fernão Rodrigues "a pena que a Ordem manda dar aos 
vagabundos revees". É então que o visitador intervém em defesa do 
comendador de Cabeço de Vide, dando noticia da entrevista que com ele 
tivera e da carta régia que lhe Iiavia sido mostrada (e que acima referi- 
mos). Assim, como visitador, em nome de D. João Nunes, não tomava 
qualquer atitude contra Femão Rodrigues, porque não queria ir contra 
uma determinação do rei de Portugal, a quem a Ordem devia obediência. 
Mas Pero Esteves sublinha igualmente que não queria interferir na gestão 
do mestre de Avis, que havia retirado a comenda da responsabilidade do 
dito freire. 

Resumindo, o capitulo acaba sem que esta questão ficasse resolvida. 
Como também não terá tido fim a oposição do anterior comendador-mor, 
João Rodrigues Gouveia, ao mestre e que o levara a pedir a intervenção 
de D. João Nunes. 

Não sabemos exactamente o que opunha estes dois cavaleiros. João 
R. Gouveia terá recebido a convocatória para estar presente no convento 
de Avis aquando da visita do castelhano, mas Pero Esteves (visitador) 
aconselhou-o a não comparecer. Só após alguma insistência deste, o anti- 
go comendador-mor terá desistido de ir pessoalmente a Avis enfrentar os 
"coinpanhons que y e1 maestre de Avis tinha juntados" e "nzostrar e1 nzal 
e aguavios que dezia que a e1 e a Ia dicha orden feziera". 

Não vislumbramos a razão pela qual a atitude do visitador foi dife- 
rente relativamente aos dois contestatários de João Rodrigues Pimentel. 
Mais tarde, respondendo a uma interpelação do mestre de Calatrava, Pero 
Esteves irá dizer que quis evitar "escandalo" no capitulo de Avis. O certo 
é que esta ausência redundou numa sentença de excomunhão que o pró- 
prio monge cisterciense que acompanhava o visitador (frei João, abade 
de S. Paulo de Almaziva) impetrou sobre o faltoso. Porque não chegou 
até nós esta carta (ou a parte da acta do capítulo que versou sobre esta 

- - 

'6 Por essa carta, era mandado ao mestre de Avis entregar a Fernão Rodrigues todos os 
bens que tilhara da Comenda de Vide, porque o corregedor fizera "enquiriçom" e 
dissera que lhe foram  lhada das como rram devia,n". 
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matéria), desconliecemos o motivo de tal castigo, mas é possível que 
Fernão Rodrigues Pimentel a tenha solicitado ein plena reunião capitular 
(iiuin inoineiito posterior ao que se refere ao problema do comendador de 
Vide, e que iião ficou plasmado iio inesmo pergaininlio). A João Rodri- 
gues Gouveia só restava novo recurso a Calatrava. 

Reunido o capitulo da milícia castelhaiia no castelo de Marcos, a 14 
de Setembro, o mestre D. João Nunes considera que a seiitença dada por 
fr. João fora "contra o direito e contra a Ordem", pelo que inaiida ao 
prior do convento calatravenho anular a excomu~ihão lançada27. É esta a 
última referência que teiiios de João Rodrigues Gouveia. 

5. ConcInsão: a dependência de Avis 

Apesar de permanecerem obscuros alguiis porinenores relaciotiados 
coin a visita de 1346 e, sobretudo, de desconliecermos o desfecho destas 
situações conflituosas (certamente João Rodrigues Pimentel terá ganho 
porque contiiiuou a frente da Ordem, não havendo mais sinais de cotites- 
tação durante o seu mestrado), o certo é que os dados recolhidos, asso- 
ciados a outros anteriormente conhecidos, são deveras importantes para 
um riielhor conhecimento do teina que, basicaine~ite, hoje iios iiiteressa: a 
depeiidêiicia de Avis relativamente a Calatrava, tanto do poiito de vista 
religioso, como na perspectiva "política". 

Começámos por afirmar que Avis se regia pela Regra dada por Cis- 
ter a Calatrava e que esta Ordem devia verificar o cutnpriinento do esti- 
pulado. Houve, pois, uma dependência religiosa desde o início e prova 
disso é o facto de as visitas a que aciina fizemos referêricia terem sido 
executadas por um cavaleiro acompanhado de um inotige cistercieiiseZ8. 
Porém, ein nenhuma das ocasiões se esclarece os motivos da escolha de 
uin deterininado abade. Ein 1346, por exemplo, porque é que é o abade 
de Almaziva, da Diocese de Coimbra, que acompaiiha Pero Esteves? Até 
onde ia a iiitervenção dos monges cistercienses? As três actas que cliega- 
ram até iiós não permitem vislumbrar um papel muito activo dos religio- 
sos (para além da excomunhão lançada sobre João Rodrigues Gouveia). 
Tão-pouco os restantes documentos conservados até hoje se referem a 
qualquer intervenção de um monge cisterciense estranho a Avis na vida 
da milícia. 

27 IANTI; Ordem de Avis, n." 388. 
28 Assim aconteceu em 1238, com o abade de Sotos Albos; em 1342, com o abade de 

Ceiça; e em 1346, com o abade de S. Paulo de Almaziva. 
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Norinalinente, a filiação da Ordem portuguesa na castelhana tem 
sido identificada num único sentido: a confirmação dos mestres eleitos 
no capitulo de Avis pelo mestre de Calatrava ou por um seu represen- 
tante. Mas os documentos de 1346 mostram-nos também o sentido inver- 
so: cavaleiros portugueses estão presentes no capitulo de Calatrava, pri- 
meiro a pedir uma visita e depois a protestar dos agravos que haviam 
recebido aquando dessa mesma visita. Ou seja, a dependência não era só 
vista do lado castelhano, mas também o era do lado de Avis, porque 
alguns membros desta solicitaram directamente ao mestre de Calatrava a 
resolução de problemas internos da "casa portuguesa". 

Seja como for, a dependência de Avis iião pode ser posta em causa. 
Quando, no século XIV, se dá o Grande Cisma da Igreja, Avis alcança a 
independência religiosa. Se a vontade de a alcançar já existiria, o motivo, 
bem simples, foi então dado: Calatrava tinha aderido ao partido cismáti- 
co. Dai que os freires portugueses não tivessem aceite a visita que seria 
para confirmar D. Fernão Rodrigues Sequeira, em 1387. A situação poli- 
tica nacional terá também influído i10 desenrolar dos aconteciineiitos, 
mas o grave problema do Cisina deu ao pontífice o motivo necessário 
para eximir Avis das visitas de Calatrava. A liberdade conquistada pare- 
cia, coiitudo, provisória: em 1436, no Coiicilio de Basileia, volta-se a 
entregar o direito de visita à ordein castelhana, que não mais deixa de 
tentar exercê-lo, embora sem sucesso. O desmembramerito das duas 
Ordens era doravatite um facto. 

No tocante ao aspecto político, gostaríamos de salientar a interven- 
ção régia no processo de 1346. Desde o inicio que a monarquia terá pro- 
curado afirmar a separação nítida das duas Ordens. De outro modo, não 
faria sentido que Afonso Henriques autorizasse a presença em Portugal 
de uina milícia que poderia constituir uina ameaça contra ele (a iião ser 
que as doações régias tenham o sigiiificado que Lomax atribuiu as doa- 
ções feitas pelo rei de Leão à Ordem de Calatrava, que visavam comprar 
a sua neutralidade). Portanto, quando Afonso Henriques faz doações ou 
se refere aos freires de Évora, não significa que não coiisiderasse a Ordein 
filiada, mas sim que ele a sabia politicaine~ite autónoma relativameiite 
aos castelhanos. Daí também que os reis que lhe sucederam, nomeada- 
inente D. Dinis, tenham procurado marcar bem a dependência da Ordein 
à monarquia portuguesa. A eleição do mestre D. Garcia Peres do Casal, 
"imposta" pelo monarca em 1314, é bem prova disso. Que se saiba, não 
houve então visita, nem seria considerada necessária porque o monarca 
resolvera o problema da sua ordem. Efectivamente, ao longo da Idade 
Média, o rei serviu de juiz nas conteiidas da Ordem com os povoadores e 
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com os concelhos do reino, mas também serviu de recurso a alguns 
cavaleiros que, por este motivo ou aquele, para ele apelaram em busca de 
resolução de conflitos internos da Ordem. O documento que nos fala da 
eleição de 1314 diz-nos isso claramente: é o rei que acalma a "grande 
discórdia" que havia entre os freires. O mesmo se terá passado ein 1346 
com D. Afonso IV, embora não saibamos até onde terá chegado a iiiter- 
venção régia. O comendador calatravenho, Pero Esteves, em visita a Avis, 
não só aceita a intervenção do rei no litígio que opunlia o comendador 
Fernão Rodrigues ao mestre João Rodrigues Pimentel, acoiiselhando 
aquele a dirigir-se ao monarca para reaver os seus direitos tia Comelida, 
como lembra, em plena reunião capitular, que Avis devia fidelidade ao 
rei português. Mas, conforme então proclamou João Rodrigues Pimentel, 
iião era preciso relembrar tal, pois que, como mestre, "o seu coraçom 
[devia] seer obediente e mandado a seu senhor e1 rey c..) conzo o el, 
dom Per'Estevez muy bem sabia". 


