




UNI ARAGONGS NA CORTE PORTUGUESA: 
ESTÊVÃO DA GUARDA (1299-1325) 

Por Armando Luís de Carvaiho Homem 

«Le personnel politique ne se recrute pus seulement 
parini les sujets do royaume. Un certain nombre d'étran- 
gers occupent des postes souvent importants au sein de 
l'administration centrale ou locale». (R .  CAZELLES) 1. 

1. Nada tem de novo o interesse da Historiografia pelo estudo dos 
estrangeiros detectáveis entre os oficiais régios. Desde longa data que 
o relativamente excepcional que constituirá a presença na Corte de 
um Rei de um súbdito de outro Rei tem atraído a atenção dos historia- 
dores, por mais tradicional que seja a perspectiva em que se coloquem. 

Nos últimos tempos, uma Historiografia do Político em boa medida 
renovada mercê da sua reconversão como História das 'sociedades poli- 
ticas' dedica obviamente um considerável interesse ao peso do elemento 
estrangeiro eventualmente existente no seio do oficialato. Tal perspec- 
tiva representará evidentemente uma alteração qualitativa, permitindo 
a passagem do mero considerar do 'anedótico' da presença desta ou 
daquela individualidade ao estudo social dos círculos do Poder, pese 
embora o facto de a presença do estrangeiro não ser propriamente um 
evento de todos os dias. 

Acontece por outro lado que não é em toda e qual 
da Corte que se detectam os oriundos de além-fronteiras. Com efeito, 
em dois domínios parece fundame 
a Guerra e as Finanças. 

O primeiro domínio não surpreenderá, por certo. Choques militares 
são normalmente momentos azados à pass di- 

1 La société politique et l g  crise de Ia royauté , p. 274. 



vidualidades para o serviço de outros soberanos que não os seus. É evi- 
dente que na maior parte dos casos tal passagem não vai processar-se 
em moldes institucionalmente sólidos - ou não estejamos ainda longe 
dos exércitos permanentes - e muitas vezes não será sequer definitiva. 
Algo mais regular é o que se passa no domínio naval: é conhecido o 
exemplo de navegadores italianos ao serviço de diversas monarquias, 
em circunstâncias em que a Guerra e a activid 
netram já consideravelmente. 

Quanto ao domínio financeiro, é também 
banqueiros e homens de negócios - predominantemente italianos - 
que em diversos momentos apoiaram monarcas europeusz. 

De qualquer modo, o peso do elemento estrangeiro acaba por reve- 
lar limitações considáveis : 

-seja pela curta duração não raro ostentada pelo serviço res- 
pectivo; 

-seja pela ausência, nas mais das vezes, de um efectivo peso 
político ; 

-seja, por Último, pelo facto de uma parte substancial das ins- 
tâncias da Corte lhe ser praticamente impermeável, caso da 
Burocracia, da Justiça Superior ou do Conselho Régio. 

Aqui pois, sem dúvida, algumas das singularidades da personagem 
de que hoje nos reocupamos 3. 

2. Também nada tem de inédito a atenção votada aos estrangei- 
ros em momentos vários presentes na Corte portuguesa. Casamentos 
reais, guerras, vicissitudes do relacionamento com outros reinos, todas 
estas ordens de factores foram susceptíveis de facultar a sua vinda até 
junto dos nossos monarcas. Ao nível do próprio conhecimento corrente 
se retêm nomes como o dos almirantes Pessanhas ou o de João Fernan- 
des Andeiro. Quem se encontrar mais famliarizado com os oficiais régios 
do século XIV poderá acrescentar figuras como os aragoneses Estêvão 
da Guarda ou Miguel Vivas, no tempo de D. Dinis e de D. Afonso IV 
o castelhano João Afonso de Beça no tempo de D. Fernando e no iní- 
cio da governação joanina, o genovês miçe Persifal, tesoureiro do Mes- 

2 Cf. para a França de Filipe o Belo, Jean FAVIER, Philippe le Bel, Paris, 1978, 
pp. 30-33, e para o tempo de Filipe VI, Raymond CAZELLES, op. cit., pp. 274-281. 

3 Veja-se a notícia biogrhfica que dedicámos a Estêvão da Guarda no nosso trabalho 
O Desembnrgo Régio (1320-1433), dactil., vol. 11, Porto, 1985, pp. 56-58. 



tre de Avis, ou finalmente - e numa enumeração de modo algum exaus 
tiva - o inglês Adam Port, Chanceler de D. Filipa de Lencastre. 

Esta simples enumeração mostrar-nos-á desde logo que os elementos 
estrangeiros, quando na Corte portuguesa exerceram continuadamente 
algum ofício, o fizeram na Casa do Rei - ou da Rainha - ou, acima 
de tudo, na orgânica militar. Raramente acederam ao Conselho do Rei, 
às audiências, aos ofícios da Fazenda ou à burocracia do Desembargo. 
Os dois aragoneses mencionados constituem neste aspecto a excepção. 
Mas enquanto a situação de Miguel Vivas - Vedor da Chancelaria de 
D. Afonso IV -se enquadra perfeitamente nas coordenadas institu- 
cionais do tempo 4, as funções exercidas por Estêvão da Guarda na Corte 
dionisina apresentam algumas particularidades, sobre as quais preten- 
demos debruçar-nos um pouco. 

3. Nos seus traços fundamentais é conhecida a biografia de Estê- 
vão da Guarda. Aragonês, veio para Portugal no séquito da Rainha 
D. Isabel em 1288 5, desempenhando variados cargos na Corte de D. Di- 
nis. O seu nome é por outro lado bem conhecido dos historiadores da 
Literatura, por ter sido também um consagrado trovador, distinguindo- 
-se nomeadamente no domínio das cantigas de mal-dizer, onde nos 
revela um humor por vezes extremamente cáustico 6. 

Relativamente a ofícios de que tenha sido titular, são de salientar 
antes de mais os que se prendem com a Casa do monarca: 

-foi efectivamente despenseiro («eychão»-mor), estando como 
tal documentado em 1315 7; 

4 Ibid., vol. 11, pp. 171-172. 
5 Cf. J. Joaquim NUNES, «Introdução» ks Cantigas &Amigo dos Trovadores Galego- 

-Portugueses, ed. [...], vol. I, reimpr., Lisboa, 1973, pp. 316-318; e Alfredo PIMENTA, 
«O sôlho célebre de D. Dinis)), in Subsídios para a História de Portugal [Textos & Juizos 
Críticos], Lisboa, 1937, pp. 101-105. 

6 Sobre o assunto v. por todos Walter PAGAM, «I1 Canzoniere di Estevan da 
Guardm, in Studi rnediolatini volgari, XIX (Pisa, 1971), pp. 51-179. (Agradecemos ao Dr. Ber- 
nardo Sá Nogueira a indicação deste estudo). Trovas suas podem encontrar-se em Cantigas 
d'amor dos Trovadores Galego-Portugueses, ed. J. Joaquim NUNES, reimpr., Lisboa, 1976, 
cantigas CVIII-CXIII, pp. 223-233; Cantigas d'Anzigo dos Trovadores Galego-Portugueses 
ed. J. Joaquim NUNES, vol. I1 (Texto). reimp., Lisboa. 1973, cantiga CXCVII, pp. 178-9; 
e Cantigas de escarnho e de mal-dizer dos Cancioneiros medievais galego-portugrueses 2, 

ed. M. Rodrigues LAPA, S. 1. [Vigo], 1970, cantigas 99 a 126, pp. 163-205. 
7 Cf. Fr. Francisco BRANDÃO, Monarquia Lusitana, parte VI, fac-simile da ed. de 

1672, ed. A. Silva REGO, A. Dias FARINHA e Eduardo dos SANTOS, Lisboa, 1980, 
p. 228. 



-foi escanção-mor, surgindo referido como tal em 1321 8; 
-foi ainda procurador do Rei, assim estando mencionado em 

1322 9. 

4. Esta última função indubitavelmente o perfila como homem 
da confiança régia, e o facto é que Estêvão da Guarda nos surge, sobre- 
tudo nos anos finais da governação dionisina, a testemunhar os instru- 
mentos que traduzem os principais actos do monarca. Salientamos os 
chamados «manifestos» de D. Dinis sobre os agravos recebidos do 
Infante D. Afonso 10 e o primeiro testamento do soberano, datado de 
Junho de 1322 11. 

Todos estes factos parecem indiciar uma relação de estreita pro- 
ximidade em relação a D. Dinis, impressão esta claramente reforçada 
pela cumulativa posição de Estêvão da Guarda na burocracia da Chance- 
laria régia. O nosso biografado foi efectivamente Escrivão da Câmara 
do Rei, pelo menos a partir de 1299, surgindo como tal referido com 
alguma assiduidade em cartas que redige, todas elas de subscrição régia 
saliente-se 12. Para além disto, a partir de 1312 Estêvão da Guarda torna- 
-se um Escrivão portador de uma muito especial confiança; com efeito, 
uma faceta da sua actividade que neste ano se inicia estará numa série 
de cartas cujo escatocolo apresenta os seguintes elementos: 

- a  data, com o elemento topográfico e dentro do cronológico o 
dia e o mês; 

8 Cf. o instrumento de 6 de Janeiro deste ano, certificando ter-se pescado no Tejo, 
junto a Santarém, um «solha» monstro (publicado por Alfredo PIMENTA, op. cit., pp. 
101-105). 

9 Cf. carta de 10 de Maio deste ano, que lhe doa uma azenha em 
de Lisboa (Arquivo Nacional da Torre do Tombo [A.N.T.T.], Chancelarza 
liv. 111, fols. 144 v.O/145). 

10 Publicados e estudados por F. Félix LOPES, «Santa Isabel de Portugal - a larga 
contenda entre el-Rei D. Dinis e seu filho D. Afonso», in Colectânea de Estudos, 2.a série, 
ano IV, n.O 1 (1952), pp. 3-41; «O primeiro manifesto de el-Rei D. Dinis contra o infante 
D. Afonso , seu filho e herdeiro», in Itinerarium, ano XIII, n.O 55 (1967), pp. 17-45; e «Santa 
Isabel de Portugal na contenda entre D. Dinis e o filho. 1321-1322», in Lusitania Sacra, 
VI11 (1970), pp. 57-80. 

11 A.N.T.T., Corporações Religiosas, Alc Maria de) ,  Documentos 
Régios, maço 111, doc. 28. 

12 A mais antiga data de 20/VII1/1299, a mais recente de 20/IV/1314 (A.N.T.T., 
Chancelaria de D. Dinis, liv. 111, fols. 7 v.O e 85 v.O/86, respectivamente). 



mandou», 'sem a indicaçãó 

nome do Escrivã 

ompletar da data com a indicação do ano; 
do se esperaria a eventual indicação «El-Rei», 

Numa palavra, cartas de subscrição régia, mas com uma dissocia- 
ção entre tal subscrigão e a assinatura, que é portanto de outra indi- 
vidualidade que não o Rei, individualidade que, assim sendo, terá fur- 
çosamente que ser alguém bem próximo do monarca. 

«Secretário» régio, foi como Aragão MORATO classificou Estêvão 
da Guarda 13. Pela nossti parte preferiremos ver nele uma das pré-inani- 
festações de um ofício cujas origens radicam no século XIII 14, mas que 
apenas se fixará em termos de permanência nos meados do século XIV: 
o de Escrivão da Puridade 15. 

São cerca de 160 as cartas com tais características, e estendem-se 
de 1312 até praticamente a morte do monarca 16. Na sondagem que 
fizemos à Chancelaria de D. Dinis não encontrámos qualquer outro ofi- 
cial a exercer função semelhante. Por outro lado, também não será nos 
tempos que se seguem a 1325 que voltamos a encontrar diplomas com 
um tal formulário; apenas a partir do segundo quartel do século XV 
reencontraremos algo de idêntico. 

Esta posição de destaque de Estêvão da Guarda na Burocracia 
dionisina é ainda comprovada pelo facto de o soberano, já próximo do 
final do reinado, lhe passar uma carta de quitação, afirmando ter ele 
dado boa conta e recado de diversas coisas, entre as quais os dinheiros 

13 Cf. Francisco Manoel Trigozo de Aragão MORATO, «Memoria sobre os Secre- 
tarios dos Reis e Regentes de Portugal, desde os antigos tempos da Monarquia até à accla- 
mação de El-Rei D. Toão IV», in Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de 
Lisboa, 2." série, t. I, parte I (1843), pp. 27 ss. 

14 Veja-se a documentação publicada por Isaías da Rosa PEREIRA, «Alguns docu- 
mentos do cartório da antiga Igreja de Santo André», in Revista M~cnicipal [de Lisboa], 25 
(1964), pp. 7-17. . - A -  a -  

Sobre este cargo veja-se o nosso citado trabalho O Desembargo Régio, v 
pp. 140-143. 

mais antigo espécime data de ll/VII/1312, o mais recente de 
., Chancelaria de D. Dinis, liv. 111, fols. 80 v.O e 162, respectivamente) 



da Chancelaria 17; ou seja, o nosso biografado surge a superintender 
numa matéria que em princípio competirá ao Chanceler, ou eventual- 
mente aos subalternos deste, o Escrivão e o Porteiro da Chancelaria. 

5. Quereríamos por último destacar que este relevo atingido 
na Corte dionisina não terá sequência imediata. Como presumível 
consequência das dissensões entre o novo monarca e seu pai no início 
dos anos 20, Estêvão da Guarda fará uma breve 'travessia do deserto', 
terminada aliás ainda antes do final, da década. 

Conselheiro de D. Afonso IV e membro do seu Desembargo na 
viragem dos anos 30 para os anos 40, ainda vive quando D. Pedro I 
ascende A realeza; recebe então diversos privilégios, e virá a falecer em 
1363 ou 1364 18. 

Para a História fica assim quer um tipo de carta, quer um tipo de 
função de um oficial cuja mais cabal dilucidação constitui doravante 
um repto aos estudiosos da Diplomática régia. 

Porto, Novembro de 1985. 

17 Cf. carta régia de 13/Xi/1324 (A.N.T.T., Chancelaria de D. Dinis, liv. 111, fol. 
162 v.0). 

18  Sobre estes passos da biografia de Estevão da Guard ' 

no trabalho citado na notas. 



O ABADE BENEDITTNO DE BUSTELO 
NAS CORTES DE COIMBRA DE 1385 

Por Geraldo J. Amadeu Coelho Dias 

No último quartel do século XIV viveu-se um dos períodos mais 
críticos das relações entre Portugal e Castela. Concretamente, no arco 
cronológico que se estende da morte do rei D. Fernando (2S/X/1383) 
até à batalha de Aljubarrota (14/VIII/1385), a realização das Cortes de 
Coimbra (Março-Abril de 1385) marca o clímax da crise dinástica e, 
ao mesmo tempo, a afirmação inequívoca da vontade autonómica de 
Portugal. 

Seria interessante podermos saber quem foram os membros das 
Cortes e qual o seu posicionamento perante a crise para termos uma 
ideia mais positiva das clivagens sócio-políticas no Portugal desse tempo. 
De alguns membros das Cortes, porém, já se sabe a sua identidade e o 
seu modo de estar na crise; de outros é que pouco ou nada se sabe. 

Hoje e aqui, queríamos ocupar-nos da pessoa do abade João de 
Bustelo do qual, até ao presente, nada mais se sabia para além do nome 
próprio. No auto das Cortes o seu nome aparece geminado com o de 
outro João, abade de Alpendurada, o que nos parece curioso e digno 
de investigação na medida em que quer Bustelo quer Alpendurada são 
dois pequenos mosteiros beneditinos da diocese do Porto: o de Bustelo, 
na freguesia do mesmo nome, junto ao rio Sousa, a par de Arrifana de 
Sousa, a actual cidade de Penafiel, e o de Alpendurada, também na 
freguesia do mesmo nome, significativamente pendurado sobre as alcan- 
tiladas margens do rio Douro, pouco antes de Entre Os Rios. 

Da geminação dos nomes dos dois abades deriva uma série de ques- 
tões: Porque é que estes dois abades destes dois pequenos mosteiros 
do Entre Douro e Minho se viram metidos na emaranhada tarefa polí- 
tica das Cortes de Coimbra? Será que estes dois abades de mosteiros 
sem grande projecção foram os representantes, e porquê, de outros mos- 
teiros mais conhecidos, como Pombeiro, Paço de Sousa, Santo Tirso 
e muitos outros mosteiros beneditinos? Será que apenas eles tiveram a 



coragem de se declarar pelo Mestre de Avis enquanto os outros se fica- 
ram sossegados no remanso de seus claustros? Como reagiram os bene- 
ditinos portugueses, acantonados no Norte senhorial, a crise dinástica, 
e qual a sua posição política durante o Interregno? Quem eram, afinal, 
estes abades e qual a sua acção nos respectivos mosteiros? 

Eis aberto o leque das muitas questões que se podem levantar a 
propósito da presença dos dois abades beneditinos nas Cortes de Coim- 
bra de 1385. É óbvio que não pretendemos dar resposta a todas. Vamos 
tão somente ficar-nos com o abade João de Bustelo, tentar identificá-lo 
e fazer um documentado levantamento da sua acção monástica. Depois, 
então, na medida do possível, ousaremos fazer uma breve incursão 
hermenéutica sobre o seu agir político. 

1 A documentac;ão usada 

Iremos usar documentação absolutamente inédita pertencente ao 
antigo mosteiro de Bustelo. Quando as Ordens Religiosas foram extin- 
tas pelo decreto de Joaquim António de Aguiar (30/V/1834), os arquivos 
ficaram ao abandono, pouco deles se tendo salvado na onda vandálica 
que assolou Portugal. É certo que a acção cultural e patriótica de Ale- 
xandre Herculano e alguns poucos ainda consegiu defender bastante 
documentação, dispersa agora por vários centros documentais. Contudo, 
do mosteiro de Bustelo apenas se encontram no Arquivo Distrital do 
Porto 100 livros de prazos posteriores ao séc. XVI. E o resto, que era 
o mais importante? Felizmente, quase tudo se encontra no actual e 
único mosteiro beneditino português, em Singeverga, perto de Santo 
Tirso. Com efeito, o último dom abade de Bustelo, Frei José Joaquim 
Castro, eleito na Junta de Tibães (16/VII/1833), era natural de Santa 
Cristina de Nogueira, concelho de Lousada, ali pertinho do seu mosteiro. 
Na hora de sair do mosteiro, ele não resistiu a levar consigo, para sua 
casa familiar do Outeiro, aqueles venerandos documentos da vida e 
da história do seu mosteiro, autênticas relíquias dos seus maiores na 
vida monástica. Ele esperava, de certeza, regressar ao mosteiro logo que 
a tempestade política amainasse; então, o arquivo ou cartório voltaria 
ao seu lugar. Mas o tempo passou e os monges nunca mais regressaram 
a Bustelo. Na antiga e solarenga casa do Outeiro já ninguém ligava 
àquelas velharias bafientas que atravancavam espaço. Foi assim que, 
casualmente, em 1952, o proprietário, Dr. Manuel Sousa Guedes, conhe- 
cendo o D. Abade de Singeverga, ao tempo D. Gabriel de Sousa, lhe 
ofereceu e restituiu, como a legítimo dono, os preciosos documentos. 



O valioso cartório de Bustelo está, agora, são e salvo, em Singeverga, 
praticamente íntegro e ordenado por gavetas, tal como estava em Bus- 
telo. Lá fôra, de facto, arrumado e catalogado em 1740 por ordem do 
Capítulo Geral em que saíra eleito dom abade Geral Fr. Tomás do 
Sacramento e abade de Bustelo Fr. João Baptista. Existem 2 exemplares 
deste índice (Gaveta 15, n." 63, 64) elaborado de maneira selectiva e 
incompleta não seguindo a ordem das gavetas. Depois, nos finais do 
mesmo século, foi reorganizado por Fr. António da Assunção Meire- 
les, cartulário-mor da Congregação Beneditina, que preparava uma 
obra de memórias sobre todos os mosteiros da sua Congregação. O 
«Índice do Cartório)) feito por Fr. António da Assunção Meireles segue 
a ordem das gavetas, dá as respectivas cotas e, embora incompleto, 
foi um bom guia para José Mattoso reconstituir em Singeverga a arru- 
mação primitiva das 15 gavetas de Bustelo 1. 

Graças a uma piedosa fraude, o cartório de Bustelo é, assim, o 
único dos cartórios dos mosteiros beneditinos que se conserva no seu 
estado prístino, segundo o critério dos antigos arquivistas. Distribuído 
por 15 gavetas ou pastas, ele abunda em pergaminhos, embora não seja, 
positivamente, um escrínio de preciosidades. Uma espécie de relatório, 
conservado manuscrito na Torre do Tombo, datado talvez de 1721/22, 
refere-se a ele nestes termos: «O cartorio deste mosteiro he copiosissimo 
de papeis e pergaminhos dos quais he raro o que se pode ler e so pellos 
rotollos que conservão de fora se ve ou para milhor dizer se conjetura 
que são de prazos velhos, doações de particulares, de casas, herdades, 
de compras e escambos, vigararias ad nutum, prezentações alternativas, 
padroados, confirmações de igrejas, pleitos e sentenças, indulgências 
para os oragos de todas as nossas freguesias. Mais húu decreto em que 
se manda guardar nesta freguesia a festa de Nosso Padre S.Bento,dez 
livros das vistorias das terras e outros muitos do recibo e sacristia. 
Conservamos a doaçam dos Senhores Reis D.Afonso 3." e D.Afonso 
4.0 em que nos demarcaram o Couto que hoje temos e nos deram toda a 
jurisdiçam civel em que o D.Abbade fas juiz, procurador, meirinho, 
etc., e a confirmaçam delle pello Sr.Rei D. Manoel com toda a jurisdição 
mencionada.Nisto se vem a rezumir a sustancia do nosso cartorio que 
não podemos ezpecificar com mais distinção pella ma condição dos per- 
gaminhos principalmente nas eras e annos» 2. 

1 MATTOSO, José - Os cartórios dos mosteiros beneditinos na diocese do Porto, 
in «Anuario de Estudios Medievales», Barcelona, 1, 1964, 139-166. 

2 A.N.T.T., Conventos de Viana do Castelo, Sala 1, Santa Maria de Miranda, n.O 258, 
Maço 2, fl. 39. 



2 Quem era o abade D. João, de Bustelo? 

O «ffrey Johane abade de bosteello)) referido no «auto de eleição)) 3 

das Cortes de Coimbra (61IV/1385) pode perfeitamente identificar-se 
com D. João Domingues, 13." abade de Bustelo, segundo a lista do 
abadológio elaborado por Fr. António da Assunção Meireles 4. Na 
realidade, o cartório de Bustelo, em rápida pesquisa ngo exaustiva, pro- 
porcionou-nos 162 pergaminhos do tempo de D. João Domingues, ao 
qual Fr. António da Assunção Meireles atribuía 151. Trata-se na maior 
parte, de documentos de carácter económico-administrativo, sobretudo 
prazo>, lavrados por notários do mosteiro. 

O imediato antecessor de D. João Domingues foi R. Gonçalo Vie- 
gas, talvez postulado a outro mosteiro, porquanto o seu nome não apa- 
rece entre os dos monges que fizeram a constituição de 5 de Junho de 
1348, quando era prior João Anes e abade D. Gonçalo Anes, cujo último 
documento é um prazo de Novembro de 1355. 

A primeira escritura a referir explicitamente o nome de D. João 
Domingues é de Junho de 1357 (Gaveta 4, n.O 297). E, já que uma doa- 
ção de Inês Anes, datada de 25/111/1415 (Gaveta 1, n." 29), faz referên- 
cia morte do abade João, temos, por conseguinte, encontrados os 
parâmetros cronológicos do abaciado de D. João Domingues: nunca 
antes do começo de 1356 e nunca depois de 1415, mais concretamente 
entre 1357 e 1413. Terá, pois, governado o mosteiro pelo longo período 
de 56 anos e é, indiscutivelmente, um caso sério de longevidade 5. Nada 
podemos dizer sobre a sua família e contexto social. Uma vez que a 
documentação que temos em mão é predominantemente económica, 
ao tentarmos um estereótipo do seu governo, somos levados a sublinhar 
os seguinte pontos: 

A) Grande preocupação econdmico-administrativa. Disto são prova 
os 125 instrumentos de prazos feitos durante o seu governo abacial. 

Geralmente, as cartas de emprazamento são partidas por A B C, 
em linha recta, escritas por notários do mosteiro. As rendas, ou em géne- 
ros ou em dinheiro, deviam ser pagas por gradim em datas tiradas do 

3 CAETANO, Marcello - A crise nacional de 1383-1385, Lisboa, Verbo, S. d. (1985), 
91-101. 

4 Fr. Antonio da Assunção Meireles -Memórias do Mosteiro de S. M@el de Bus- 
telo, escritas (...) nos anos de 1800 e 1801, Ms. do Arquivo de Singeverga. 

5 Num pergaminho de 30-IV-1401 (Gaveta 5, n.O 27) faz-se referência ao testemunho 
dum forneiro que trabalha no mosteiro há já 60 anos. 



calendário litúrgico, quase sempre festas de santos cristãos: Santo 
Tirso, 28 de Janeiro; São João Baptista, 24 de Junho; Santa Maria de 
Agosto, 15 de Agosto; São Cibrão ou Cipriano, 16 de Setembro; 
S. Miguel, 29 de Setembro. Isto revela uma nítida concepção religiosa 
da contagem do tempo e uma visão pan-sacralizante da vida. 

Fazendo o levantamento dos emprazamentos e distribuindo-os 
por anos, temos a seguinte amostragem: 

8 em 2 anos: 1389, 1392 
7 em 1 ano : 1402 
5 em 6 anos: 1367, 1370, 1371, 1388, 1390, 1410 
4 em 5 anos: 1362, 1368, 1379, 1403, 1409 
3 em 5 anos: 1378, 1383, 1391, 1404, 1411 
2 em 7 anos: 1359, 1375, 1380, 1385, 1399, 1400, 1412 
1 em 21 anos: 1357, 1358, 1361, 1363, 1364, 1365, 1366, 1369, 

1372, 1373, 1374, 1376, 1381, 1393, 1395, 1397, 
1398, 1401, 1405, 1408, 1413 

O em 10 anos: 1360, 1377, 1382, 1384, 1386, 1387, 1394, 1396, 
1406, 1407. 

Pelo que se vê, no ano de 1385 fizeram-se apenas 2 prazos e ambos 
no mês de Julho (Gaveta 4, n." 4, 38), quando o abade já estava no mos- 
teiro, regressado das Cortes de Coimbra. Não houve prazos em 1384 
e 1386 e, considerando o gráfico da distribuição numérica dos prazos, 
constata-se que, entre 1380-1 387, houve um verdadeiro marasmo no 
que toca a emprazamentos. Porquê? Ausência de termo de contratos? 
Crise de contratos por causa do sobressalto das guerras com Castela? 
Falta de mão de obra? 

Fazendo a cartografia dos contratos feitos, vê-se que eles se esten- 
dem por 51 freguesias espalhadas à volta de Bustelo, centradas nos actuais 
concelhos de Penafiel, Lousada, Paredes, mas alargando-se a poente 
para Figueiró em Paços de Ferreira, a norte para Telões em Amarante, 
a nascente para S. Pedro de Mouros em Resende e a sul para Silvalde 
em Espinho. 

O que acabámos de dizer, só por si, já prova como o abade se preo- 
cupava com a administração e rendimento das propriedades conven- 
tuais, revelando grande actividade e capacidade administrativa, acau- 
telando e garantindo sempre a posse legítima do mosteiro. Para isso 
empreendeu uma autêntica vistoria ou exame dos instrumentos de posse, 
requerendo aos notários régios documentos autenticados com cópias 



ou traslados das doações, compras, vendas, escambos, prazos e senten- 
ças. Caso importante e significativo é o da doação para a manutenção 
da capela dos Alcoforados na igreja do mosteiro. Eram eles, de facto, 
os padroeiros do mosteiro e a capela fora fundada por Lopo Afonso, ao 
qual se refere o Livro Velho de Linhagens, dizendo-o casado com Teresa 
Mendes a quem tirou a vida 6. Trata-se dum traslado autêntico (Gaveta 
1, n.O 30) da ratificação da doação de D. Marinha Afonso, sobrinha de 
Lopo Afonso Alcoforado, feita em S. Romão de Aregos a 8 de Julho 
de 1364. 

Exemplo clarificativo da preocupação administrativa do abade 
é o requerimento dum instrumento autêntico com data de 29 de Março 
de 1363 (Gaveta 2, n." 42) com a cópia da carta de venda das quintas 
de Carapeços em Santa Cristina, julgado de Santa Cruz de Riba Tâmega 
e de Corujeiras no termo de Guimarães com suas honras, testamentos, 
serviços maninhadiagos que Vasco Lourenço e sua mulher fizeram por 
200 libras de dinheiros portugueses em 4/TV/ 1351 a D. Margarida de 
Sousa. É que o mosteiro de Bustelo devia receber de um ou dois casais 
da quinta de Corujeiras o censo anual de 9 libras doadas pelos mesmos 
vendedores. Para que tal censo fosse juridicamente salvaguardado, a 
compradora deu ao abade D. João Domingues um instrumento de obri- 
gação em 18/111/1363 (Gaveta 1, n.O 83). Este instrume~ito serve ainda 
para realçar o valor do direito consuetudinário regional expresso nestas 
palavras: «esta venda revoramos assi como he costume dantre Douro 
e Minho hu son as dictas quintas)). 

Também é digna de registo a cópia autêntica que o abade mandou 
tirar da nomeação que o rei D. João I fizera em 17/VI/1398 de Vasco 
Martins para inspector das caudelarias das terras do Porto. É que ele 
tinha a faculdade de nomear nos coutos caudéis que obrigassem cava- 
leiros, peões e besteiros a ter cavalos, bestas e armas, tudo, com certeza, 
na previsão da continuação da guerra com Castela, mas que poderia 
provocar problemas ao abade enquanto donatário do couto de Bustelo 
(Gaveta 15, n." 7). 

B) Defesa dos usos e costumes regionais. O supracitado instru- 
mento sobre a quinta de Carapeços (Gaveta 2, n.O 42) realçava a valia 

6 PORTUGALIAE MONUMENTA HISTORICA, Nova Série, Vols. 1111, 1112: 
Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, edição critica por José Mattoso, Lisboa, Publicações 
do I1 Centenário da Academia das Ciências, 1980; cfr. II/1, 36 AG 9-AH 10, pp. 418-419; 



e o respeito das jurisdições parciais do reino, isto é, dos usos e costumes 
do poder local. Foi à base disso que D. João Domingues pôde intervir 
em defesa dos habitantes do couto do mosteiro, livrando-os de pagar 
par as pontes, fontes, caminhos e calçadas do julgado de Penafiel. 
E, para corroborar a sua intervenção, obteve sentença do corregedor 
de Entre Douro e Minho, Gonçalo Peres, em 1/III/1383 (Gaveta 8, 
n." 5). Mais tarde, o abade tornará a defender os habitantes do seu couto 
contra os oficiais do concelho, conseguindo nova sentença do meirinho- 
-mor na comarca de Entre Douro e Minho, João Lourenço Boval, em 
II/V/ 13 68. 

Defendeu ainda os habitantes do couto livrando-os da contribuição 
para as obras da rua de Arrifana e ponte de Cepeda, como ordenara 
Gonçalo Vasques Vieira, corregedor de Entre Douro e Minho, a todos os 
habitantes da comarca do julgado de Penafiel, ao arrepio das isenções 
e privilégios dos coutos e honras, em 29/XII/1412 (Gaveta 8, n." 5). 

C )  Luta contra extorsão de terras e bens. Neste ponto é notável 
a sentença de 15/V/1381 (Gaveta 15, n." 30) obtida contra os que sub- 
traíam os subsídios das palhas, lenhas e outras coisas do couto. Daí 
se vê a importância de elementos, hoje desprezíveis, conio a palha, 
necessária para a cobertura das casas, colchões das camas, alimento 
dos gados e estrume das terras. Foi por isso que o abade recorreu ao 
rei D. Fernando que despachou favoravelmente por carta de Extremós 
(8/VIII/1380) e que o abade mandou trasladar em 1405 (Gaveta 15, n." 6). 

Igualmente premonitório e significativo é o traslado da sentença 
pela qual o poder real ia aniquilando o direito feudal de fidalgos e donas. 
E o caso da quinta de Lodares, repartida à morte dos senhores e cujos 
herdeiros levantaram a casa e quinta de Juia, pretendendo impor aos 
lavradores dos casais das freguesias de Santa Maria de Lodares, São 
João de Nespereira, São Vicente de Goim e Aveleda a obrigação de  
fornecer os feixes de palha que deviam, originalmente, a quinta de 
Lodares. Houve violências dos herdeiros contra os lavradores, e a con- 
tenda foi resolvida por sentença de Alvaro Gonçalves, corregedor da 
Corte, confirmada por D. Fernando (25/1/1378) em carta trasladada a 
pedido do abade em 13/11/1391 (Gaveta 5, ri." 13). A razão do traslado 
está no interesse do mosteiro por causa do escambo que fizera com João 
Gil, senhor da quinta de Juia, cedendo o abade o campo de Poiares e 
recebendo o campo da Quebrada. 

Nota curiosa nesta escritura é que, não apontando a data, diz que 
os monges se reuniam em capítulo, não a toque de sinos mas a rufo de 



maços, por razão do interdito da diocese do Porto. A diocese fora, efec- 
tivamente, interdita pelo bispo D. Pedro Afonso em luta com o rei 
D. Afonso IV e os burgueses portuenses, e assim esteve durante 60 anos, 
desde 1345 a 1405. Como a referida escritura é da mesma mão que a 
anteriormente citada, bupõe-se que deve ser mais ou menos da mesma 
data, isto é, de 1391. 

Pode, pois, concluir-se que o abade D. João Domingues em ques- 
tões de administração mostrou ter sido prudente e avisado, sem abdicar 
dos direitos do mosteiro. 

D) Intransigência na apresentação de párocos para as freguesias 
anexas ao mosteiro. Quase todos os mosteiros do norte de Portugal 
tinham anexas várias freguesias de que recebiam proventos e para as 
p a i s  apresentavam ao bispo diocesano o respectivo pároco ou vigá- 
rio. O mosteiro de Bustelo tinha anexas as freguesias de Bustelo, Santa 
Marta, Croca, Milhundos, Novelas, S. Martinho de Recezinhos, todas 
no actual concelho de Penafiel, e meadas as de Nespereira em Lousada 
e S. Martinho de Moazares em Penafiel. O abade D. João Domingues 
não abdicava do seu direito de apresentação, como provam diversos 
documentos. 

Em 14/IV/1393 era a apresentação do pároco de São João de Nes- 
pereira, de que Bustelo era meeiro com o mosteiro de Vilela dos Cóne- 
gos Regrantes (Gaveta 13, Pasta 2, n." 20). 

Outro caso de apresentação é o da igreja de São Martinho de Rece- 
zinhos. 

Em 2O/VI/1400 o bispo do Porto, D. Gil, quando estava no mos- 
teiro de Paço de Sousa, confirmava nova apresentação do pároco de 
Nespereira (Gaveta 13, Pasta 2, n." 3). 

Finalmente, outra apresentação do pároco da igreja de São Mar- 
tinho de Recezinhos, desta vez num monge do próprio mosteiro de Bus- 
telo, confirmada também pelo bispo D. Gil em 7/III/1401 (Gaveta 13, 
Pasta 1, n." 4). E esta apresentação levar-nos-ia a colocar o problema 
do empenhamento dos monges nos trabalhos paroquiais e pastorais. 

E) Quebra de doações e fundaçces 'de missas ? Aí está um problema 
de alcance religioso e económico que deveria ser equacionado com o 
total de doações até aí controláveis. Como o trabalho está todo por 
fazer, referirei o seguinte. A longa administração abacial de D. João 
Domingues coincidiu com uma dilatada conjuntura de crise. No con- 



texto europeu era a Guerra dos Cem Anos (1337-1437), o escândalo 
da Igreja Católica dividida em dois partidos por causa do Grande Cisma 
do Ocidente ou de Avinhão (1378-1417), as consequências de Peste 
Negra de 1348 e, mais no nosso país, toda a problemática bélica do 
reinado de D. Fernando, a crise dinástica de 1383-1385 e as lutas subse- 
quentes com Castela para salvaguarda da autonomia nacional. Por 
tudo isto, verifica-se no governo de D. João Dominges uma aparente 
estagnação de doações, quer em terras quer em dinheiro, para fundações 
de capelas e simples missas de sufrágio pelas almas. Apesar de tudo, 
algumas doações, ao todo 12, entraram, sobretudo após 1405, certa- 
mente devido ao levantamento do Interdito e à relativa pacificação do 
reino (Gaveta 1, n."' 14, 40). 

Do ponto de vista jurídico-canónico é de realçar que nestas doações 
medievais portuguesas se evidencia a comunhão de bens entre marido 
e mulher, pelo que os dois se responsabilizam ia solidum, coisa que não 
era usual no direito romano e visigótico, onde bastava a declaração 
do marido. Esta observação faz aparecer o papel da mulher como senhora 
de si e dos seus havers. 

F) O privilégio de Vizinho do Porto. A longa experiência abacial 
de D. João Domingues deve ter-lhe granjeado o respeito do próprio 
poder real. Sem que, todavia, descubramos razões concretas, o rei 
D. Fernando, por carta datada de Sousel no Alentejo (22/111/1380), 
concedeu ao abade e seu mosteiro o privilégio de Vizinho da cidade 
do Porto (Gaveta 15, n." 1). É sabido que tal condição implicava pri- 
vilégios e isenções que nobilitavam e tinham reflexos práticos na vida 
administrativa. Esta graça do rei D. Fernando, certamente a titulo meri- 
tório do abade de Bustelo, era para o mosteiro o coroamento de outros 
privilégios régios, o primeiro dos quais fora a criação do Couto de Bus- 
te10 feito por D. Afonso 111, demarcado a seguir por D. Dinis em 1302 
e confirmado por D. Afonso IV, D. Afonso V, D. Manuel e D. Sebas- 
tião, tudo provado por vários documentos do cartório (Gaveta 7, 
n.O' 1, 3). 

G) As relações abade-monges e a observância monástica. Chegado 
a um longo governo, já cansado e velho, o abade D. João Domingues 
começou a ter problemas com os seus monges. É que os bens do mos- 
teiro, segundo os costumes da época, estavam divididos em duas partes 
concorrentes. Por um lado, a mesa abacial com dois terços do total dos 
rendimentos para o abade e, eventualmente, para os padroeiros do 



mosteiro; por outro lado, a mesa conventual com o prior e restantes 
monges, menos provida pois apenas recolhia um terço dos bens. 

No caso de Bustelo, o abade parece ter-se comportado como um 
comendatário antecipado, sonegando os direitos dos monges e cortan- 
do-lhes nas pitanças que lhes eram devidas por costume. Lesados, os 
monges recorreram para o bispo do Porto, D. Gil Alma que, por sen- 
tença de 30/IV/1401, levou o abade, como cordeirinho obediente, a 
restituir aos monges dentro de nove dias o que Ihes era devido. Trata-se 
dum documento muito curioso para se conhecerem os costumes ali- 
mentícios dos monges (Gaveta 5, n." 27). 

Pouco depois, certamente num acto de resipiscência e compensação 
moral, porque os tempos eram de crise e a situação da mesa conven- 
tua1 era visivelmente precária, com os monges a passar fome, o próprio 
abade, já no 46." ano do seu governo, em 8/IV/1403, fez com os 8 mon- 
ges um escambo de terras e rendas, renunciando até a meia peixota seca 
que lhe era devida em dias de abstinência. Renunciando a bens mate- 
riais, o abade ganhava direito a bens espirituais: uma missa oficiada 
na capela de Santa Maria do mosteiro por sua alma no 1." dia de cada 
mês e obrigação de todos os monges assistirem a ela sob pena de multa. 
Cada monge comprometeu-se em pessoa, assinando por si o escambo, 
excepto o prior que não podia escrever. Depois, o contrato foi confir- 
mado pelo bispo do Porto, D. Gil que, em visita ao mosteiro 
(14/IV/1405), constatou a penúria e necessidade dos monges (Gaveta 3, 
n." 321). 

O último documento do governo de D. João Domingues é o prazo 
da quebrada do Frade e da pesqueira da Galdropa, datado de 7/VII/1413 
(Gaveta 4, n." 297). Por ele se conclui que o abade deve ter falecido 
entre 1413 e 1415, porquanto em 25/111/1415, Inês Anes fez manda ao 
mosteiro de Bustelo dumas casas na rua Chã do Porto e da herdade 
Figueiras com obrigação duma missa oficiada em dia de S. Mig 
«pollo abbade dom João meu padre» (Gaveta 1, n." 29). Ora, deste 
texto resulta uma interrogação antitética: tratar-se-ia dum pai espiritual 
ou dum pai natural, biológico, como parece querer afirmar expressa- 
mente o texto ao usar a palavra «pai», sem qualquer qualificativo? 
Não cremos que se deva interpretar em sentido lato e espiritual ta l  
palavra, sobretudo numa época em que não havia escrúpulos linguís- 
ticos de maior, sabendo nós que eram frequentíssimos os casos de barre- 
gania clerical, como provam as cartas de legitimação régia. Nas legi- 
timações de D. João I aparece várias vezes o nome de João Domingues 
como pai, mas só uma vez nos surge um João Domingues, frade de 



S. Bento, mas pai de uma tal Dominga Anes, em 1402. Não há, portanto, 
coincidência com Inês Anes, mas nada nos custa a admitir que esta 
seja realmente filha de D. João Domingues,7. Pesquisa ulterior nas chan- 
celarias régias poderá, talvez, confirmar tal facto; mas ele, para a época, 
não tem nada de especial. 

3 D. João Domingues e as Cortes de Coimbra de 1385 

Após a morte de D. Fernando a 22/X/1383, quase todo o norte 
de Portugal, de grande influência senhorial e clerical e, talvez por isso, 
mentalmente mais conservador e legitimista, aclamou a filha do rei, 
D. Beatriz, casada com D. João I de Castela. Segundo a escritura matri- 
monial de Abril de 1383, assinada em Salvaterra de Magos 8, ela era 
a herdeira natural do trono. Por consequência, só a insubmissão popu- 
lar se poderia opor a tal direito, como de facto veio a acontecer e as 
Cortes de Coimbra de 1385, juridicamente, ratificaram. 

Entretanto, é sabido que três partidos se formaram para disputar 
a sucessão real: 

1." o legitimista, castelhano, favorecendo D." Beatriz e seu marido, 
D. João I, rei de Castela. Por ela torcia a gente «bem pensante)) segundo 
os critérios mentais da época, isto é, o clero e a alta nobreza, embora 
com excepções, sem dúvida. 

2." o nacionalista, português, advogando a causa do infante D. João, 
filho do rei D. Pedro e de D." Inês de Castro, mas que deparava com a 
fatalidade do infante estar preso em Castela. 

3." o patriótico e realista, que propunha como rei viável e de 
conveniência imediata o infante D. João, Mestre de Avis, filho bas- 
tardo de D. Pedro. Fôra ele, de facto, proclamado «regedor e defensor 
do Reino)), embora o Entre Douro e Minho e mais 54 lugares do cen- 
tro e sul do país estivessem por Castela. No norte, o Porto, quase só 
e desamparado, era o bastião da resistência patriótica. Na sequência 
da disputa jurídica, para além das precárias vitórias militares portu- 
guesas, entretanto alcançadas, era preciso vencer, juridicamente, a 
crise dinástica, proclamando um rei português e assegurando a defesa 
Nacional contra as poderosas investidas de Castela. 

7 VIEGAS, Valentino - Subsídios para o estudo das legitirnações joanainas (1383- 
-1412), Lisboa, Heuris, 1984, p. 83. 

8 ARNAUT, Salvador Dias - A Crise Nacional dosf i fs  do século XZV, A sucessão 
de D. Fernando, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1960. 



Convocadas as Cortes de Coimbra, o assunto principal parece que 
até nem era a solução dinástica mas a defesa militar e a angariação de 
fundos para a guerra com a qual se deviam comprometer os estados 
do reino. Sabe-se, todavia, como o habilidoso jurisconsulto, Dr. João 
das Regras, virou a questão e como conseguiu a aclamação do Mestre 
de Avis para rei de Portugal. O auto de eleição das Cortes aponta o 
nome de vários bispos e altos dignitários eclesiásticos. Entre eles apa- 
rece o nome do abade João de Bustelo que, agora, sabemos ser D. João 
Domingues. Porque estava lá? Seria por ser ((Vizinho do Porto» e, por- 
tanto, como tal, adepto do Mestre de Avis? Seria por ser representante 
dos abades beneditinos, juntamente com o abade de Alpendurada, e 
isto devido à sua longa experiência abacial e empenhamento político 
que já lhe tinha merecido graça de D. Fernando? Mas, então, qual 
seria a opinião dominante entre os abades beneditinos e respectivos 
mosteiros face a crise dinástica? 

É preciso lembrar que, por aquele tempo, os mosteiros beneditinos 
eram autocéfalos, isto é, independentes entre si, sem qualquer nexo 
confederativo, as vezes mesmo com questiúnculas e rivalidades mútuas. 
Além disso, o século XIV marca uma longa crise na vida monástica 
beneditina portuguesa, religiosamente carenciada de vocações, cul- 
turalmente apagada, economicamente empobrecida e já espreitada pelo 
que viria a ser a dolorosa praga dos abades comendatários. Lembremos 
só que o primeiro abade comendatário de Bustelo aparece logo em 1417 
e é D. Álvaro Ferreira, deão do cabido de Coimbra. 

Também é sabido que D. João I, depois de confirmado rei de Por- 
tugal, premiou bastantes adeptos seus, poucos no norte, à custa dos 
bens dos nobres e clérigos que se tinham passado para Castela. Os nomes 
aduzidos por Fernão Lopes a respeito de alguns clérigos premiados por 
D. João I não coincidem com os dos referidos na Chancelaria Régia. 
Como quer que seja, o do abade de Bustelo não figura em nenhuma dessas 
fontes, por mais que, após a morte do abade, o rei D. João I tenha favo- 
recido o mosteiro de Bustelo com sentenças de protecção (Gaveta 5 
n." 30 (1423), n." 31 (1425), n." 32 (1426, n." 34 (1424), n." 39 (1423). 

Em conclusão: O abade de Bustelo, D. João Domingues, deve 
ter sido, de veras, um patriótico adepto do Mestre de Avis. Documen- 
talmente, não temos notícia de qualquer outra sua intervenção política 
para além da presença nas Cortes de Coimbra de 1385. Só por isso, 
neste ano jubilar, já nos seria grato salientar e glorificar a memória do 
abade João, de Bustelo que, apesar de tudo, mostra que os beneditinos, 
em crise e presos ao remanso tranquilo e'rural do Entre Douro e Minho, 



patrioticamente, ainda tinham força anímica e apareciam, na hora exacta, 
no primeiro plano da vida nacional. D. João Domingues foi, sem dúvida, 
um dos subscritores do auto de eleição das Cortes de Coimbra, começa- 
das em Março e que atingiram o seu clímax em 6 de Abril de 1385, 
quando foi aclamado rei de Portugal, D. João I, o de Boa Memória. 

Apêndice documental 

1 

1380, Março, 22 - Sousel 

D. Fernando passa carta régia a João Domingues, abade de Bicstelo, outorgando-lhe o 
privilégio de vizinho da cidade do Porto. 

A) Arquivo de Singeverga, A. de Bustelo, Gaveta 15, n.O 1, pergaminho original, 
235 x 195 mm., gótica-cursiva, com furos de selo pendente; bom. 

Dom Femando,pella graça de Deus rey de Portugal1 e do Algarve,a vos juizes,veerea- 
dores e procurador e homens boons do concelho da cidade do Porto,saude.Sabede que nos 
querendo fazer graça e mercee a Joham Domingiz abbade do moesteiro de Bostello damosllo 
por vezinho dessa cidade do Porto comme aquelles que dessa cidade som vezinhos nom enbar- 
gando quaesquer ordinaçoens e pustura ou privilegios que esse concelho aja ou tenha em 
contrair0 desto nem outrosi quaesquer cartas que ante desto fossem dadas que tenham em 
contrair0 desto.Ca nossa mercee he de o seer vezinho e husar dessa vezinhança comme dicto 
he.E vos a1 nom façades e o dicto abbade tenha questa carta dada em Sousell vinte e dois 
dias de Março.El Rey o mandou per Fernam Martinz seu vassallo e de seu desenbargo. 
Stevam Martinz a fez Era de mil1 e quatrocentos e dezoyto annos. (Assinatura:) Ferdinandus 
Martini. 

I1 

1403, Abril, 8 - Bustelo. 

D. João Domingues, abade de Bustelo, faz escambo com o prior e o convento cedendo 
aos monges meia pescada que recebia em dias de abstinêiicia e aplicando-lhes as rendas de 
várias herdades para as ceias, com as htuosas na extinção das vidas, mas recebendo soldos 
das rendas de vários casais em Aregos, Loiisada, Cinjães e Coicto de Bustelo e a obrigação 
duma missa oficiada por sua alma no primeiro dia de cada mês. Assinam os monges e o bispo 
do Porto, D. Gil, confirmou o escambo e doação (1405, Abril, 17, Porto). 

A) Arquivo de Singeverga, A. de Bustelo, Gaveta 3, n.O 21, pergaminho original, 
590 x 315 rnm., gótica-cursiva, bom. 

Sabham todos que pressente mim Femam Perez tabaliom de noso senhor E1 Rey no 
julgado de Penafiell de Sousa e as testemonhas subescriptas na crasta do moesteiro de Bus- 
tello da hordem de Sam Beento do bispado do Porto estando hi presentes os religiosos dom 
Joham Domingiz abbade e o prioll e convento do dicto moesteiro logo per os sobredictos 



prioll e convento foy dicto que lhis prazia e queriam e outorgavavom e davom ao dicto dom 
abbade e a todos seus subcesores pera senpre que ouvessem em escanbho e por escanbho 
cinquoenta e cinquo soldos que elles avyarn d'aver pello casal de Sam Romaão que trage 
Antonyo Giraldez que he no julgado d'hegos e vinte soldos pello casal de Calafura e oyto 
soldos pela quebrada #Anho Boo que he na freguesia d'Anrriade do dicto julgado e hüu 
maravedi que avyam d'aver pella quintaa de Villa Pouca julgado de Cynffaes e outrosy 
todos os dereitos e dereituras que elles avyam d'aver do casal de Villa Verde em que mora 
Joham Asneyro e todos os dereitos e dereituras e foros do casall de Riall em que mora Anto- 
nyo Crivo que he na freguesia de Sam Vicente de Goym julgado de Lousada e outrosy todos 
os dereitos e dereituras que elles avyam d'aver na quebrada que anda no casal do Moynho 
que trouxe Joham de Bem que he no couto do dicto moeesteiro e que outrosy lhi davom ao  
dicto don abade o cassal do Ribeyro com todas suas perteenças que he na fregesia de Santa 
Marynha de Lodares do dicto julgado de Loussada.Item outrosy Ihi damos que aja que aja 
(sic) coreenta soldos pella erdade do Souto que foy de Stevam Anrrique que he no julgado 
de Cynffaes.E o dicto don abade por esto susso dicto que lhi davom os dictos priol e con- 
vento disse que e1 dava e outorgava por sy e por seus subcessores pere senpre aos dictos 
priol e convento e lhi prazia e outorgava que ouvese em escanbho e por escanbho cinquo 
libras de cassaaes do dicto convento que estam em Vees d'Avys que som no julgado de Porto 
Carreyro que o dicto dom abade avya d'aver em cada h13u anno de serviços dos dictos casaaes 
e vynte solldos pello cassal do Telhado e vynte soldos pello casal da Varzea que som do 
dicto convento que e1 dicto dom abade avya d'aver de serviços dos dictos cassaaes os quaaes 
som na freigessia de San Vicente do Pinheiro julgado de Penafiel de Sousa. E o casal do 
Outeiro em que mora Joham Martinz que he no dicto couto e a metade da erdade do Ribeiro 
que tragia Margarida Macieira que he no dicto couto e a meatade do casall de Veeyre que 
trage Gonçallo Domingiz que Marynha Fonso mandou ao dicto convento que he na frei- 
gesia de Sa Migel de Veeyre. E que ajam em cada hííu anno quoreente soldos pellas panelas 
que o dicto dom abade avya de dar ao dicto convento pello casal de Goym que mandou 
Martim Martinz ao dicto moesteiro e que aja o dicto convento vinte soldos pello casal de 
Goym por outros vinte soldos que o dicto convento dera ao dicto dom abade pela erdade 
da Ramada que he em Riba de Vyzela. E outrossy outorgou o dicto don abade que o dicto 
convento aja em cada hCu anno toda a sua parte do casal d'Alvaroes que o dicto don abade 
avya no qual mora Martim Perez afora a palha e esterco e colheyta d'El Rey e o dizemo e 
que o dicto convento aja todo o a11 e o ermar e o pobrar por todallas dereituras que o dicto 
convento avya d'aver do casal de Goym em que mora Afonso Lourenço que he na freigesia 
de Sam Vicente de G0yrn.E os dictos prioll e convento presentes por si e por seus subcesores 
e o dicto don abade por si e por seus subcesores outorgarom o dicto escanbho que valese 
pera senpre assi e pella gissa que dict0.E prometerom de nom hirein contra e110 sub pena de 
quinhentas libras e a pena levada ou nom todavya valler o dicto escanbho pella gissa que 
dicto he.Das quaaes coussas pidirem senhos estormentos anbos dhüu the0r.E fecto esto 
logo o dicto dom Joham Oomingiz abade do dicto moesteiro disse que oolhando e1 e enten- 
dendo como o dicto convento do dicto moesteiro era muito prove em ta1 gissa que se nom 
pudiam manteer como compria e querendo e1 oolhar por e110 e socorerlhis com daquello 
que e1 podese pera se averem de manteer o melhor que podesem dise que a e1 prazia e queria 
outorgava que o dicto convento ouvesse pera si pera senpre estas cousas que adiante som 
escriptas,scilicet,hüa meatade de peixota seca que dizia que e1 avya d'aver todo o anno en 
todollos dias de pescado do celleiro do dicto convento assi como a ouverom os abades que 
dante e1 forom do dicto moesteiro e que lhi prazia que fose quite ao dicto convento pera 
senpre como dicto he e a ouvessem pera sy.Outrossi disse o dicto don abade que oolhando 



e conssirando como os dictos homes boos do dicto mosteiro norn avyam nada pera suas 
ceas e como lhis era muito conpridoiras disse que Ihis dava e lhi prazia e outorgava que 
ouvesem pera ceeas esto que se adiante seggue c<pera senpre*. Primeiramente os dous lugares 
de Riba de Vyzella que chamam a Ramada que rendem quatorze libras e hííu soldo. Item 
pello lugar de Cepada tres maravedis e meyo.Item pelo lugar &Afonso Migeez de Silvares 
quoreenta soldos.1tem pelo lugar de Casadella hUu maravedi e meyo.Item pello casal d'Ulvar 
que trage Stevam Ames cinquo maravedis.Item pelo casal d'Augellas nove maravedis. 
Item pello casal de Matos que trage Afonso Martino tres maravedis. Item pello casal da 
Torre que trage Juliom que chamom das Noas tres maravedis.~tem pello cassa11 de Mollei- 
ras seis maravedis e mey0.E disse que lhe prazia e outorgava que o dicto convento ouvese 
as dictas rendas e cassaaes e lugares com todas suas perteenças e o pobrar e o ermar e louto- 
sas da feytura deste estormento endeante pera todo senpre sub tall preito e tall condiçom 
que o dicto convento que ora ha no dicto moeesteiro e os que depois elles veerem lhi digam 
híía myssa officiada na capella de Santa Maria do dicto moesteiro aa sua honrra por sua 
alma,scilicet, cada primeiro dia do mes e começarem logo da feytura deste estormento d'aver 
as sobredictas rendas e dizer as dictas myssas pellas gissa que dicto he.E qualquer monge 
que norn estever na dicta myssa norn aja parte no dicto mes nas dictas ceeas sallvo se for 
per lecença. E estes dinheiros norn sejam despesos se nom em carnes pera as ceeas e os dictos 
prioll e convento contentaram-se das sobredictas coussas e obigarom-se por «si)) e por seus 
subcesores a aver as dictas rendas e a dizerem as dictas myssas pella gissa que dicto he.E 
o dicto don abbade obrigou-se por sy e por todos seus subcessores a atender e conprir esto 
pella gisa que dicto he e o norn contradizer per sy nem per elles sub pena de cem marcos de 
prata e a pena levada ou norn todavya este contrauto valler como dicto he.E demais deu 
conprido poder ao dicto convento que per poder deste estormento tomem e possam tomar 
a posse e teença dos dictos cassaaes e rendas e as averem como dicto he.E pera esto seer 
mays firme e mays forte pedem e enviam pidir por mercee a seu senhor o bispo do Porto 
que lhi praza desto e lhis de a e110 sua outorga e consentimento. Em testemonho desto 
pidiram a mim dicto tabaliom senhos estortormentos anbos dhííu theor pera o dicto dom 
abbade teer hííu e os dictos priol e convento outro.Fectos forom na crasta do dicto moes- 
teiro oyto dias do mes d'Abril Era de mil1 e quatrocentos quoreenta hUu annos.Testemo 
nhas a esto pressentes Vicente Martinz &Arrifana e Pedro da Ruyvall e Martim Gon- 
çallvez genrro de Catalyna de Domingos e Affonso Denys camareiro e Martim Mateus e 
Martim Palhaaes e Johane da Palla e outros e eu Fernam Perez tabaliom suso scripto que 
este estormento e outro tall per outorgamento e mandado dos sobredictos abbade e prioll 
e convento escrepvi e aqui meu sygnall fiz que tal he [Sinal]. 

(Assinaturas do abade e monges:) Johannes,Luys Martinz monge,Johannes Petri 
monacus,Vaasquiz Annes monge,Gonçalvus Domingiz monacus,Stevam Fernandiz monge, 
Joham Domingiz monge,Alvarus Alfonsy m0nacus.E~ Alvaro Afonso esto subscrevi 
pollo priol porque norn podia escrever. 

* * * 

Dom Gil1,per mercee de Deus e da sancta Egreja de Roma,bispo do Porto,a quantos 
esta carta virem fazemos saber que da parte de Dom Joham Domingiz abbade do moesteiro 
de Bostello da ordem de Sam Beento do dicto nosso bispado e outrossi da parte do prior 
e convento do dicto moesteiro nos foy mostrado este estormento suso escripto.0 qual estor- 
mento assim perante nos mostrado como dicto he logo da parte dos sobredictos dom abbade 



e prior e convento nos foy dicto e pedido que dessemos ao dicto estormento nossa lecença e 
autoridade ordinhaira e o confirmassemos que valesse e firmidoem ouvesse pera senpre assi 
e pella guisa que em elle he contheudo. E nos visto o que nos da sua parte era dicto e pedido 
e visto o dicto estormento e per nos diligentemente examinado e visto outrossi em como 
per nos foy visitado o dicto moesteiro e achamos per a dicta visitaçom que era necessario 
ao dicto prior e convento as sobredictas contheudas no dicto estormento pera sostimento 
de seus mantimentos. Porem nos de certa sciencia confirmamos o «suso» dicto estormento 
e lhe damos nosa autoridade ordinhaira que valha e firmidoem aja pera senpre ante as dictas 
partes assi e pella guisa que em elle he contheudo e em testemonho desto mandamos seer 
fecta esta carta soscripta per nossa maao e seellada do nosso seello.Dante na dicta nossa 
cidade XVII dias #Abril Era de mil1 quatrocentos quarenta e tres anno. 

(Assinatura:) Egidius Episcopus Portugalensis 
Egidius notarius 

I11 
1413, Julho, 7 - Bustelo 

D. João Domingues, abade de Bustelo, o prior e convento fazem prazo da quebrada do 
Frade e da pesqueira da Galdropa a João Annes e a sua mzllher e a outrem com a renda anual 
de tres rnaravedis de moeda antiga em dia de S. João Baptista e um par de lampreias em Março, 

A) Arquivo de Singeverga, A. de Bustelo, Gaveta 4, n.O 297, pergaminho original, 
175 x 145 mrn., gdtica-cursiva, partido por A B C: bom. 

Sabham todos quantos este prazo virem como nos Joham Domingiz abbade e prior 
e convento do moesteiro de Bustello seendo todos juntos em cabido0 per campanhaã tan 
juda segundo noso custume aos sete dias do mes de Julho da Era de mil quatrocentos e 
cinquenta e hüu amos consirando como se nosas erdades e do dicto noso moesteiro melhor 
e mais compridamente posam probar e manteer e aforar emprazamos a vos Johanne Annes 
e a vosa molher Maria Lourença e hiíu filho ou filha dantre vos nom havendo hi filho nem 
filha a hüa pessoa a que a mandar o que de vos mais viver. Essa pesoa a que o mandardes 
venha logo receber senhoria ao moesteiro com serviço a nosa quebrada que chamam do 
Frade e a pesqueira da Galdropa que he a par de Mourilhe per tal preito e condiçom que vos 
todas tres pesoas façades moyta bemfeitoria na dicta quebrada porque melhore e nom pegore 
e dardes della de renda em cada hiíu anno no dicto moesteiro em paz e em salvo I11 mara- 
vedis de moeda antiga ou ho valor da dicta moeda antiga per dia de Sam Johanne Bautista 
e hüu par de lampreias por Março e a terceira pesoa dar mais hüu meo maravedi da dicta 
moeda antiga.Este prazo vos fazemos por cem reais que nos destes d'entrada e dardes por 
loytossas cada hüa pesoa outro tanto quanto dades de renda a ora das vosas mortes e mortos 
«vos» e as dictas «pesoas» a quebrada livre fique ao dicto moesteiro com toda sa bemfei- 
toria e o dicto Johanne Ames se obrigoou pella boa fe atender e aguardar as clasulas con- 
tiudas aqui postas e a nos responder pella Eigreja do Porto a todo o comprimento de derecto 
e o dicto dom abbade e prior e convento a nom hirem contra o dicto prazo pella boa fe e 
nom o posades vender nem dar nem escanbar sem m (sic) noso mandado e fazendo o con- 
t r a i r~  o prazo vos nom valha.Deu de revora dez soldos.Fecto foi no dicto moesteiro Era 
e dia e mes sobredicta.Testemonhas Joham Afonso chaveiro e Joham Martinz de Sant'Andre 
e Martim Afonso creligo e Antonio Annes do Coresaio midedor.(Assinatura): Vicente 
Martinz n0tarius.E per esto seer mais firme eu sobredicto abbade pugi aqui o meu seelo 
pendente e soscrevi per minha maõo.Johannes. 




