




D. AFONSO IV 
E AS JURISDIÇOES SENHORIAIS * 

José Marques 

- No processo histórico da estruturação do estado português, 
durante a nossa Idade Média, ocupam lugar de relevo os reinados e 
actuações de D. Dinis e D. Afonso IV. Se o primeiro se esforçou por 
estabelecer as sólidas bases da independência económica do poder 
central, o segundo preocupou-se, de forma decisiva, com o projecto de 
submeter a sua alçada o impressionante mosaico de senhorios que 
pontilhavam o território nacional. 

Conhecer em pormenor as acções concretas desencadeadas 
nesse sentido por D. Afonso IV e fazer o balanço dos seus resultados 
constitui, sem dúvida, um projecto aliciante, mas demasiado ambi- 
cioso, traduzido no título em epígrafe, de que esta comunicação 
pretende ser apenas uma primeira abordagem, necessariamente 
sucinta, como as presentes drcunstbcias exigem. 

Impõe-se, por isso, situar, no tempo e no espaço, a investiga- 
ção já realizada, delineando, assim, um primeiro esboço parcelar da 
((geografia)) jurisdicional e das alterações a que a mesma foi 
submetida. 

O período a que se reporta esta análise, fundamentada na 
leitura das sentenças proferidas na sequência dos processos orga- 
nizados para responder 5s exigências legaisx, que obrigavam os 
detentores a fazerem prova dos seus direitos, decorre entre 1334 
e 1341, limites cronológicos, destituídos de qualquer significado ou 
referência especial, porque exclusivamente impostos pelas datas 
extremas oferecidas pela meia centena de sentenças utilizadas para 
este estudo. 



Quanto à área onde estavam implantadas as instituições e 
respectivas terras imunes, visadas nessas se2tenças, convém escla- 
recer que se tr,ata, essencialmente, do Além Douro, isto é do Minho, 
e de Trás-os-Montes. 

Atendendo à natureza destas Jornadas Luso-Espanholas, consi- 
deramos do maior interesse salientar também a situação concreta de 
algumas terras portuguesas imunes, dependentes de instituições 
galegas e castelhanas. 

Ainda no âmbito desta introdução, é oportuno perguntar: 
-E valerá a pena tomar esta problemáticar. como objecto de inves- 
tigação? 

A resposta não pode deixar de ser afirmativa, até porque, se 
no plano teórico os conceitos parecem estar relativamente darifi- 
cados, não hesitamos afirmar que é muito pouco ù que se conhece 
quanto a situações concretas, como se verificará ao longo da expo- 
sição. Cremos mesmo que o ,aprofundamento do conhecimento da 
realidade aut6ntica - que não da imaginária - obrigará a matizar 
certas posições teóricas, aprioristicas, fruto de conceptualizações 
eIabor,adas à margem da visão da realidade oferecida pela docu- 
mentação. 

Como decorre do título em epígrafe, não nos envolveremos na 
discussão de aspectos teóricos-geralmente aceites - sobre os con- 
ceitos de feudalismo, senhorialismo, etc., mas enfrentaremos proble- 
mas concretos, inerentes &s jurisdições das terras imunes, constantes 
da documentação consultada: origem, estrutura e níveis jurisdicio- 
nais e respectivas tipologias possíveis; confronto entre o teor das 
cartas de instituição (cartas de coulo) e o âmbito das jmrisdiqões 
efectivamente possuídas no segundo quartel do século XLV, relações 
entre terras imunes e os concelhos; aproveitamento destas situaçõ 
pela autoridade régia, nas suas Wteracções com as Ordens Religiosas 
e a clerezia s d a r  e com os concelhos, sobrevivência das jurisdições 
para além da extinção das instituições a que tinha= sido outar- 
gadas, ~ t c .  

Por sua vez, quanto às honras, convirá determinar a sua origem 
e cluais as situações abusivas, analisando dg;ur?s casos típicos, exem- 
pIares. 

A este elenco de questões outras s9 pcd?illarn acrescentar. 
Face aos condicionalismos da falta de tempo, algumas serão afloradas 
superficialmente, ficando, no entanto, como sugestões metodológicas. 



Neste cenário, poderemos valorizar melhor o alcance desta 
iniciativa régia - verdadeira ctousadia)), aliás, necessária- e os seus 
resultados. Mas .antes de nos ocuparmos destas questões enunciadas, 
observemos o tipo de fontes utilizadas nesta investigação, que, nc-tces- 
sariamente, terão de continuar a ser exploradas para outras zonas 
do País. 

Para esta primeira abordagem de assunto tão complexo, impor- 
tante e mal conhecido, nunca tendo sido estudado de forma siste- 
mática e com alguma amplitude2, socorremo-nos de um conjunto de 
cinquenta sentenças confirmadas por D. Afonso IV, entre 1334 e 1341, 
na sua quase totalidade relativas a institui~ões e nobres, titulares 
de sonhorios a norte do Douro, recolhidas nos livros 4.0 da Cha?zce- 
laria de D. Afonso IV, 2." de Além DOUTO, 8.0 de Odiuna e ainda em 
diversas gavetim da Torre do Tombo e fundos de Ordens Militares, 
como as de Avis e de S. Tiago. 

Sem nos determos numa análise minuciosa de todos estes 
documentos, parece-nos útil revelar a sua distribuição anual, da 
seguinte forma: 

Anos: N." de dmumentios 

. . . . . . . . .  Total 50 

Nesbe conjunto, sobressai o elevado número de processos deci- 
didos em 1341. Para o facto não encontramos outra explicação .além 
do fim da guerra com Castela e o êxito da batalha do Salado, donde 
saiu reforçado o prestágio dos reis de Castela e de Portugal, sendo, 
por isso, mais fácil ao nosso monarca cercear os direitos de nobres, 
eclesiásticos e leigos, como Gonçalo Eanes de Briteiros, cujo auxílio 



aproveitou nas lutas com Castela e na expedição do Salado ... mas 
agora podia dispensar. 

Embora ofereça alguma dificuldade metodológica, torna-se neces- 
sário aprofundar a relação destas sentenças com as instituições e 
pessoas nelas visadas. 

Iniciando a análise pelos mosteiros, pois a eles se refere o maior 
número de sentenças recolhidas, conseguimos apurar que vinte e 
quatro (quase 50°/o) dizem respeito a dezanove mosteiros, três dos 
quais eram galegos e castelhanos, conforme consta do quadro 
seguinte: 

N." de sentenças 
M~stei~us: relativas a cada um: 

- Portugueses: 

Bouro .. . ... . . . . . . . . . . . . . 3 
Miranda (Vddevex) * ... . .. ... . i 
Uivo (Cemeira) a ... ... .. . . . . . 11 
S. Fins de Friestas . .. ... ... . 1 
Landim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Fonte Arcada ... . . . . . . . . . ... . . . 2 
Entre-os-Rios ... . . . . . . . . . . . . . 1 
Valdreu . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Eanto Tirso xx ... . . . . . . . . . . . . . 1 
Bravães l2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pombeiro . .. . . . . . . . . . ... . . . 2 
Aguas Santasx4 ... ... ... ... . 1 
S. Pedro das Amas (Larnego) ls . . . 1 
Refojos de LimaxG ... ... ... . 1 
Várzea (P. de Bastuço) ... ... ... 1 
S. Simão da Junqueirax8 ... ... . .. 1 

Antealtares l9 . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Montederramo 20 . . . . . . ... . . . . . . 1 
Moremela 21 . . . . . . . . . ... ... ... 2 

Um outro conjunto de nove sentenças diz respeito a prelados 
e cabidos diocesanos, assim distribuídos: Arcebispo de Braga - 1 22, 

Cabido de Braga-12 23, Bispo do Porto - 1 24, Bispo e Cabido do 
Porto - 3 26,  Cabido de Santiago de Compostela - 2 28. 



Por sua vez no contexto das fontes recolhidas, encontramos 
oito referentes aos seguintes leigos, nobres ou, pelo menos, perten- 
centes aos estratos mais elev,ados da sociedade, nomeadamente: 

-Alvaro Gonçalves, escudeiro de Rio Bom27, Afonso Gomes, 
cavaleiro da Oliveira 28, Elvira Mendes, viúva de Afonso de Bra- 
gança 2" Gonçalo Eanes de Briteiros 30, Rui No~ais, cavaleiro, vassalo 
do Rei 31, Rodrigo (Rui) Eanes dc: Sendim (,Sandim), escudeiro 32, 
D. Teresa Martins, mulher de D. Afonso S a n ~ h e s ~ ~ ,  Chama [Martins 
e Alda Martins 34. 

Não faltam também casos de conflitos, surgidos entre Ordens 
Militanes e concelhos, normalmante decididos em composições . . . jui- 
gadas por sentença. Estão neste caso as Ordens do Hospital- 2 35, 
de Avis-2 3G, e de Santiago -- 1 37. 

Finalmente, as sentenças relativas a coutos de mosteiros extin- 
tos ou possuídos por «abades» paroquiais: -S. Pedro de Calvelo 3s, 

Sta. Maria de Antime 39 e Sta. Cruz de Riba Douro 'O. 

Neste momento, é necessário acrescentar que algumas destas 
sentenças visavam simultaneamente vários coutos, honras, aldeias 
e, até mesmo, casais pertencentes ao mesmo titular (eclesiástico ou 
leigo), havendo também casos de sentenças autónomas para cada 
uma das terras imunes de um mesmo titular. Assim, a sentença rela- 
tiva ao Mosteiro de Antealtares (Santiago de Compostela) resolvia o 
litígio acerca dos coutos de Paradela (PeneJaJ e Mazarefes (Nieiaa) 
a do Mosteiro de Landim visava os coutos de Landim e de Palmeira42, 
uma das proferidas sobre o Mosteiro de Moreruela reportava-se as 
aldeias de Ifanes, Palaçoulo, Constantim, Aguas Vivas e Angueira43, 
e nas que foram dadas contra Gonçalo Eanes de Briteiros resolvia-se 
o diferendo por causa dos coutos de Parada e de Espinho e de nove 
honras nominalmente especificadas, a que se acrescentaram, depois, 
mais quatro honras, resolvidas por novoa sentença4&. 

Esta rápida apresentação das fontes utilizadas e das instituições 
a que se referem basta para vincar não só a dificuldade, mas também 
a urgente necessidade de um estudo extensivo a todo o Reino. 

3. PRINCIPAIS QUESTÓES A DESENVOLVER 

3.1. Origem dos senhorios 

Para introduzir o estudo que nos propomos realizar importa 
saber, com o possível rigor, como se formaram os diversos senhorios. 



Relatixamente aos eclesiásticos, em muitos casos, dispõe-se das 
cartas de couto, mas quanto aos sennorios leigos, como observou 
José Mattoso, o ((processo de generalização do poder senhorial leigo 
é demasiado mal conhecido puta se poderem propor hipóteses .a leste 
respeito)), isto é, quanto a sua origem e expansão45. 

Apesar de melhor inforinãdos sobre a origem dos senhorios 
eclesiásticos, ainda há um conjunto de problemas completamente 
em aberto, impondo-se esclarecer, por exemplo, até que ponto o estado 
das jurisdições detidas pelos titulares dos diversos senhorios no 
reinado de D. Afonso I V  correspondia ,aos direitos outorgados pelas 
cartas de couto e verificar se não terá havido apropriações indevidas. 
E que o formulário das cartas de cozito é ti50 lacónico e, por vezes, 
de tal forma estereotipado que não permite concluir com segur$anQa 
se as jurisdições exercidas no século XIV pelos respectivos titulares 
em cada um desses senhorios correspondem exactamente aos direitos 
outrora outorgados aos seus antecessores. 

É certo que, em muitos casos, tais direitos se podem suben. 
tender em expressões como esta da carta de couto de Faiões, em 
Chaves, datada de 25 de Julho de 1114: - « I k  quod vos hubeatis in 
pace quod ad m e  pertinebat in  eo jure peqaetuo)) 4\ ou então, nesta 
do couto do Mosteiro de Vila Nova de Muía, concedida por D. Afonso 
Kenriques, em 15 de Fevereiro de [1140-11411: - «. . . quantum ego ibi 
hrrbeo et ad regiam pertinet p ~ t e s t a t e m » ~ ~ ,  ou nesta passagem da 
doação a coutamento da vila de Vinha (Viana) a Sé e Tui, em 31 
de Outubro de 1137: - «. . .et quicquid ad iura pertinet regalia. ..» 4', 

ou ainda na doação da terra de Regalados a Sé de Braga, em 20 de 
Julho de 1130: -«Do atque concedo vobis prenomtnutis illam heredi- 
tatiem supra dictam cum omni suo iure intus et exterias quicquid ad 
regem pertinet)) 49. 

Típicas e expressivas são também estas passagens da carta de 
couto do hospital de Dornelas (Boticas) à Sé de Braga, entre 1127 
e 1135: -«...Qz~icquid i n f ~ a  hoc Kautum ad regale imperium pertinet 
totum ,exso2vimus. E t  hoc est actum per manus domni Pelagii larchie- 
piscopi sedis Bracarensis)) cO. 

A preocupação de especificar esses direitos está bem patente 
na doação do couto de Santo htonino de Barbudo, feita à Sé de 
Braga, em 4 de Fevereiro de 1133, pelo InLante D. Afonso Kenriques: 
- «Hoc totum damas infra terminos quicquid iad nos pertinet scilicet 
regalia fiescalia vel servilia)) ". 



Acoitem, porém, que, em a l g m  coutos, não encontramos a 
plenitude dos direitos peculiares da realeza, como seriam as juris- 
dições cível e crime, mas apenas a facul~dade de receberem os direitos 
materiais, através de oficial próprioj2, havendo também casos em 
que, apesar de possuirem a jurisdiçáo cível, lhes falta a zespeitante 
aos aspectos criminais j3 .  

Menos conhecida é, sem dúvida, a origem e a fonte dos direitos 
e jurisdições possuídos por numerosos leigos, tanto nos seus coutos, 
como nas suas honras, não faltando os que gozavam de jurisdição 
cível ou mesmo de jurisdição civel e crimiz+al j4. 

Este breve enunciado basta para se entreverem as dificuldades 
e limitações que o rei e os oficiais das suas justiças encontravam 
no exercício das respectivas atribuições, como já observámos na nota 
n." 1, sendo perfeiitmente compreensível e aceitável que1 o monarca 
desejasse pôr-lhes termo ou, pelo menos, reduzir o âmbito da influência 
das jurisdições senhoriais, caminhando, assim para urna ainda lon- 
gínqua estrutur,açáo judicial do reino, mas que, entretanto, ia refor- 
çLando a sua acção centralizadora. 

3'2. Estrutura akinPstrativa e jn&@id das terras hunes .  
Suas tipolsglas. 

A imunidade de que gozavam os coutos, as honras (muitas delas 
de 'amadigo), numerosas aldeias e at6 simples casais impedia os 
oficiais das justiças régias de, em condições normais, aí penetrarem, 
quer se tratasse do juiz, meirinho, porteiro, saião, chegador, etc. 

Isto implicava que, no interior da terra imune e na dependência 
do senhor seu titular, se organizassem os serviços indispensáveis a 
boa administração material e judicial do senhorio. 

Conforme sugerimos mais acima, a estrutura organizativa depen- 
dia do grau atingido pela imunidade e pelas jurisdições e direitos 
outorgados ao senhor ou por ele gradualmente apropriados. Depar+a- 
mos, por isso, com senhorios estruturalmente muito diversos, quanto 
ao nível jurisdicional atingido e ao elenco de oficiais em que se 
apoiavam, como se verifica pelos quadros mais abaixo apresentados. 

Não sendo conveniente enveredar por uma casuística monótona 
e inexpressiva, consideramos mais ,adequado ao nosso objectivo optar 
pela elaboração de um quadro sinóptico, capaz de revelar não só 
a situação exacta de cada senhorio antes da organização do processo 
judicial, originado na exigência da apresentação dos respectivos 



títulos de po-sse, feita por D. Afonso IV, mas também o estado em 
que ficaram após as decisões régias sobre estes processos. 

Vem, por isso, a propósito perguntar: -E qual foi a posição 
do monarca neste contexto? 

Face a pulverização das jurisdições que obstavam a sujeição 
de todos os súbditos a mesma autoridade central, em igualdade de 
condições, e porque este estado de coisas, além de ser propício a 
inqualificáveis abusos, Limitava a jurisdição régia, D. Afonso I V  decidiu 
agir e obrigou todos os titulares (de terras isentas a apresentarem 
os seus títulos, afim de lhes serem julgados favoravelmente ou devas- 
sados, conforme comprovassem ou não a legitimidade da posse enl 
que estavam. Procedeu, por isso, a um ((chamamento geral)), mas 
temos notícia de que algumas instituições e personalidades, titulares 
individuais, foram expressamente citados por pessoas ligadas a Corte. 

Esta inquirição geral ou, se quisermos, gigantesca acção de veri- 
ficação da legitimidade da posse de jurisdições e outros direitos 
senhoriais foi levada a cabo, durante anos, por uma equipa de fun- 
cionários, em que sobnessai, desde a primeira hora, o ouvidor João 
Eanes Melo, às Viexs dito Melão, que depois teve como companheiro 
Domingos Pais de Braga, ascendendo, ambos, além da condição de 
ouvidores dos feitos de1 Rei, a dignidade de ouvidores da portaria. 

Embora não pretendamos enveredar pela casuística processual, 
julgamos oportuno e necessário recordar que o processo devia desen- 
rolar-se ide acordo com as formalidades previstas na lei. A leitura 
das actas ou sentenças de cada uma das inquirições permibe seguir 
os diversos trâmites ou fases processuais. Há, contudo, situações 
em que se pressente que houve «saltos» na condução do processo. 
Neste sentido, um !dos casos mais típicos e exemplares é a atitude 
tomada pelos referidos ouvidores em relação a Ordem do Hospital, 
detentora de jurisdição «civel e criminul)) em diversas localidades 
fronteiriças trammontanas e das Beiras, até ao Tejo, ocupando 
posições estratégicas na defesa do Reino face a Castela. 

Aqui reside, por certo, o fundamesto da atitude dos ouvidores 
que «...vendo o que cada h& das partes di& e em como o dito meu 
procurador dixia Rue zon queria idemunlSar o dito priol nem a dita 
sa Hordenz per ruxom da j u r d i ç ~ o  dos sobreditos logares per sentença 
assolveram o dito priol do dito chamamento que lhe assy pella dita 
r u o m  fora fecto per razon da jurdiçam dos sobreditos logares 
e vilas castellos com seus termos e da instcmcia do juizo)), de tudo 



lhe dando o monarca sua carta, em 17 de Agosito de 1341 (A.N.T.T. 
Odhna, liv. 8, fl .  63v.l. 

Normalmente, o procurador do rei, quando não dispunha de 
elementos para contraditar as provas apresentadas pelos titulares 
inquiridos, invocava a interr%pção do exercício da ou das jurisdições 
em causa, obrigando, assim, os referidos titulares a aduzirem novas 
provas. Por vezes, era precisamente nesta fase do processo que o 
procurador e os ouvidores encontxavam elementos para iniciarem 
um ,autêntico processo contraditório. 

Não raro, no decurso destes processos, foi necessário recorrer 
as Inquirições de D. Dinis, cujas deliberações, emborta parcialmente, 
foram incorporadas nos novos processos, como elementos de prova, 
umas vezes em meras citações ad sensum, outras como verdadeiras 
cópias judiciais OU citações textuais. 

Mas nem por isso poderemos deix,ar de perguntar: -Na reso- 
lução destes processos litigiosos, a justiça terá sido sempre exigente, 
isenta e rigorosa? 

Temos provas de que não, bastando recordar o que acima 
transcrevemos quanto a Ordem do Hospital e ãduzir agora o caso 
das sentenças relativas ao senhorio de Braga, de que era titular o 
arcebispo D. Gonçalo Pereira. São apenas .amostras, porque nesta 
matéria só poderá emitir uma opinião segura quem proceder a 
análise atenta da totalidade das sentenças, vendo-se, então, quantas 
vezes a justiça cedeu perante s acepçãio de pessos, as conveniências 
políticas ou razões de natureza muito diversa. 

Posto isto, passemos a leitura do quadro sinóptico, que nos 
revela a estrutura jurisdicional e fiscal dos senhorios apreciados 
para esta comunicação: 



TITULARES 

Most." de Bouro 

M." de Miranda 

M." de Loivo 

82 

MP de S. Fins 
de Friestas 

M." de Pombeiro 

E S T R U T U R A  J U R I S D I C I O N A L  

- 
T E R R A S  k 

I M U N E S  
O  

O k 0  .A 'a 
k O g ; ~ ~ ~ U ~ V )  0 

.+ 

65 

Couto de Bouro X X 

60 

Terras doadas 
- 

58 

Aldeias de: 
Sta. Comba 
Bealhevai 
Macedo do Mato X 

Valbom 
Vilar do Monte 

I 
60 

CJ0 de Miranda X X 

01 

C.' de Loivo 
- 1 

Couto de Friestas X 

I I 

C." do Lusio X 

- 
63 

C." de S. Miguel 
de Pena X X X  X 

- 
04 

Aldeias de: 
Arjença 
Lobão 
Alijó 
Vila Boa 

06 

Quintela X X 

Casais de Basto: 
Burgeiros 
Souto 
Pedrões 

















E S T R U T U R A  J U R I S D I C I O N A L  

TITULARES 

Casais de Bornes 

Quinta de Donai 

Rui Novais, cav 

S. João do Campo 

H. de Avintes 

H. de Briteiros 

Sto. Estêvão 

Sta. Leocádia 



D E C I S Ã O  F I N A L  







Apresentada esta esquemática visão de conjunto sobre a estru- 
tura jurisdicional e funcional dos senhorios estudados, será necessário 
analisar, em pormenor, e, se possível, esclarecer em estudos futuros 
as seguintes questões: 

- a nomenclaturia por que são designados os diversos oficiais 
de cada uma dessas terras imunes e surpreender e clarificar 
a equivocidade das designações e funções de: vigário, che- 
gador, mampastor, juriados, ~alcaldes, ouvidor, etc.; 

- as funções e,specificas de cada um destes oficiais, que, em 
muitos casos, são polivalentes; 

- os fundamentos da confirmação ou privação das jurisdições; 
- até que ponto as justiças régias eram isentas e rigoro.sas 

ou se, pelo contrário, se acomodavam as circunstâncias polí- 
ticas, como aconteceu em relação a Ordem do Hospital, ao 
senhorio do Arcebispo de Braga, a D. Teresa Martins, mulher 
de D. Afonso Sanches, fiiho de D. Dinis, a alguns mos- 
teiros, etc.. 

Tornar-se-á ainda necessário clarificar os motivos por que 
detêm os mosteiros galegos e wtelhanos de Antealtares, Monteder- 
ramo e de Moreruela tantos coutos, aldeias e casais no Mnho e em 
Trásros-Montes133, e porque acontece o mesmo com os mosteiros de 
Bouro e Pombeiro em relação a região transmontana, e também 
deste último (Pombeiro) quanto ao couto de S. Miguel de Pena 
e aos casais possuídos em Celorico de Basto. 

Julgamos que, a luz das carias de povoamento, dadas pelo 
mosteiro (de Pombeiro para a zona de Vila Rea113*, só p~deremos 
interpretar esta situação articulando-a com o fenómeno ou, melhor, 
com o ciclo de povoamento desta região. 

Se para alguns destes casos encontramos resposta documental, 
em torno de outros subsistem ainda muitas interrogações. 

3.3. - Tal como anunciámos, numa perspectiva metodológica, 
conviria aprofundar o confronto entre o estatuído pelas cartas de 
caito e o âmbito das jurisdições possuídas no segundo quartel do 
séciilc XIV pelas respectivas instituições ou personalidades. 

Apesar de aliciante e fundamental, é esta uma das questões 
mais difíceis, que terá de ser estudada caso a caso, não sendo 
pos~ível prestar-lhe aqui e neste momento a devida atenção. 



No entanto, e confornie abservámos de início, porque de ensaio 
metodológico se trata, não omitimos esta alínea. 

3.4. Melhor informados estamos acerca das rel,ações entre os 
senhorios ou terras imunes e os concelhos. 

A informação chega-nos pela via do contelzcioso, igualmente 
digna e merecedora de ser explorada, mas que documentamos 
apenas através dos diferendos entre: a Ordem de Avis e os con- 
celhos alentejanos de Figueira e de Avis 13j, a Ordem de Santiago 
e o concelhos de Setúballd8, o Eispo e a Igreja de Silves e os alcaides, 
alv,azis e vereadores dos concelhos de Silves e de outros concelhos 
do reino dos Alga~ves l~~ ,  os casos dos senhorios 'e Braga138 e do 
Porto139, que é inviável seguir aqui e neste momento, mas não 
olvidamos, pelo menos, como sugestões metodológicas. 

3.5. Outra questão a desenvolver, quando se aprofundar o 
estudo d.a complexa temática que estamos a abordar, é a de saber 
que ap-oveitamento fazia a autoridade régia de todas estas situa- 
ções, quer no tocante aos diferendos com as Ordens Militares e 
Monásticas e com as Igrejas diocesanas, quer quanto aos senhorios 
eclesiásticos e aos concelhos envolvidos nestes litígios. 

Por vezes, fica-se com a impressão de ter havido um prévio 
entendimento entre o monarca e os procuradores dos concelhas, 
tão estranhas e repetitivas são as queixas formuladas contra os 
senhorios de algumas Ordens Militares, concretamente, de Avis e de 
Santiago 140. 

3.6. Por fim, apesar de lhe termos feito breve referência, 
julgamos do maior interesse ampliar o estudo da sob~evivência 
de algumas jurisdições para além da extinção das instituições a que 
tinham sido outorgadas. Pensamos nos mosteiros de S. Ped-ro de 
Calvelo e de Sta. Maria de Antime e em Sta. Cruz de Riba Douro, 
que tendo desaparecido, havia muito, como institiuições, os detentores 
dos seus patrimónios continuaram a usufruir das juriçdiçdes de que 
estes mosteiros gozavam. 

Bem sabemos que na primeira metade do século XV, durante 
mais de quarenta anos, ocorrerá situação idêntica, após a extinção 
do Mosteiro de S. Martinho de PJLanhente 141. 

A questão reveste-se de muito interesse e obriga a investigar 
o que se passava em relação aos outros mosteiros extintos quando 



D. Afonso I V  promoveu o «chamamento geral)), destinado a apurar 
legitimidade da posse de jurisdições e/ou direitos senhoriais pelos 

seus titulares legítimos ou presumidos. 

A análise, embora esquemática, que acabamos de fazer permae 
salientar a importância destas medidas tomadas por D. Afonso IV, 
nunls. perspectiva de Estado. Na verdade, se por um lado estas 
miedidas impopulares provocavam algum mal-estar contra o monarca, 
não podemos ignorar quanto contribuíram para o robustecimento do 
poder central, recuperaçáo de direitos materiais e jurisdi~ões que 
anclavarn ((desvairadas)), conduzindo, por outro lado, ao cerceamento 
de jurisdições, susceptíveis de levarem a decisóes arbitrárias- a que 
não eram estranhas a pena capital e outras penas de sangue-ao 
reforço da segurança e dos direitos das pessoas e seus bens, e a res- 
trição dos poderes de certas entidades, e instituiçóes, como bispos, aba- 
des, mosteiros e cabidos. 

Estas afirmações, que pretendem sintetizar os resultados con- 
cretos desta vasta operação, que durou vários anos, ficarão clarificados 
com a apresentação de alguns resultados concretos desta campanha, 
mediante a qual o monarca retirou a jurisdição civel e criminal aos 
seguintes mosteiros: 

- ao de Bouro - nas aldeias tr,ansmontanas de Sta. Comba, Ben- 
lhevai, Macedo do Mato, Valbom e Vilar do Monte; 

- ao de Pombeiro - no Couto de S. Miguel de Pena; 
- ao de Várxea-no respectivo couto, que incluía diversas 

freguesias, como já vimos; 
- ao de S. Pedro das Aguias - no seu couto. 

Se estes perderam as jurisdições civel e crime, outros houve 
que foram definitivamente privados da jurisdição civel, de que goza- 
vam até então. Foi o que aconteceu aos mosteiros de S. Simão da 
Junqueira, Aguas Santas (Maia) e ao ex-mosteiro de Antime. Por sua 
vez, o titular do ex-mosteiro de S. Pedro de Calvelo viu a sua jurisdição 
civel parcialmente restringida, enquanto o abade de Sta. Cruz de Riba 
Douro perdeu a faculdade de instituir chegador nos seus domínios, 
bem como a totalidade dos direitos materiais que at6 então recebia. 



Em consequência desta inquirição ou chamamento geral, ao 
Mosteiro de Moreruela foi-lhe cassada a jurisdição civeí e crime 
que possuía sobre as aldeias transmontanas de: IvIontesinho, Qulntela, 
Ifanes, Palaçoulo, Constantim, Águas Vivas e Angueira, enquanto 
que o Cabido de Santiago de Compostela, que viu confirmada a sua 
jurisdição no couto da Correlhã (Ponte de Lima), foi obrigado a 
designar um homem perante o qual o juiz do couto deveria fazer o 
habitual juramento, após a sua eleição. 

os que tanto ao pôr termo as jurisdições do Mosteiro 
ae Moreruela nas mencionadas aldelas transmontanas, como nesta 
exigência feita ao Cabido de Santiago de Compostela, o monarca 
estava a vincar os interesses da autonomia nacional e a restringir 
influgncias estrangeiras dentro do Reino. 

Ao Arcebispo de Braga, D. Gonçalo Pereira, a quem chegou a 
retirar o senhorio da cidade de Braga, acabou por lho devolver acen- 
tuando que o fazia apenlas durante a &da do prelado. Tal intenção 
foi superada e os arcebispos continuaram na posse da cidade ate ao 
contrato de 1402. Mas em relação ao Bispo do Porto, D. Afonso I V  
sancionou s perda da jurisdição crimiml no couto de Crestuma. 

Em reLação as Ordens Militares de Avis e de Santiago, sabemos 
que Ihes foram restringidos os poderes que tinham, entre outros, 
nos concelhos de Figueira e Avis e de Setúbal, respectivamente, 
conforme consta das composições decididas por julgamento régio. 

Falta, contudo, apurar até que ponto souberam estes concelhos 
aproveitar ,as circunstâncias conjunturais para aliviar a pressão do 
poderio das Ordens Militares e se não terá havido um. acordo prévio 
- entenda-se, conluio c entre estes concelhos e o soberano. 

Há uma pergunta que neste momento não poderemos omitir: 
-Ate que ponto a perda ou a simples restrição da jurisdição e dos 
direitos anteriormente possuídos, conforme os casos, terá contribuído 
para a ruína de muitos mosteiros, que, por essa altura, entraram 
numa grande crise, que levou muitos a extinção, dando-se a recupe- 
ração de outros só após a realização do Concílio de Trento? 

A acção restritiva destas inquirições promovidas por D. Afonso IV 
não atingiu somente as instituições eclesiásticas, o que, no entanto, 
ajuda a compreender as situações tensionais entre o monarca e a 
clerezia do Reino; teve também incidgncia no sector da nobreza. 

Sem querermos transcrever para aqui o que ficou expresso 
nos quadros apresentados, recordamos que Elvira &Tendes perdeu 
a jurisdição civeí que possuía nas aldeias de Freixeda e Donai, onde 



tinha uma quinta e vários casais, tudo na zona de Bcagança. Bem 
mais atingido foi Gonçalo Eanes de Briteiros, que perdeu a juris- 
dição crime em todos os seus coutos e honras, tendo-lhe sido devas- 
sados ou coutos de Espinho, Sta. Leocádia e Sto. EstGvão, que ao ser- 
-lhes retirada a jurisdição cível, deixaram de ser honrados. 

Por estas amostras dos resultados destas inquirições, fácil se 
torna compreender quanto elas contribuíram para a centralização 
e robustecimento do poder real e dos seus direitos. 

Este estudo, praticamente por fazer de forma sistemática, 
justifica a importância e excepcional interesse de um projecto exten- 
sivo a totalidade do território nacional, cujos resultados serão verda- 
deiramente «revolucionários» nos domínios da História do Direito 
e da História das Instituições, constituindo, ao mlesmo tempo, um 
excelente campo ,experimental para a aplicação da inforrnática ao 
serviço da investigação histórica. 

Além de rnuitas outras conclusões solidamente documentadas, 
um estudo desta natureza permitirá aferir, com rigor, qual foi o 
comportamento de D. Aonso IV para com os membros da nobreza 
que estiveram a seu lado durante o período de guerra civil com seu 
pai, D. Dinis. 



NOTAS 

* O texto que agora se publica, em forma extremamente esquemática, 
foi preparado para servir de base a exposçião oral feita no decurso das 
II Jornadas Luso-espanholas de Histór?a Medieval. 

Na impossibilidade de lhe darmos o desenvolvimento exigido pela 
importância do tema e pela riqueza da documentação, não obstante o seu 
esquematismo - que, em dado momento, nos levou a pensarmos em desistir 
da sua publicação- decidimos confiá-lo a estas Actas, uma vez que os 
tópicos aqui apresentados terão, peb  menos, o condão de alertar os espe- 
cialistas para a necessidade de prosseguir os estudos sobre esta matéria, 
h escala nacional, já que é tão pouco o que sobre ela se sabe. 

O que aqui fica é, no entanto, mais do que suficiente para advertir que 
as generalizações nesta temática desfiguram a realidade histórica. É que, 
neste domínio, as «conceptualizações» a revelia do árduo contacto com a 
documentação - processo de que alguns tanto gostam! - nem sequer che. 
gam a ser caricatura de História. 

Embora a data mais antiga das inquirições por nós agora estu- 
dadas seja de 1334, a necessidade de intervenção régia era anterior, conforme 
se verifica pela carta outorgada por D. Afonso IV, quando, em 1 de Feve- 
reiro de 1331, se encontrava em Santarém. 

Esta carta, dirigida a Afonso Correia, meirinho del-Rei, e aos corre- 
gedores de Além Douro, visava pôr cobro à obstrução que nos coutos e 
honras se fazia às apelações para o monarca (Cf. RIBEIRO, João Pedro 
-Dissertações clzronológicas e críticas ..., t. 111, parte 11, Lisboa, 1857, 
pp. 176-177. 

"esmo o que Heiirique da Gama Barros escreveu na sua História 
da administração pública em Portugal nos séculos XII a XV, 2." ed. dirigida 
por Torquato de Sousa Soares, tomo 11, Lisboa, L. Sá da Cbsta, Lisboa, 
1945, pp. 424 ss., carece de profunda revisão. Relacionado com esta temática, 
embora apoiado num texto muito mais extenso- a inquirição sobre o 
senhorio da 0r;dem do Hospital em Amarante-é o excelente estud'o de 
MARREIROS, Rosa-O senhorio da Ordem do Hospital e m  Amafante 
(sécs. XII-XIV). Sua organização administrativa e judiciat, in «Estudos M e  
dievais», Porto, n."3/6, 1984-1985. 

".N,T.T., Além-Douro, liv. 2, fl. 212x7; Chanc. de D. Afonso IV, 
liv. 4.", fls. 65 v-66; AlLm-Douro, liv, 2, fls. 203 v-204. 

A.N.T.T., Chmc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 12. 



A.N.T.T., Além-Douro, liv, 2, fl. 234 v-235. 
".N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 63v. 

A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 206-207. 
A.N.T.T., Além Douro, Iiv. 2, fl. 208. 
A.N.T.T., Alénz Douro, liv., fl. 207-208. 

'O A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso /V, liv. 4, fl. 12. 
A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 14. 

l 2  A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 12v-13. 
l3 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 20v; AZém Douro, 

liv. 2, fl. 235-235 v. 
l4 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 65. 
l5 A.N.T.T., Chawc. de D. Afonso IV, Iiv. 4, fl. 56v-57. 
I G  A.N.T.T., Além Douro, liv. 2.", fl. 228-229 v. 
l7 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, £1. 57. 
l8 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 63 v-64. 
l9 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 194v-195. 
z0 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 204. 
Z1 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 57 v-58; liv. 4, fl. 65 v-66. 
22 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 227v-228. 
23 A.N.T.T., Chanc. de D. Afionso IV, liv. 4, fl. 79; AZém Dou!ro, liv. 2, 

fl. 213-214; liv. 2, fl. 229 v. 
z4 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 220v.222. 
ZU.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 222-223; 223 v-224 v; 224 v-225 v. 
2".N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, Iiv. 4, fl. 80-80v; Além Douro, 

liv. 2, fl. 225v-226. 
z 7  A.N.T.T., Além Dotlro, liv. 2, fl. 231-231 v. 
28 A.N.T.T., Além DOUYO, liv. 2, fl. 230v. 
29 A.Nir.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 58. 
3 O  A.N.T.T., AZém Douro, liv. 2, fls. 239-242 e fl. 42 S .  

31 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fls. 226-227v. 
s2 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 232. 
33 A.N.T.T., Chaític. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 79v. 
34 A!N.T.T., Além Douro, Iiv. 2, fl. 205. 
35 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 203-203 v. 
36 A.N.T.T., Ordem de Avis, n." 373. 
37 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 77 V-79. 
38 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 217.217~. 
39 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 66. 
40 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 65-65 V. 

4 1  A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 194v-195; Cbwc.  de D. A ~ W S O  IV, 
Iiv. 4, f1. 11. 

42 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fls. 206-207. 
43 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, f1. 58. 
44 A.N.T.T., Além Dot~ro, liv. 2, fl. 239-242 e liv. 2, fl. 42 S.  

45 MATTOSO, José- Senhorias monásticas d o  Norte de Poktugai nos 
séculos X I  a XIII, in  Actas de Zas I Jornadas de Metodologia Aplicada de las 
Ciências Hisfóricas. II. Hisfóda Medieval, Universidade de Santiago de Com- 
postda, 1975, p. 178. 



Documenfos Medievais Portugueses (D.M.P.), I. Documentos Ré. 
gios, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1959, p. 83, 

47 D.M.P. I. D.R., p. 214. 
D.M.P. I. D.R., p. 200. 

49 D.M.P. I ,  D.R., p. 134. 
50 D.M.P. I. D.R., p. 107. 
j1 D.M.P. I .  D.R., p. 153. 
j2 Veja-se, a mero título de exemplos, os casos dos coutos de Calvelo 

(A.N.T.T., AZém Douro, liv. 2, fl. 217-217 v e o de Brandara (A.N.T.T., AZém 
Douro, liv. 2, fl. 205). 

53 Tais são os casos dos coutos dos Mosteiros de Bouro (A.N.T.T., 
Além Douro, liv. 2, fl. 212 v), de Pombeiro, para o couto de S. Miguel de 
Pena (A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 20v), de S. Simão da Jun- 
queira (A.N.T.T., Ctznnc. de D. Afonso IV,  liv. 4, fl. 63 v-64), etc. 

54 Jurisdição civel detinhamaa nas suas terras, designadas, confor- 
me os casos, coutos, aldeias ou s:mples casais, Elvira Mendes (A.N.T.T., 
Chanc. de D. Afonso IV,  liv. 4, 8. 58) e o cavaleiro Rui Novais (A.N.T.T., 
Além Douro, liv. 2, fl. 226-227 v). 

!Entre os detentores de jurisdição cível e dt-ime avultam D. Teresa 
Martins, mulher que foi de D. Afonso Sanches, filho oe D. Dinis e fundador 
do Mosteiro de Vila do Conde (A.N.T.T., Chanc. de D. Afourso IV ,  liv. 4, 
fl. 79v.) e Gonçalo Eanes de Briteiros e sua mulher Maria Afonso (A.N.T.T., 
Além Douro, liv. 2, fl. 239-242). 

55 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 212v. 
5° A.N.T.T., Além DoQro, liv. 2, fl. 203 v-204. 
5' Foram-lhe confirmadas as jurisdições recebidas (A.N.T.T., Além 

Douro, liv. 2, fl. 203 v-204). 
58 A.N.T.T., Chmc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 65 v-66. Estas aldeias 

são todas em Trás-os-Montes. 
Neste e nos giupos seguintes de terras imunes que reunam as mesmas 

caractenísticas, utilizaremos apenas um sinal comum a todas elas e como 
deverá ser interpretado. 

59 Como, apesar de Ihe ter sido prorrogado o prazo para apresenta- 
rem as inquirições pedidas, nem o abade, nem o Convento do Mosteiro de 
Bouro compareceram nem enviaram procurador, perderam toda a 5urisdi- 
ção cível e crime que possuíam estas aldeias, que passaram a ficar na de- 
pendencia das justicas de Vila Flor e de Mirandela (A.N.T.T., Chanc. de 
D. Afonso IV ,  liv. 4, fl 65 v-66). 

% O  A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 12. 
61 A.N.T.T., AZém Douro, liv. 2, fl. 234~-235. 

A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 63 v. 
63 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV,  liv. 4, fl. 20. 
O vigário podia delegar a jurisdição. 
O Mosteiro de Pombeiro perdeu toda a jurisdicão cível que tinha 

neste couto. 
64 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 235-235 v. 
O Mosteiro de Pombeiro não queria litígio com o rei. Solicitava, ape- 

nas, que vissem as inquiricões de D. Dinis. Viram-nas e, no julgado de 



Celorico, encontram o seguinte: -«Freguesia de Sam Jens e de S. Barto- 
loineu trage as o moesteiro de Pombeiro por honra que som seis aldeas 
em que ha beem cincoenta casaaes. E dizem as testemunhas d'ouvida que 
foy herdamento de Dom Gonçalo de Sousa e mandarom nas ao moesteiro 
e iragiam nas ante por honrra. E assy as trage o moesteiro e trage hi seu 
vigairo e nom entra hi porteiro nem moordomo. Estee como estam. 

Nestas aldeias o vigário exercia as funções de juiz no cível. 
(A.N.T.T., Além DoJro, liv. 2, fl. 235v). 

G".N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 56v-57. 
Os juízes «metiam», isto é, designavam os mordomos do couto, que 

faziam as execuções das custas das sentenças dadas pelo rei e faziam tam- 
bém as chegas, penhoras e entregas por mandado do abade, dos juizes e 
dos ouvidores, e penhoravam e constrangiam pelos direitos (do dito mosteiro. 

Tiravam portagens para o mosteiro e lavavam vozes e coimas. 
67 E a única portagem referida. 
66 Como resultado desta inquirição, o Mosteiro de S. Pedro das 

Águias perdeu a jurisdição cível e crime que tinha no seu couto. 
69 A.N.T.T., Charzc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 57. 
Este Couto incluía as freguesias de Várzea, Sta. Eugénia, S. João de 

Gamil, S. Paio de Midões, S. Martinho, Sta. Maria de «Mayre» (sic), S. Jorge, 
S. Pedro de Adães e Sta. Comba. 

O Mosteiro de Várzea recebia também «as vozes e as coombas e os 
onzizios e as novenas no dicto cotlto». 

70 Perdeu as duas jurisdições: civel e crime. 
71 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 63 V-64. 
Rei-deu a jurisdição cível que possuía até essa altura. 
72 A.N.T.T., A2é.m Douro, liv. 2, fl. 206-207. 
Esta sentença atinge os dois coutos de Landim e de Palmeira. 
73 O juiz era comum aos dois coutos. 
74 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 2v. 
7".N.T.T., Aíém Douro, liv. 2, fl. 207-208. 
Foram-lhe confirmadas as jurisdições que conseguiu provar. 
76 A.N.T.T., Chcznc. de D. Afonso IV, Iiv .4, fl. 12. 
77 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. fl. 14. 
78 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 208. 
79 A.N.T.T., Chane. de D. Afonso IV, liv. 4, B. 65. 

80 A.N.T.T., Ch~nc. de D. Afonso IV, Iiv. 4, f1. 12 v-13. 
81 A.N.T.T., Alem Douro, Iiv. 2, fl. 228-229v. 
82 Conservou a jurisdicão cível e parcialmente a jurisdição crime, 

contanto que não incluisse pena de morte. 
83 A.N.T.T., Aíém Douro, liv. 2, fl. 217-217 v. 
Este é um dos casos de sobrevivência dos direitos para além da extin- 

ção de instituição monástica a que estiveram anexos. 
84  Nas inquirições de D. Dinis não falam de mordomo, mas só de 

chegador. 
85 Indica o valor de certas penas. 
88 Viu a sua jurisdição restringida ao que tinha sido estabelecido 

nas inquirições de D. Dinis. 



T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 66. 
eiro, que outrora aí houve, tinha desaparecido havia muito. 

88 1é o único caso na documentação consultada, em que é mencio- 
nado o almotacé. 

89 .AN.T.T., Chanc. de D. A f m o  IV, liv. 4, 
Perdeu o direito de ter chegador. 
90 A.N.T.T., Leitura Nova. Odiana, liv. 8, fl. 
91 Foi-lhe restringida a jurisdição, na sequência da composição e 

intervenção régia. 
Cf. MARQUES, José-O concelho alentejano de Figueira e a ordem 

de Avis, em 1366, in «Rev. da Fac. *de Letras e História, I1 série, vol. V, 
Porto, 1988, pp. 95-111. 

92 A.N.T.T., Ordem de Avis, n." 373. 
g3 Foram confirmadas as obrigações que os moradores tinham. 
9 4  A.N.T.T., Allém Douro, liv. 2, fl. 203-203 v. 
95 Foram-lhe confirmadas as obrigações que os moradores tinham. 
96 A.N.T.T., C h c .  de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 77x7-79. 

Foi-lhe restringida a jurisdição, mercê da intervenção régia, con- 
ducente a uma espécie de composição. 

A.N.T.T., Odiam, liv. 8, fl. 63 v. 
99 Foi-lhe conservada a jurisdição que possuía em todas estas loca- 

lidades. Para isso contribuir, sem dúvida a situação política que então se 
vivia face a Castela. 

100 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 220 v-222. 
Foi o bispo do Porto quem compareceu a defen 

neste e nos outros seus coutos. 
101  A eleição do juiz tinha lugar no mês 
102 A.N.T.T., Além Dmro, liv. 2, fl. 220 v-222. 
103 O juiz ou o vigário julgavam e exe 
104 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 223 v-224 V. 

106 Foi-lhe confirmada a jurisdição cíve2. 
106 Perdeu a jurisdição criminal. 
lo7 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 223 v-224 v. 
108 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, 222-223 v. 
Foi o bispo do Porto quem compareceu a 

e os do Cabido do Porto nos coutos que lhes eram comuns. 
10s  A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 222-223 v. 
1x0 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 222-223 v. 
li1 Quem julgava nestes coutos do Bispo e do Cabido do Porto eram 

os vigários do Bispo do Porto. 
112 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 2Q4 v-2 
113 A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 227~-22 
114 Foi confirmada a jurisdição da cidade 

Pereira, mas com a reserva de ser apenas em vida do arcebispo. 
A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 213-214. 

Aí  pagavam também carceragens, rumos e homicídios. 



zle A.N.T.T., Chanc. de D. Afoutso IV, liv. 4, fl. 79. Ver tb. Além DoUZO, 

O chegador chegava per 
218 A.N.T.T., Chanc. de D. 

todos os outros direitos reuaes». 
12G A.N.T.T., Chmc. de D. 
Foi-lhe confirmada a posse 

Tinha jurisdição cível, que delegava em jurados «que ouvyam hy por 
ela todolos fectos cevis e en seu nome dela e que faziam direito a qualquer 
que perante eles viinha», A apelação fazia-se para ela ou para o «manpastor». 

Como ela não compareceu a justificar a posse desta jurisdição, foi-lhe 

coutos, tal como a possuía no te 
todos os seus ooutos. 



Esta honra tinha sido de Fernão Rodrigues Estorninho. Foi-lhe reco. 
nhecida a posse dos mesmos direitos comprovados pelas inquirições de 
D. Dinis. 

lsO A.N.T.T., Além Douro, liv. 2, fl. 239-242. 
Tinha jurisdi@o civel e criminal em todas as suas honras. Os coutos 

de Espinho, Sta. Leocádia e Sto. Estevão e ainda a honra de Gestaçô foram- 
-lhe dw~ssadas, isto é, deixavam de ser imunes e honradas, respectiva- 
mente. As aldeias de Fonseca e Travanca foram também devassadas, isto é, 
deixaram de ser honradas. 

Nos outros casos, perdeu a jurisdição cível. 
O vigário exercia as funções de chegador. 

A.N.T.T., Além Douro, liv. 2. fl. 242. 
lS2 A.N.T.T., Chanc. de D. Afonso IV, liv. 4, fl. 79 v. 
A jurisdição criminal incluía também o direito de justiçca de sailgue. 
II o único senhor laiw, a cujo serviço nos aprece o srriii~. 
Atendendo a que era esposa de D. Afonso Sanches, conseraou as duas 

jurisdições: civel e crimiml. 

A explicação reside na sua participação no processo de povoamento. 
ls5 A.N.T.T., Odtana, liv. 8, fl. 55-58. Publ. por MARQUES, José-O 

concelho alentejano de Figueira e a Ordem de Avis em 1336, in «Rev. da 



D. Afortso IV, na seqt&nEa das inquirições realizadas, cassa ao 

*Outra s e n t w a  con 

CDlon Affonso pela graça de Deus Rey de Portug Algarve a 
quaaitos esta carta virem faço saber que eu pelas vilas e comarcas do meu 
senhoqo mandey fazer chamamento jeeral per razom de todos aqueies 
que avyam vilas ou castelos coutos ou outras jurisdiçoens algúas en elas no 
meu senhoryo que a dia certo conteudo no dicto chamamento veessem 
perante os ouvydores dos meus fectos mostrar em wmo as avyam e tra- 
giam. Ao qual dia que Ihis assi pelo dicto chamamento era assinaado a que 
veessem perante os dictos meus ouvydores sobrela dicta ramm como dicto 
he Giraldo Stevez meu proourador por mim da hüa parte e o abade e cdn- 
vento de Sam Salvador de Varzea do julgado de Faria per Duram Pirez 
frade do dicto ~monasteiro seu procurador da outra pareceram perante 
JhonnlEannes Mello e Domingos Paaez ouvydores dos meus fectos. E da 
parte dos dictos abade e convento per o dicto seu procurador satisfazendo 
ao que Ihis per mim era mandado foy dicto que o dicto seu monasteiro 
avya huum wuto e avudo por do dicto monasteiro per certos m a m s  e 
divisões convem a saber: como se começa na agua de Cadavo a so haçoo e 
des i como se vay ferir na estrada que vem de Bragaa pera Barcelos a 
huurn marco que hy esta e pola agua que vay pera Paaçoo. E des i como 
se vay a Monte de Mayo. E di como se vay a outro marco que esta en 
Rio Coiro a par do marco do couto de Sancta Vaya de Rio Cbvo. E di 
como se vay per Souto pda veea da agua, E des i como se vay a outro 



marco que esta en Rio de Mayre (sk)  a so o agro de Lama (?) delas 
aquem da agua. E des i como se hia Sam Silvestre aca a agua que jaz 
antre Vilar ,de Salvadores e Casal d'Eirigo. E di como se vaay ao moynho 
do monasteiro de Vilar de Frades. E ,des y como se hya ferir no Rio de 
Cadavo a so Vilar de Frades. E des i como se hya pela veea de agua 
de Cadavo ata o outro logar hu se começa o couto a fundo ,de Paaçoo. 
E no qual couto diziam que jaziam, as freguesias de Sain Salvador da 
Varzea que era cabeça do dicto monasteiro e a Sancta Eugeriha e a de 
San Joahanne de Gaamil e a de San Paayo de Midões e a ,de Samta 
Maria de Mayre (sic) e a de San Jurgo e a de San Martiaho e a de San 
Pedro d'Adaáes e a de Sancta Coomba. No qual couto dizia que o dicto 
monasteiro avya e tragia estas jurisdições, convem a saber: de meter juiz 
no dicto couto per esta guisa que os moradores do dicto couto por huum 
dia certo do ano elegiam antre si huum homem bom da dicto a u t o  por 
juiz. E hiam com ele ao abade do dicto monasteiro que lho confirmasse. 
E que o dicto abade lho confirmava e avia por juiz. E que o fazia jurar que 
fezesst direito e justiça. E que este juiz que assi era confirmado per o dicto 
abade ouvya todalos feotos cevis e criminaes do dicto couto e fazia justiça 
e dava sentenças assi no cevil come no crime. E que mandava matar e sol- 
tar assolvendo e condaynando. E das sentenças que assi dava assi nos fectos 
cevis come nos criminaaes se dgúa das partes queria apelar que appeiis~ 
vam pera mim direitamente. Outrossi diziam que eles metiam no dicto 
a u t o  moordomo por o dicto monasteiro que fazia as penhoras e as chegas 
e as entregas no dicto couto per mandado do dicto juiz. Outrossi diziam 
que o dicto monasteiro levava as vozes e as c o o d a s  e os roussos e 
os omizios e as novenas no dicto couto e que destas jurisdições e cousas 
sobredictas estava o dicto monasteiro en posse per dez viinte triinta 
quarenta sasseenta anos e mays e per tanto tempo que a memoria dos 
homens non era en contrairo. E o dicto meu procurador pose por mim 
sa petiçom dizendo que as jurisdições sobre dictas que os dictos abade 
e convento tragiam no dicto couto perteeciam a mim per direito comum. 
E porem pedia aos dictos meus ouvydores que per sentença deffendesse aos 
dictos abade e convento que des hy en deante non husassem das dictas 
jurisdições no dicto couto. E que as deixassem a mim. E da parte dos 
dictos abade e convento per o dicto seu procurador foy dioto que eles non 
eram teudos a leixar dhsar das dictas jurisdições por o dicto seu monas- 
teiro no dicto couto nem de as leixarem a mim per o que já dicto e alegado 
avyam nas sobredictas sas razões da preçcripçom que ja dadas avyam, as 
quaes diziam que davam por defesa contra a dicta petiçom. As quaes diziam 
que tragiam direito e que devyam seer contestada6 per o dicto meu p m  
curador. E pediam que as contestasse. E o dicto meu procurador contestando 
as dictas razões da deffesa dadas da parte dos dictos abade e convento 
disse que o non sabia nen queria. E o procurador dos dictos abade e con- 
vento disse que queria provar e vem c m  seus artigos os quaes lhy forom 
julgados por perteecentes per os dictos meus ouvydores, Outrossy o dicto 
meu procurador er (sic) veeo con (fl. 57v) seus artigos pera provar por 
mim a interrupçom. Os quaes artigos ihy forom recebudos a so provar a 



interrupçom e julgados por perteecentes pelos dictos meus ouvpdoies pelos 
quaes artigos assi da híía parte come da outra os dictos meus ouvydores 
mandarom hy fazer enquiriçóes as quaes veerom perante eIes. E os dictos 
meus ouvydores vistas as dictas enquiriçb e abertas e poblicadas presente 
o dicto meu procurador por mim da híia parte e presentes os dictos abade 
e convento per Giraldo Pirez procurador en minha Corte e seu procurador da 
outra julgarom que como quer que o dicto moesteiro provasse de sasseenta 

jurisdiçom no dicto couto 

.T., Chanc. de D. Afonso IV  liv. 4 f 

«Outra sentença contra Elvira Mendez moíher que foy de Mendo de 
Bargamça per que foy julgado que rn husase ide jurdicam algüazi rn ddaa 





as dictas razoens da deffesa disse que o non sabia nen queria. E o procura- 
dor da dicta Elvira Meendiz disse que o queria provar e veeo con seus 
artigos os quaes Ihy forom julgados por perteencentes per o sobredicto meu 
ouvyror. E outrossi o dicto meu procurador er veeo con seus artigos pera 
provar (por mim a interrupçom os quaes Ihy foram recebudos a provar por 
mim a interrupçom e julgados por perteecentes pelo dicto seu ouvydor pebs 
quaes artigos assi da hüa parte como da outra o dicto meu ouvydor mandou 
hy fazer enqueriçoens as quaes enquiriçoess ouveram as partes de viinr con 
elas perante os ouvydores dos meus fectos a tenpo certo que Ihis pelo dicto 
meu ouvydor foy assinaado. Era passado o dicto tempo a que a dicta 
Elvira, Meendiz ouvera de parecer con as dictas enquiriçoens non veeo con 
elas per si nen per outrem pero foy atenduda per tres dias e muyto mays. 
E porque ela non pareceu con as dictas enquiriçoens nen as enviou o dicto 
meu procurador acusando a sa revelia pediu a Johann' Eames Mello e a 
Domingos Paaez seu conpanhom ouvydores dos meus fectos que ihy julgas- 
sem por revel a dicta Elvyra Meendiz e por a sa revelia que a deitassem 
per sentença das enquiriçoens com que ouvera de viinr poys o tempo era 
passado a que com elas ouvera de viinr o que o dicto meu procurador pedia 
e visto en como o termho a que a dicta Elvira Meendiz ouvera de parecer 
com as ditas enquiriwens era passado e muyto may marudarom apregoar a 
dicta Elvira Meendiz per Pedro de Valdevez meu porteiro pelas minhas 
audiencias assi como he d'uso e de wstume da minha Corte. E pero foy 
apregoada non foy achada nem outro por ela. E porem os &ctos meus ouw- 
dores julgaron por revelia dicta Elvira Meendiz. E por a sa revelia deitarom 
na per sentença das dictas enquiriçoens wm que ouvera de viim que non 
podesse ja viinr com as dictas enquiriçoens e a hyrem pelo fecto adeante 
pera ouvyrem sentença definitiva se mester fosse. Mandaram outra vez apre- 
goar a dicta Elvira Meendiz pelas minhas audiencias pelo dkto Pedro de 
Valdevez meu porteiro assi como he d'uso e de costume da minha Corte e 
pero foy apregoada non foy achada nem outrem por ela. E porem os dicto~ 
meus ouvydores por revel e aa sa revelia visto o dicto facto julgarom per 
sentença definitiva que a dicta Elvira Meendiz non husasse des y en deante 
de nenhüa jurisdiçom nos sobredictos logares nen na enbargassem a mim 
porque mando as minhas justiças de Bragança que façam conprir a aguar- 
dar o juyzo sdos dictos meus ouvydores e que husen daqui en deante por 
mim de toda a jurisdiçom nos sobredictos logares. E n m  soffram aa dicta 
Elvira Meendiz nen a outro nenhum que hy use de nenhúa jurisdiçom. Unde 
al non façam. En testemunho desto mandey ende ser fecta esta minha carta. 
Dante en Lixboa quatro dias de Janeiro. E1 Rei o mandou per Johann' 
Eannes Mello e per Domingo Paaez ouvidores dos seus fectos e da m a r i a .  
Stevam Martinz a fez. Era M" CCC" LXXVIII anos. 

Johames Johannis. Domingo Paaez.~ 




