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Prefácio 





O trabalho agora dado à estampa constituiu originariamente dis
sertação de mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto em Abril de 1991, e defendida com êxito 
e unânime atribuição da classificação máxima em Julho seguinte1.  

A Autora tornara-se-me notada no ano lectivo de 1984/85, ao 
frequentar, no âmbito do 2 .º ano da licenciatura, a "saudosa" cadeira de 
História Institucional e Política (séculos III-XIV)2: a elaboração de um re
latório de leitura sobre as duas clássicas monografias versando a época de 
Filipe o Belo3 revelara-ma como especialmente propensa para estudos no 
âmbito da História dos Poderes (inclinações naturais em quem quase até "à  
última hora" parecera apontar para a licenciatura em Direito?). Não mais a 
"perdi de vista" . E nos dois anos subsequentes tive o ensejo de orientar lei
turas e primeiros trajectos por fontes impressas . Em Abril de 1987, com 
relativa naturalidade, surgiu a "estreia" pública do seu labor, e por sinal 
face a um auditório exigente4. 

Em Setembro do mesmo ano veio a conclusão da licenciatura e em 

Outubro o ingresso no mestrado. O tema da pesquisa ficou definido em 

Janeiro de 1988, sendo devidamente "afinado", no plano metodológico, em 

1988/89, no Seminário Estado e Instituições nos Finais da Idade Média, de 
minha responsabilidade. Entre Outubro de 1988 e Setembro de 1991 bene
ficiou de uma bolsa de estudo do outrossim saudoso INIC, no quadro da 

1 O júri foi presidido pelo Prof. Doutor Humberto Baquero Moreno, tendo como vogais a 
Prof' .  Doutora Maria José Azevedo Santos (arguente) e o autor destas linhas. 

2 Sobre a orgânica curricular instituída em 1978 para a licenciatura Em História pela re
forma Cardia e a sua adulteração na maior parte das Universidades em meados da década de 
80, cf. José Mattoso, "A História que se ensina aos futuros professores de História", O Estudo 
da História . Boletim da Associação de Professores de História, TI ser., n. 12-13-14-15 ( 1 990-
-1993), pp. 303-309; e também, de minha autoria, "Os historiadores, esses desconhecidos", Re
vista Portuguesa de História, XXIX (1994), pp . 33-53, maxime 45-47. 

3 Cf. Jean Favier, Philippe le Bel, Paris, Fayard, 1978; e Joseph R. Strayer, The Reign of 
Philip the Fair, Princeton-New Jersey, Princeton University Press, 1981 . 

4 Cf. Judite Gonçalves de Freitas, "Oficiais régios e oficiais concelhios nos finais da Idade 
Média: balanços e perspectivas. II. Os oficiais da burocracia régia (1433-1450) . Primeira 
abordagem", Revista de História Ecónomica e Social, 24 (Set.-Dez.1988), PP· 37-44. Tratou-se, 
originariamente, de comunicação apresentada ao X Encontro da Associação Portuguesa d e  
História Económica e Social (Coimbra, Fac. Economia, 4 e 5 de Abril de 1988). 
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Linha de Acção n.º 1 (História Medieval, coord. H. B .  Moreno) do Centro de 
História da Universidade do Porto. 

Defendido e aprovado o trabalho, logo se procurou editor, de 
acordo, aliás, com a opinião unânime dos membros do júri. Por mera coin
cidência, estávamos em 1991, ano do VI centenário do nascimento de D .  
Duarte, efeméride que foi objecto de várias iniciativas culturais em Viseu, 
Cidade-Natal do monarca. Mas nada se concretizous. 

Cinco anos decorridos, a obra mantém plena juventude. E a 
Autora (agora a exercer funções docentes na Universidade Fernando Pes
soa, Porto) prepara-se para lhe dar sequência, abarcando desta feita o 
período 1439-1461. Ao dinamismo das Edições Patrimonia, e particular
mente ao Doutor Miguel Jasmins Rodrigues, se fica a dever, finalmente, a 
sua divulgação em letra de forma. 

A burocracia do "Eloquente " (1433-1438). Os textos, as normas, as 
gentes revela-se um trabalho a vários títulos inovador. Inserindo-se na 
emergência de uma "nova" História do político, que no nosso País, e desde 
os anos 70, terá tradução (e limitando-me praticamente aos medievistas) 
nas obras de Humberto Baquero Moreno, António Manuel Hespanha, Ar
mindo de Sousa ou nos últimos trabalhos de Maria Helena da Cruz Coelho 
(para além de mim próprio), a Autora faz indagações inéditas ao abordar 

a burocracia do Rei em causa. Destacarei: 

1. O "dossier" historiográfico e o balanço da política interna 
eduardina que nos são oferecidos no ponto 2 .1 .  ("Um Rei, um tempo"). 

2. A reflexão sobre os vários tempos da produção, registo e con

servação dos actos escritos que traduzem o exercício do poder régio. De 

5 A este respeito, não deixarei de salientar a extrema receptividade e a muita simpatia do 
editor Dr. Ro�erio Moura; e de verberar a atitude (total silêncio) do vereador do pelouro da 
Cultura da Camara Mwúcipal de Viseu, que deixou sem resposta todos os contactos, .meus e 
do referido editor, solicitando um subsídio da autarquia a uma edição do trabalho; tais con
tactos incluiram o envio de 3 (três!) exemp lares da versão policopiada da obra, um dos quais 
entregue em mão no gabinete da individualidade. Passou-se isto em 1992 e em 1994. Por acaso 
não foram anos de eleições autárquicas . . .  Como viseense de raiz que sou (e que não fosse), 
assiste-me o direito de reprovar energicamente tal omissão por parte de um edil da Urbe onde 
residi até aos 6 anos. 
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onde, a análise das dicotomias originais/ registos, registos primitivos/ registos 
reformados e registos integrais/ ementas .  

3. A pioneira abordagem dos escrivães régios (em complementari
dade aos redactores), os quais terão inclusivamente um sub-catálogo pro
sopográfico específico. 

4. O questionamento da idade dos oficiais régios, prática também 

nova entre nós, aparentemente ousada, mas em que a Autora segue uma 

metodologia sólida (com historiadores como Bernard Guenée, Françoise 
Autrand ou Elisabeth Mornet como grandes referenciais), capaz de a levar 
a resultados convincentes. 

5. A abordagem da 'pré-história' da venalidade dos ofícios, patente 
na indagação sobre a prática da renúncia a favor de parentes próximos; 
uma vez mais, é Françoise Autrand a referência segura. 

6. A elaboração das notícias biográficas por "items", de sequência 
lógica, fugindo ao narrativismo tradicional, prática que tem tido os seus 
referenciais sobretudo nos franceses Jean-Philippe Genet e Hélene Millet e 
no alemão Neithard Bulst6, e os seus antecedentes (e subsequentes) nacio
nais em diversas outras teses de mestrado que me tem cabido orientar (ou 
co-orien tar )7. 

6 De todos estes historiadores, cf. na Bibliografia os trabalhos utilizados pela Autora. 
7 Cf. Eugénia Pereira da Mota, Do "Africano " ao "Príncipe Perfeito " (1480-1483). Cami

nhos da burocracia régia, vols. I e II, policop., Porto, 1989; Adelaide Lopes Pereira Millán da 
Costa, "Vereação " e "Vereadores " :  o governo do Porto em finais do seculo XV, policop. ,  Porto, 
1990 (publ.: Porto, Arquivo Histórico Municipal, 1993); Vasco Rodrigo dos Santos Machado 
Vaz, A Boa Memória do monarca: Os escrivães da Chancelaria de O. João I (1385-1433), vols. I e 
Il, policop ., Porto, 1995; Ana Paula Pereira Godinho de Almeida, A Chancelaria Régia e os 
seus Oficiais em 1 462, policop., Porto, 1996; Armando Paulo Carvalho Borlido, A Chan
celaria Régia e os seus Oficiais em 1 463, policop., Porto, 1996; e Helena Maria Matos Mon
teiro, A Chancelaria Régia e os seus Oficiais em 1 464-65 (em vias de finalização no momento 
em que esta nota é redigida). 
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Estamos em 1996. O que há 10-12 anos se poderia afigurar um 
(inofensivo mas inconsequente) devaneio de juristas não-consumadosª 
revelou-se afinal a recepção possível pela nossa Historiografia de um dos 
rumos de uma "Nova História Política" de raiz francesa (e mais pontual
mente inglesa ou norte-americana)9, centrada neste caso nas práticas insti
tucionais do poder régio. 

Para além disto, no seio de uma 'Escola do Porto' onde o político 
se vinha quase "ab initio" revelando uma regionalidade privilegiada10, o de
senvolvimento das investigações nesta área foi sendo objecto de uma aten
ta planificação11. Vejamos. O trabalho que agora se publica dá perfeita se
quência cronológica à minha monografia O Desembargo Régio (1320-1433)12, 
'acrescentando-lhe tanto uma dimensão aí ainda não tida em conta 
(embora de importância já claramente intuída13: a análise dos escrivães 
enquanto produtores materiais da documentação e enquanto subsector da 
micro-população constituída pela oficialidade régia. Na mesma edição do 
Seminário Estado e Instituições (em 1988/89) propus a quantos a frequen
taram a realização de trabalhos sobre escribas da Chancelaria nos séculos 

XIV- XV, já isoladamente14, já em associação com a abordagem dos redac

toresl5. A edição de 1992/9316 frutificou na tese de Vasco Machado Vaz 

8 Não, não é exagero: eu sei porque o digo; e eles também sabem . . .  No fundo, ainda são nu
merosos entre nós aqueles a quem o conceito de sociedade política provoca confusão; os que se 
engasgam ao pronunciar prosopografia; e os que se recusam a tentar perceber a diferença en
tre, �or exemplo, Vedar da Fazenda /Vedar da Casa, Chanceler/Vice-Chanceler/ "Teente
logo ' de Chanceler/Vedar da Chancelaria, Juiz dos Feitos de el-Rei/Procurador dos mesmas 
feitos, Desembargadores "tout court" /Desembargadores do Paço e Petições, etc.; para já não 
falar da problemática dos "Ouvidores da Portaria" . . .  

9 Mas, e em contrapartida, de bem menor influência espanhola (até pelas especifi<?dades 
das fontes derivadas do exercício do poder do Rei) e, até ha bem pouco, quase nula italiana. 

1 0  Sobre a vocação politoló,gica da Historiografia portuense, veja-se o que escrevi an "Re
vistas universitárias de HISTORIA no Portugal do seculo XX", (entregue para publicação na 
Revista de História das Ideias). 

1 1  Os arautos da post-modemidade não me vão seguramente perdoar esta . . .  
12  Porto, INIC/Centro de História da Universidade do Porto, 1990 (versão original, 

1985) . 
13  Cf. ob. cit. na nota anterior, p. 160 et passim. 
1 4  Para cronias já tidas an conta no trabalho referido nas duas notas anteriores. A tal 

corresponderam as investigações de Alcina Manuela Oliveira Martins, Cláudia Silva Ramos, 
Maria do Rosário Morujão e Mário Raul de Sousa Cunha. Abrangeram, globalmente, o 
período 1350-1395. 

15 Para tempos subsequentes a 1438. A tal coresponderam os habalhos de Amândio Jorge 
Morais Barros e Joel Silva Ferreira Mata (abarcando 1439 e 1442, respectivamente). 
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sobre os escrivães joaninos17 (17) .  No momento presente, e como já  referi, 

Judite Gonçalves de Freitas trabalha o período 1439/1461 ,  com objectivos 

doutorais. E assim fará a ponte, em termos de trabalhos sobre durações 

médias (ou, talvez melhor dizendo, breves ma non troppo), com a tese de 
Luís Miguel Duarte sobre criminalidade e perdão régio nas duas derradei
ras décadas de Afonso VlB. Décadas que, objecto de abordagem macro 
para os oficiais de Justiça pelo recém-citado Autor, estão a ser, desde 

1993/94, objecto de abordagens (complementarmente) micro (por anos e 
por livros de registo da Chancelaria afonsina): a tal correspondem as re
centíssimas monografias de Ana Paula Almeida e Armando Paulo Borlido 
e a próxima de Helena Matos Monteiro19, para além de outras a propor em 

subsequentes edições do curso20. Contando-se, por outro lado, com a se
quência das indagações de Manuela Mendonça à época de D. João II e 
sendo certo que a documentação dionisina e a respectiva oficialidade serão 
em breve objecto da atenção de mais do que um investigador, daqui resulta 
que lá para o ano de 2005 poderemos ter completo o levantamento da ofi
cialidade burocrática para cerca de 2 séculos: do final de Duzentos ao final 
de Quatrocentos. Dentro destas balizas, o tempo que vai da ascensão de 

D. Dinis (1279) aos primeiros anos de D. João II (1483) entra no activo da  
FL/UP, dos seus docentes e mestrandos. Surpreendente? Sinceramente não 

1 6  Nesse ano da responsabilidade de H. B. Moreno, por ausência minha em ano sabático. 
O Seminário em causa tinha então a designação Burocracia Régia em Portugal (séculos XIII
-XV). 

1 7  Cf. supra, nota (7). 
1 8  Justiça e Criminalidade no Portugal Medievo (1459-148 1 ), vols. I a  m, policop., Porto, 

1 993.  
19 Cf.  supra, nota 7 .  
20 A partir de 1996/97 o Seminário ostentará a designação Sociedades políticas no Por

tugal tardo-medievo, comportando, com a colaboração de L. M. Duarte, uma amplificação 
temática, que levará os frequentantes também à abordagem de prelados e cabidos catedrais. 
Corresponde portanto isto (e já não era sem tempo) ao assumir pela nossa Historiografia da 
viragem da História das sociedades políticas do "Estado" para a "Igreja", encarados não como 
eternos e irreconciliáveis adversários, mas como duas faces de uma realidade, comportando 
práticas institucionais com não poucos pontos de contacto (a este respeito cf. por todos Jac
ques Verger, "Le transfert de modeles d'organisation de l 'Eglise a l'Etat a la fin du Moyen 
A�e", in Etat et Eglise dans la genese de lTtat Moderne, ed. Jean-Philippe Genet e Bernard 
Vmcent, Madrid, Casa Velazquez, 1986, pp. 31-39) . E numa altura em que, entre nós, José 
Marques e Ana Maria Rodrigues vêm já orientando trabalhos sobre prelados, cabidos e cole
giadas (no quadro dos Mestrados das U's do Porto e do Minho), e que diversos qutros 
autores se abalançam a teses de doutoramento sobre dioceses várias, casos de Evora 
(Hermínia Vilar, em fase final de elaboração), Viseu Gúlia Castro), Coimbra (Maria do Ro
sário Morujão), Lisboa (Fernando Rodrigues Martins) e a Guarda (Maria Isabel Miguéns). 
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sei. Mas intuo. Talvez que o facto acabado de enunciar se possa com
preender porquanto esta "Nova História Política", em claro contraste com 
o individualismo de outras correntes da Historiografia actual, pressuponha 
em elevado grau aquilo a que Fernando Catroga um dia chamou de "al
teridade solidária" . . .  

"Assim seja - que em História a previsão é palavra proibida" (Armindo 
de Sousa)21 .  

Porto, 18 de Setembro de 1996 

Armando Luís de Carvalho Homem 

21 "O Parlamento Medieval Português: perspectivas novas", Revista da Faculdade de 
Letras [UP] . História, II sér., VII  (1990), p. 48. 
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1. Introdução 





O espaço de cinco anos abrangido pela realeza eduardina circunscre

ve o âmbito cronológico da nossa pesquisa. 
A Chancelaria, como memória administrativa do Reino constituiu, à 

partida, o principal espólio de documentação considerado, possibilitando a 
análise contínua da actividade político-burocrática do monarca e dos seus 
mais 'directos' colaboradores. 

A perspectiva de abordagem do acervo documental orientou-se fun
damentalmente em função de dois objectivos: 

- a identificação da totalidade dos agentes régios, através do levanta
mento sistemático dos diplomas exarados da Chancelaria, e 

- a determinação dos diferentes sectores de intervenção governativa e 
as suas mais significativas especializações, com base na análise diplo
matística desses actos. 

Se mais não tivesse conseguido, pelo menos nesta perspectiva de 
análise, a fonte-base convertera-se no núcleo de documentação mais sig
nificativo, ao permitir a identificação da quase totalidade dos servidores 
directos do monarca, e simultaneamente o gizar da matriz burocrática do 
reinado. 

Pretendíamos perscrutar as eventuais nuances e especializações verifi
cadas no exercício da actividade administrativa de rotina ocorridas com a 
ascensão de D. Duarte à realeza, aliadas à definição das estruturas político
-institucionais do serviço público e, complementarmente, avaliar os níveis e 
as áreas de maior intervenção burocrática do monarca enquanto índices de 

'centralização' e de autoridade por ele protagonizadas. No limite, almejava
-se a caracterização do «Estado» como sede de níveis de exercício do Poder, 
pela delimitação dos espaços administrativos integrantes, objecto estes da 
interposição e do manejo de dois grupos distintos de servidores régios. 

Ideámos tratar-se de um meio privilegiado para a observação das es
tratégias de promoção política e social movidas pelo "pessoal político" ou 
como resultantes do potencial favor do monarca em recompensa do serviço 
prestado. 
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A BUROCRACIA DO "ELOQUENTE" (1433-1438) 

Pretendendo atingir um conhecimento melhorado dos agentes da 
burocracia ao serviço de D. Duarte, sabendo não ser possível atingir esse 
nível com base apenas na análise dos registos da Chancelaria, ver-nos
-íamos impelida para uma visão global da élite burocrática superior, pro
curando referências biográficas em diversificadas fontes, designadamente 
compulsando os pergaminhos avulsos e a documentação impressa ao nosso 
dispor. 

Paralelamente, a percepção de que os novos campos de análise e de 
reflexão epistemológica que actualmente proliferam no âmbito do estudo 
das sociedades políticas de além-fronteiras poderiam vir propiciar diversi
ficados métodos de correlação dos dados, que passam por uma selecção 

racional dos testemunhos biográficos, vieram a inspirar alguns dos prin
cípios interpretativos por nós estabelecidos. 

Constituía também um dos nossos objectivos efectuar uma primeira 
abordagem de um universo singular de agentes do Poder Central, repre
sentado pelos escrivães. Ressaltando daí a importância do estudo dos res
ponsáveis pelo desempenho formal da actividade de escrituração, rela

cionando-os com diferentes conjuntos de oficiais subscritores. Simetrica
mente (à semelhança do primeiro grupo de agentes), foi por nós apreciada 
a ideia de efectuar um inquérito prosopográfico aos oficiais 'amanuenses', 
persuadida pelo princípio de que, por si só, este faria ressaltar ocorrentes e 
afins tendências de intervenção burocrática da élite superior e inferior ao 
serviço do monarca. 

Neste sentido, a elaboração dos items das matrizes dos catálogos pro
sopográficos constituiria a base lógico-formal das notícias individuais, ao 
pretender captar a dimensão total da actividade política dos servidores 
régios, destacando os domínios da sua interactividade como, por outro 
lado, a intercisão das suas funções mais específicas.  No plano do tangível, 
descortinámos os mais diversificados aspectos da sua vivência, fazendo 
ressaltar as analogias e os contrastes (designadamente no que se refere ao 
principal conjunto de servidores da burocracia régia: os subscritores das 
cartas) . 

Aspiração, sem dúvida, compreensível, mas que, apesar de tudo, se 
veio a revelar, porventura, um pouco ambiciosa. Efectivamente, o investi
gador-biógrafo vê-se confrangido, nas mais das vezes, pela existência de 
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uma significativa dose de referências para uns tantos indivíduos, e pela es

cassez de informações para os outros. Aqui reside a nossa tarefa principal -
o estabelecimento proporcionado dos diferentes parágrafos e respectivas 
rubricas em função das actuais dimensões de conhecimento do «réel his

torique», tendo em vista a construção do discurso historiográfico. Ora a tal 
aspecto subjaz uma, por vezes, nem sempre fácil selecção racional dos tes
temunhos. Trata-se do estabelecimento de uma história «por items» que 

tem em vista a análise comparada dos diversos elementos de caracterização 
do grupo social estudado. 

Que este trabalho resulte numa combinação de algum modo equili-
brada entre os objectivos inicialmente propostos e a equanimidade dos re

sultados cientificamente, cremos, produzidos! 
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2. 1. Um rei, um tempo 

De uma visão encomiástica do monarca e dramática dos aconteci
mentos em Rui de Pina 1, a uma imagem mais literária e idealizada nos 
historiadores oitocentistas, mormente Oliveira Martins2, até ao espectro 
mais afincadamente histórico de Domingos Maurício Gomes dos Santos3, 

procuraremos penpectivar (e entrecruzar) a feição particular de D. Duarte 
enquanto titular da soberania e homem de 'Estado' do seu tempo. 

Tem-se exagerado um pouco, talvez sob o entusiasmo da apreensão 
de uma faceta da particular actuação do monarca, a qualidade do soberano 
como literato, misantropo e homem de "brandos costumes' .  

Cabe-nos, antes de mais, proceder a um balanço das apreciações críti
cas elaboradas até ao momento, bem como, e essencialmente, apontar as 

principais linhas de actuação do monarca como governante. 
Nas declarações panegirísticas do cronista, o monarca é retratado 

como "desenvolto, e custumado em todalas boas manhas, que no campo na 
corte, na paz, e na guerra a hum perfeito principe se requeressem" ( . . .  ) "foi 
caçador e monteiro, sem myngoa nem quebra no despacho, e avyamento 
dos negocios necessarios"4. 

Por seu lado, é Oliveira Martins quem vem dizer, pela interpretação 
linear que faz do relato de Rui de Pina, que D. Duarte foi "um Rei cheio de 
virtudes, mas destituído de qualidades, capaz de compreeender a ordem e 
o valor das coisas, incapaz, porém de mandar por debilidade constitucional 

1 "Crónica de D. Duarte", in Tesouros da Literatura e da História, ed. M. Lopes de Almeida, 
Porto, 1977, pp. 479-575. 

2 Os filhos de O. João I, cap. VI, reimpr., Porto, 1983, pp. 131-155 (1 3  ed. 1891) .  
3 D. Duarte e as responsabilidades de Tânger (1433-1438), reed., Lisboa, 1960 (1ª ed. 1931) .  
4 Rui de  Pina, ob. cit. , pp.  494-495. 
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da vontade e inteligência", ( . . .  ) "um Rei [que] confundia a arte de governar 
homens com as pretensões de pedagogo e a pontualidade de burocrata"5. 

Aproveitando as sugestões dos autores citados, e no sentido de des
mistificar os juízos exagerados e as opiniões parcelares, surgiu há sessenta 
anos o estudo profundo de Domingos Maurício Gomes dos Santos, que 
revela a opinião, ao tempo inovadora, de que é sobre o monarca que im
pendem as principais responsabilidades pela orientação política seguida, 
nomeadamente na empresa de Tânger6. Comprova assim a atitude firme e 
enérgica do soberano relativamente a um dos acontecimentos mais signifi
cativos do seu reinado. 

Não nos cabe propriamente discutir ideias feitas, mormente na se
quência da obra de Oliveira Martins; apenas queremos explicitar algumas 
ilações que extraímos da análise da faceta da actividade régia que melhor 
conhecemos: a sua vertente de burocrata e de governante. 

Neste sentido tem particular interesse realçar o significado da inter
venção administrativo-burocrática desenvolvida pelo monarca desde que 
Infante associado ao governo pessoal de D. João I. Como tal, desde cedo lhe 
foram atribuídas responsabilidades primeiramente nos domínios da admi
nistração da Fazenda e da Justiça do Reino. 

Como o próprio D. Duarte escreve, aos vinte e dois anos, seu pai, 
"para filhar a cidade de Ceuta, mandou ( . . .  ) que tivesse encargo do con
selho, justiça e fazenda que em sua corte se tratava''? . Efectivamente, a par
tir de 1413 nota-se um crescendo do então Infante na actividade do Desem
bargo como subscritor de cartas que se inserem, nas mais das vezes, nos 
âmbitos atrás referidos8. Os exemplos mais antigos remontam a 1411, e 

destacamos aqui as que incidem sobre regulamentação da circulação de 

5 Oliveira Martins, ob. cit., pp. 142 e 144. 
6 Sobre esta problemática veja-se a reflexão de Luís Mi�uel Duarte, Tânger: os soldados do 

palanque, provas de capacidade pedagógica e aptidão cientifica, policop., Porto, 1984. 
7 Dom Duarte, Leal Conselheiro , cap. XIX, actualização ortográfica, introdução e notas de 

João Morais Barbosa, Lisboa, 1982, p. 101. 
8 Consulte-se o quadro VII relativo ao Total de cartas subscritas por D. Duarte enquanto 

Infante. 
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mercadorias na cidade de Lisboa9, fiscalidade1º, quitações11 e alvarás de co

brança12, isenção ou arrendamento de tributos13. Particularmente significa
tivo é o facto de ser o Infante a conceder, em 1433, o traslado da resposta a 
uns capítulos especiais da cidade de Lisboa14, depois de tomar conselho 
com os Infantes seus irmãos e com os seus sobrinhos, o Conde de Ourém e 
o Conde de Viana. 

Para além dessa actividade de subscritor isolado de cartas, surgem 
ainda exarados nos livros da Chancelaria régia numerosos diplomas con
cedidos e expedidos, "ensembra" com o titular da soberania, sobre os mais 

variados domínios abrangidos pela Administração Pública, designada
mente aqueles que se reportam à jurisdição do monarca. Por exemplo, a 
concessão, como gratificação de serviços, de amplos domínios aos indi
víduos mais grados da sociedade política joaninalS. 

Paralelamente, tem em especial conta a elaboração de regimentos e 
outros actos legislativos, o que se verifica essencialmente a partir dos finais 
da segunda década do século XV, num processo que teve início com o 
Regimento dos corregedores, de 141 8 16, o Regimento dos coudéis17, 

9 Em 25 de Fevereiro de 1430, confirma uma ordenação sobre a distribuição do mel e da 
cera em Lisboa (A.H.C.M.L. ,  Livro 1 de Místicos de Reis, doe. 1 1 ,  fl. 18; Livro dos Pregos, fl . 
246v.) .  

10 Em carta de 6 de Janeiro de 1427, estabelece o modo como devem pagar a dízima dos 
sáveis aos rendeiros da portagem de Lisboa (A.H.C.M.L., Casa de Santo António, livro 1 do 
Alqueidão, cod. 1, fl .  26). 

11 Em 3 de Julho de 1424, concede carta de quitação da dízima e sisa do pão relativa a 
este ano à cidade de Lisboa (A.H.C.M.L., Livro dos Pregos, fl .  260v.) .  Em 25 de junho de 1430, 
concede carta de quitação do pagamento do pedido e meio lançado pelo rei O. João I à ci
dade de Coimbra (A.M.C., Cartas Originais dos Infantes, doe. nº 16). 

12 Em alvará de 25 de Abril de 1433, notifica Gonçalo Caldeira, contador-mor de O. 
João I, para "tomar as contas dos padroados que se tiraram para o casamento" da duqueza 
da Borgonha, bem como arrecadar os direitos devidos no reino do Algarve (A.N.T.T., Chanc. 
O. João II, 1. 25, fl .  105). 

13 Vide nota 8. 
14 Em 23 de Junho daquele ano mandou o seu Escrivão da Puridade tirar os capítulos e 

respostas da cidade de Lisboa "como per [os procuradores] era pedido" (A.H.C.M:L, Livro 
dos Pregos, fl .  241) .  

15 Estas cartas não significam contudo, necessariamente, intervenção &overnativa, mas 
antes um reforço da solenidade dos diplomas, pela associação à "intitulatio ' régia de um ou 
mais Infantes ou da própria Rainha. 

l6 Efectivamente a 12 de Setembro é promulgado sob a autoridade do Infante aquele 
regimento (A.H.C.M.L., Livro dos Pregos, fl. 217v.) .  
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seguindo-se-lhe o Regimento dos meirinhos, de 142118, a Ordenação do 
apuramento dos besteiros19 e a Ordenação do desembargo dos "Rooles das 
petiçõees que pertençem ao ofiçio do paaço'2º, aos quais poderíamos acres
centar ainda "catorze referências das «Ordenações Afonsinas» a leis sem 
data feitas pelo Infante em vida de seu pai"21 . 

Empreendeu igualmente algumas reformas, com um importante al
cance no plano da assistência e administração hospitalar, onde se advinha 
"uma vontade de acção e uma 'certa ideia' ( . . .  ) sobre as funções dos hospi
tais"22. 

Para além da preste actividade burocrática e legislativa, a afirmação 
da autoridade governativa do Infante teve também como pano de fundo a 
nomeação e promoção dos seus próprios oficiais e conselheiros, alguns dos 
quais recebem, dele e do monarca, pingues benesses, tendo permanecido li
gados à sua pessoa logo que co-governante e posteriormente transitando 
para o seu serviço enquanto Rei. 

Curioso é notar que os seus oficiais particulares surgem, ainda que 
rarissimamente, como subscritores de cartas23 sob a 'efectiva' autoridade do 
príncipe. Deste ponto de vista, o governo 'paralelo' do Infante, tornar-se-á, 
porventura, num factor de 'desestabilização' da actividade burocrática de
senvolvida no âmbito das instâncias do Poder Central nas últimas duas dé
cadas do reinado joanino24. 

17 De 21 de Novembro de 1418 (Ordenações Afonsinas, 1. I, tit. LXXI, pp. 473-520 ; reimpr. 
da ed. de 1792, Lisboa, 1984) . 

l8 De 26 de Maio deste ano (Ordenações de el-Rei D. Duarte, fls. 422-425; ed. Martim de 
Albuquerque e Eduardo Borges Nunes, Lisboa, 1988, pp. 639-642) . 

19 De 12 de Agosto de 1422 (Ordenações Afonsinas, 1. I, tit. LXVIII, pp. 422-466; ed. cit.; 
A.H.C.M.L., Livro dos Pregos, fls. 288-231) .  

20 De 1426 (Ordenações de el-Rei D. Duarte, fls. 425-427; ed. cit., pp. 642-644) . 
21 Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433) , vol. I, Porto, 

1985, p. 337. 
22 Eduardo Nunes, "Política hospitalar de D.  Duarte. Achegas Vaticanas", in A pobreza e a 

assistência aos pobres na Península IFiérica durante a Idade Média. Actas das l"s Jornadas Luso
-Espanholas de História Medieval, Lisboa, 1973, pp. 685-697. 

23 A carta de 14 de Maio de 1428 que concede privilégios aos reguengos que ficam em 
terras situadas entre Santarém e Azani.buja, i .  e., no Alqueidão, é subscrita por Nuno Mar
tins da Silveira, Escrivão da Puridade do Infante e Vedar-Mor das obras (A.H.C.M.L., Casa 
de Santo António, livro I do Alqueidão, cod. 1, fl. 30) . 

24 Como escreve Armando Luís de Carvalho Homem, "Dans cette époque ainsi marquée 
par le gouvernement parallele d'un monarque vieillissant et d'un prince dans la force de 
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No que mais directamente diz respeito à sua actividade governativa 
no período em que foi titular da soberania, merece particular interesse 
salientar a sua actividade como subscritor de cartas. O peso das subscrições 
régias ascende a um número bastante superior a 50 % do total anual de car
tas, salvo num ano (1435), em que o valor baixa para cerca de 40 % 25. Por 
conseguinte, há a realçar antes de mais a forte e regular26 intervenção pes
soal de D. Duarte no Desembargo ao longo do seu reinado. Quanto aos 
domínios abrangidos por esta actividade, há algumas áreas a destacar: 

- no primeiro biénio a maioria dos documentos expedidos é re
portável a um dos sectores habitualmente mais específicos da actuação di
recta do Rei, i .  e., doações de bens e direitos, concessões de privilégios em geral, 
regulamentações do direito de pousada; para além destes, a produção docu
mental não descura, nestes anos iniciais como nos seguintes, outros 
domínios administrativos, designadamente a Fazenda, através dos 

provimentos e remunerações de ofícios, aforamentos e/ ou confirmações de afora
mentos, cartas sobre fiscalidade e quitações. 

- no domínio estrito da administração geral do Reino, a sua actividade 
de subscritor encontra-se testemunhada es sencialmente pela atribuição de 
cartas de privilégio em matérias de uso e porte de armas, de regulamen
tações diversas de acontiados de cavalo e armas e de besteiros do conto27. 

Neste contexto, o monarca surge como burocrata activo e interessado 
em manter, se não mesmo em aumentar, a sua efectiva autoridade e acção 
na expedição dos mais variados tipos de cartas. 

l 'âge, et par un organigramme qui laisse transparaitre les prirniers signes d'une crise, on ne 
sera pas supris que les quinze áernieres années du regne ae Jean soient marquées par la fin 
de la stabifité q_ui avait caractérisé le début du siecle", ("L'Etat portugais et ses serviteurs 
(1320-1433)", in journal des Savants, Juillet-Décembre 1987, p. 202) . 

25 Veja-se o quadro VIII relativo à Intervenção pessoal de D. Duarte no Desembargo 
(1433-1438). 

26 A regularidade do despacho directo do monarca pauta-se inclusivamente pela subs
crição de cartas no dia 24 e 25 de Dezembro (A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, l .  1 ,  fls. 6-7, 103-
-103v.; 1. 3, fl .  3v., 4, 17; e no dia 24 de Junho (A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fls. 53v.-54) . 
Dias estes considerados por D. Duarte como de descanso (cf. Livro dos conselhos de el-Rei D. 
Duarte (Livro da Cartuxa), ed. de João José Alves Dias et al. , Lisboa, 1982, p .  12) .  A única res
salva aos montantes apurados está no tipo de fontes, constituído essencialmente por registos 
não originais (cf. infra, 3.1 .) .  

27 Ver o quadro I I  relativo à Tipologia das cartas de subscrição régia. 
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No domínio legislativo, D. Duarte dá continuidade à sua anterior 
acção, promulgando importantes e numerosas leis28 sobre a Justiça29 e 
sobre a Fazenda30, além de efectuar a promulgação da importante Lei 
Mental31 .  

Também do ponto de vista da ordem social interna32, soube, disci
plinadamente, manter um certo equilíbrio de interesses, na convocação, por 
três vezes, de Cortes, ainda que por motivos distintos e com objectivos 
específicos33. 

28 Para o monarca "Governar era essencialmente respeitar o direito" (cf. Armindo de 
Sousa, "As cortes de Leiria-Santerém de 1433", in Estudos Medievais, nº 2, Porto, 1982, p. 151 
ss.). Com efeito, o domínio legislativo apresenta-se como urna das vertentes mais personifi
cadas da actividade política do monarca. 

. 29 No que se refere mais directamente às prescrições régias adaptadas corno garante da 
JUStiça e da defesa internas salientam-se as seguintes: lei que proibe a entrada de moradores 
da Galiza e de Castela no Reino que possam vir para assoadas fazendo mal aos naturais - 17 
de Setembro de 1434 (Ordenações AJonsinas, 1. V, tít. CXVI, pp. 383-384); declaração régia 
acerca das cartas e alvarás de segurança dados a alguns malfeitores para irem a Ceuta ou a 
oufros lugares, contanto que não tenham corr:etido rna�efícios desde o anterior mês de Ja
neiro - 2 de Outubro de 1436 (Ordenações Afonsmas, 1. V, tit. CXV, pp. 380-382). 

3° Citem-se, a título de exemplo, o regimento dos Contos - 22 de Março de 1434 
(A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 .  2, fls. 2-3v.); regulamentações sobre o comércio com Castela e 
Aragão -28 de Janeiro de 1436 (A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, l. 2, fl. 12v.); lei sobre as restrições 
impostas à saída de ouro e prata do Reino - 30 de Novembro de 1436 (A.N.T.T., Chanc. D. 
Duarte, l. 2, fls. 19-19v.) e o dip loma sobre a valia da moeda - 16 de Outubro de 1436 
(Ordenações de el-Rei D. Duarte, fls. 356-357v.; ed. cit., pp.  353-355). Assim corno regulamen
tações de alcance mais específico: a regulamentação da cobrança do pedido e meio - Março 
de 1436 (A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 .  2, fl . 43v.) e a regulamentação acerca do modo corno 
se deve arrecadar o rendimento da portagem de Lisboa - 1 1  de Março de 1436 (A.N.T.T., 
Chanc. D. Duarte, l .  2, fl. 13). 

31 Fundada num conjunto de quesitos legislativos que remontam à centúria de Trezen
tos, foi publicada a 8 de Abril de 1434 (M. Henricina, vol. V, pp. 8-12 e 13-17), tendo o mo
narca pautado a sua actuação política pela aplicabilidade dos princípios nela contidos, com 
excepção feita à Casa de Bra�ança. Sobre este assunto veja-se por todos, A. H. de Oliveira 
Marques, "Mental, Lei (1434)' , in Dicio11ário de História de Portugal, dir. Joel Serrão, reed., vol. 
IV, Porto, 1985, pp . 265-266; Humberto Baquero Moreno, "Lei Mental", in Dicionário Ilus
trado de História de Portugal, vol. 1, s . l ., 1985, pp. 376-377. 

32 Veja-se um exemplo paradigmático de afirmação do poder soberano relativamente às 
jurisdições locais em Maria Helena da Cruz Coelho, "«Entre poderes» - Análise de alguns 
casos na centúria de Quatrocentos", sep . da Revista da Fac11lâade de Letras. História, Porto, 
1989, pp. 105-135. 

33 Ficou já demonstrado, que não houve, durante o reinado eduardino, cinco celebr§l.ções 
de Cortes, mas apenas três. "E porque teve de ser" (Armindo de Sousa, "As cortes de Evora 
de 1435", in Estudos Medievais, nºs 3 /4, Porto, 1983/1984, p. 149). Tal aspecto é também cor
roborado pela análise dos itinerários régios, que desvendam o paradeiro do monarca 
aquando da realização de algumas pretensas Cortes. Sobre este assunto veja-se Humberto 
Baquero Moreno, Itinerários de el-ReiTI. Duarte (1433-1438), Lisboa, 1976. 
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A primeira para a recepção de "menagem" e de obediência ao Rei; a 

segunda, para a obtenção de ajuda pecuniária dos povos para a expedição 

de Tânger; e a terceira, para a obtenção de meios e de apoio para a liber
tação do Infante, em troca da cedência de Ceuta34. Por conseguinte, 

''Nenhuma das das três celebrações de cortes pode ser encarada como argu
mento a favor duma característica da personalidade política de D. Duarte, a 
qual consistisse na propensão para o diálogo, na estima e consideração do 
juízo dos povos, no respeito da vontade dos estados"35. 

Do ponto de vista das relações externas, a actividade e a influência do 
monarca não são menores, apresentando objectivos muito precisos. Prosse
guem as expedições além do Bojador, enceta-se uma intensa actividade 
diplomática com a Santa Sé, designadamente com o objectivo de obter a 
Bula de cruzada36 para prosseguir a luta contra os infiéis; impõe-se o mo

narca pela defesa e segurança das suas posições a respeito das Canárias, ou 
até mesmo da "Guerra dos cem anos"37 quando se oferece como medianeiro 
do conflito. 

Neste contexto, parece-nos não ser de todo correcta a ideia que ainda 
hoje por vezes se expende, quando se caracteriza o Rei como contempla
tivo, falho das vontades e do saber de um 'autêntico' príncipe. A falta de 
qualidade política como dirigente, que lhe é muitas das vezes imputada, 
surge fundada no resultado final de Tânger (e também na suposta influên

cia dos pareceres dos seus conselheiros e irmãos para a realização daquela), 
esquecendo maioritariamente a sua actuação como burocrata e legislador, 

34 Armindo de Sousa, As Cortes Medievais Portuguesas (1385-1490), vol. 1, Porto, 1990, pp. 
346-351 .  Temos assim, sucessivamente, as Cortes de Leiria/Santarém (1433), de Evora (1436) 
e de Leiria (1438). 

35 Armindo de Sousa, "As cortes de Évora de 1435", in Estudos Medievais, nºs 3 /4, Porto, 
1983/1984, p .  150. 

36 Data de 8 de Setembro de 1436, a bula "Rex Regum". Cf. Joaquim Veríssimo Serrão, 
História de Portugal. II A Formação do Estado Moderno (1415-1495), 3ª ed., Lisboa, 1980, p .  49, 
onde se traça uma panorâmica geral das condições e dos preparativos para a continuidade 
das conquistas em Marrocos (pp . 40-54) . 

37 Em carta de 10  de Setembro de 1436, o monarca solicita ao Concílio de Basileia um 
maior interesse pela pacificação entre a Inglaterra e a França. (M. Henricina, vol. V, pp. 275-
-277) . 
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bem como o perfil da sua orientação política e uma não menor agudeza de 
espírito como prosador3B. 

Segundo a opinião mais corrente nos historiadores do nosso século, a 
começar por Domingos Maurício Gomes dos S antos, a "maioria das 

notícias coevas" manifesta a vontade e a confiança do soberano na empresa; 
concluindo este autor que a "armada se prepara, subsidia e move por or
dem do rei"39. 

Terminemos: não é por certo pura retórica a noção que o monarca de
senvolve a respeito das virtualidades do seu próprio ofício, quando diz 
pertencer aos reis e senhores "ser prudentes ( . . .  ) serem verdadeiros regedo
res e saberem a fim por o qual devem reger e guiar seu povo ( . . .  ) pois que a 
fim e dos reis serem regedores e isto eles não podem fazer sem prudência, 
necessariamente lhes convém ser prudentes"40. Tal como nas palavras que 

lhe atribuí o Poeta41, "Cumpri contra o Destino o meu dever. / Inutilmente? 
Não, porque o cumpri" .  

2.2. Abordagem de uma sociedade política 

No sentido aqui considerado, sociedade política é o conjunto de indiví
duos a quem o monarca delega atribuições de certa importância42, colo-

38 Aspecto este ultimamente realçado por Margarida Garcês Ventura, " A lealdade ao 
HOMEM: uma perspectiva antropológica para a Evangelização nos conceitos de D. Duarte", 
in Actas do Congresso Intenzacional Bartolomeu Dias e a sua época, vol. 1, Porto, 1989, pp. 581-
-588. 

39 Domingos Maurício Gomes dos Santos, ob. cit. , p.  1 1 .  Como artigos de equilibrada 
síntese do reinado salientem-se: Humberto Baquero Moreno, "Duarte, O." in Dicionário Ilus
trado de História de Portugal, vol. 1, s . l ., 1985, p .  197; Joaquim Veríssimo Serrão, "Duarte, D. 
(1391-1438)", in Dicionário de História de Portugal, dir. Joel Serrão, reed., vol. II, Porto, 1985, 
pp. 341-343. 

40 Dom Duarte, Leal Conselheiro, ed. cit ., p. 255. 
41 Fernando Pessoa, Mensagem, Lisboa, ed. Ática, 1972, p. 37. 
42 Raymond Cazelles, La societé politique et la crise de la Roya11té sous Philippe de Valais, 

Paris, 1958, p. 9. 
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cando-os assim como aliados do exercício quotidiano do Poder 'político' da 
realeza. 

Nesta perspectiva, limitamos o âmbito da nossa investigação à análise 
das bases institucionais e burocráticas do exercício do Poder, de dois 
grupos socio-profissionais distintos, mas que apesar de tudo se salientam 
pela simetria e complementaridade dos seus modos mais específicos de 
acção política43. Reportamo-nos assim ao levantamento sistemático das 
principais estruturas da Administração Central eduardina (consubs
tanciadas na Chancelaria régia), designadamente no que diz respeito aos 
meios humanos, bem como à particularidade das respectivas esferas de 
intervenção político-burocráticas. Por conseguinte, a delimitação dos con
juntos sociais abordados radica na intersecção de diferentes níveis de com
petência burocrática espelhados nos diplomas régios. 

A valorização da dinâmica institucional e burocrática das élites esta
belecidas confere à partida unidade aos dois conjuntos de servidores régios 
estudados: os oficiais redactores e os oficiais escreventes. Consideramos assim 
o estudo dos colaboradores mais próximos do monarca um meio privile
giado de caracterização do desenvolvimento e da especialização de funções 
no 'aparelho de Estado' durante o reinado de D. Duarte44. 

O método de abordagem do "corpus" documental adoptado para o 
estudo do primeiro destes dois grupos de agentes, assenta em processos de 

43 Vejam-se as considerações gerais tecidas por Françoise Autrand a respeito da Ad
ministração régia (em França) e dos diferentes grupos de servidores do Estado em Pouvoir et 
société en France (XNe-XVe siecles), Paris, 1974; e o estudo mais profundo sobre o pessoal 
político do parlamento parisiense onde faz ressaltar precisamente a 'criaçãq' de estrut uras 
de solidariedade entre os servidores do Estado, Naissance d 'un grand corps d 'Etat. Les gens du 
parlament de Paris 1345-1454, Paris, 1981 .  

44 Nas palavras de Bernard Guenée, trata-se, antes de mais, " . . .  d'étudier enfin en pro
fondeur tous ceux qui ont contribué à faire tourner la machine de l 'Etat . ( . . .  ) il faut reconst i
tuer la carriere des personnages exceptiqnnels ou, mieux, représentatifs" ("Tendances 
actuelles de l 'histoire politique du Moyen Age française", in Actes du lOOe Congres Nacional 
des Sociétés Savantes, Paris, 1975, I. Tendances, perspectives et méthodes de l 'histoire médiévale , 
Paris, 1977, p. 48) . Aqui se faz um pert inente balanço das principais tendências da história 
política medieval, reafirmando o interesse pelo estudo dos servidores do Estado. Neste 
mesmo âmbito, veja-se taD1bém o, mais recente balanço efectuado por H�lene Olland, "La 
France de la fin du Moyen Age: l 'Etat et la Nation", in Médiévales - Moyen Age et Histoire Poli
tique (Bilan de recherches récentes), nº 8 (1986), pp. 81-102. 

Contornos de uma pesquisa 33 



JUDITE ANTONIETA GONÇALVES DE FREITAS 

tratamento e de classificação dos dados já testados no estudo de um grupo 
análogo e para o período cronologicamente precedente45. 

Contudo, as 'novas' teorias e as perspectivas de conhecimento pro
postas pelas mais recentes correntes historiográficas neste domínio46 tradu
zem-se de algum modo na diferente estrutura formal de apresentação e de 
correlação dos dados da pesquisa. 

Na verdade, a apropriação da 'nova' utensilagem metodológica 
facultada pela intrusão de uma perspectiva prosopográfica resultou na con

fiança acrescida que depositamos no estudo do 'indivíduo' em justaposição 
ao 'grupo' social e profissionalmente considerado47. 

Prática que levamos a efeito tendo como base os critérios de aferição 
estabelecidos num inquérito-modelo recentemente elaborado por Hélene 
Millet48. 

No que diz respeito ao estudo do segundo conjunto de servidores 
régios por nós empreendido, podemos dizer que se trata de uma primeira 

amostragem das virtualidades da análise das principais formas de organi

zação, hierarquização e promoção do 'pessoal executivo' propriamente dito. 
Trata-se, portanto, de dar a conhecer o número e a composição desta cate-

45 Armando Luís de Carvalho H o mem,  O Desembargo Régio (1320-1433), Porto, 
CHUP / INIC, 1990. A propósito do crescente interesse no nosso país pela História dita 
política yeja-se Rita Costa G omes, "L'émergence du politique dans le Portugal du Bas 
Moyen Age - perspectives recentes", in La recnerche en Ristoire du Portugal, 1 (1989), pp. 25-
-32. 

46 Sobre alguns dos mais recentes debates e principais métodos de abordagem da Genese 
de l 'Etat Moderne pelo recurso ao método prosopográfico, vejgm-se por todos as actas de um 
colóquio subordinado ao tema Prosopographie et genese de l Etat Moderne, ed. Françoise Au
trand, Paris, 1986. A propósito da prosopografia como metodologia aplicada ao estudo do 
Estado Medieval veja-se sobretudo a "Introdução" (a pp. 13-18). 

47 Neste mesmo sentido, Philippe Contamine refere ainda que o estudo da(s) so
ciedade(s) política(s) assenta na reconstituição e aproximação das notícias biográficas dos 
indíviduos que a compõem, matéria esta que diz respeito à prosopografia ("Mécanismes du 
pouvoir, information, sociétés politig_ues: quelques remarq_ues à propos de l 'histoire poli
tique de la France à la fin du Moyen Age", in Histoire et ses methodes, Lille, 1981, pp. 63 ss.). A 
ideia de que todo o labor prosopográfico radica na relação intrínseca que estabelece entre 
biografia/biografias, indiví,duo/grupo. Sobre o assunto vejam-se as reflexões dAe Bernard 
Guenée, Entre l 'Eglise et l 'Etat. ÇJ,uatre vies de prélats française à ln fin du Moyen Age, XIIIe -
-XVe, Paris, 1987, pp. 7-47. 

48 "Notice 9iographique et enquête prosopographique", in Mélanges qe l 'École França�se de 
Rome. Moyen Age - Temps Modernes, t. 100, Paris, 1988, pp.  100- 1 1 1; ve1am-se as anteriores 
considerações da autora acerca das bases de um dicionário de notícias biográficas a pp. 87-
-92 do mesmo artigo. 
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goria de oficiais que directamente se encarrega da escrita e da produção 
das cartas régias. 

São eles de facto os colaboradores mais próximos dos detentores dos 

principais ofícios do Reino. Por conseguinte, na contiguidade das duas es
feras de actuação se patenteia o funcionamento quotidiano das respectivas 
instâncias da Administração Central, cabendo-lhes, inclusivamente, a direc
ção desse departamento superior da realeza - a Chancelaria. 

Desta sorte, a construção de coerentes e finitas bases de dados 
norteou-se por princípios de selecção, por forma a determinar previamente 
os elementos mais representativos, definir os diferentes níveis de análise, 
bem como determinar um certo conjunto de referências que nos permitem 
caracterizar os dois grupos de servidores régios e as suas possíveis corre
lações49. 

Atendendo a que a identificação dos recursos humanos da Adminis
tração do Reino, aliada à análise dos principais meios administrativos e à 
descrição das suas mais específicas áreas de intervenção Palatina, já  foram 
objecto de estudo profundo pelo menos até aos finais do reinado joanino50, 
e sem nos esquecermos desta tríplice dimensão, procedemos ao alar

gamento do horizonte de análise dos informes biográfi cos, no sentido de 
tecermos um perfil global das diversas facetas de actuação dos mandatários 
superiores do Poder Central51 - os oficiais redactores. 

Na apreensão do contexto da existência social e política destes indiví
duos, alcançámos um conhecimento mais preciso das condições de acesso à 
titularidade dos ofícios, através da recolha de toda a massa de dados 
biográficos em fontes de diversa natureza52. 

Aqui (re)adquire a biografia todo o seu significado! Principalmente 
na medida em que se consubstancia na elaboração sistemática de notícias 
individuais, se a considerarmos no campo estrito da descrição e narração 
dos factos. A prosopografia, por seu lado, define-se pela decomposição dos 

49 Na base de uma das mais profundas reflexões epistemológicas sobre o enriqueci
mento da problemática, vejam-se os artigos de Jean-PhiliI?,pe Genet, "Histoire, informatique, 
mesure", in Histoire & Mesure, I-1, Paris, 1986, pp. 7-18  e 'Pour l 'informatisation des diction
naires biographiques, une expérience", in ibidem, 1-2, Paris, 1986, pp. 99-110 .  

50 Armando Luís de Carvalho Homem, ob. cit. 

51 Uma maneira de aliar a história do Estado à prosopografia .  
52 Cf. com o que é dito na introdução aos catálogos prosopográficos (pp. 129-135) .  

Contornos de uma pesquisa 35 



JUDITE ANTONIETA GONÇALVES DE FREITAS 

traços mais assinaláveis da "micro-população", permitindo o estabeleci
mento de correlações imediatas. 

A análise da composição socio-profissional dos grupos do Poder, 
tracejando as carreiras individuais, as origens geográficas e familiares, ou 
ainda avaliando a formação cultural desses agentes, são alguns dos 
princípios de selecção e de aproximação prosopográficas mais acalentados. 

Parece-nos importante salientar, no âmbito da produção historio
gráfica nacional, as mais significativas referências metodológicas e docu
mentais por nós utilizadas. Efectivamente, duas obras se tornaram referen
ciais privilegiados neste estudo. 

As bases de uma sólida erudição biográfica constituíram na 
primeira53 o meio privilegiado de análise das condições sociais e políticas 
de um fenómeno que teve o seu termo no conflito de Alfarrobeira (1449), aí 
(na biografia) se projectando a dinâmica das facções rivais. Neste aspecto, 
alguns dos 'nossos' biografáveis encontram-se social e genealogicamente 
integrados numa ou noutra daquelas facções. 

Por outro lado, encarando a elaboração das notícias biográficas indi
viduais numa perspectiva bem dissemelhante da anteriormente referida, o 

estudo assente na abordagem dos oficiais redactores termina no período 
imediatamente antecedente do que ora abordamos54. Desta sorte, a análise 
das fontes por nós utilizadas concede a oportunidade material de estabele
cer a continuidade da dinâmica socio-profissional de um grupo de homens 
do Poder55. 

Compreende-se assim um dos motivos por que optámos pelo estabe
lecimento das bases de uma biografia colectiva do conjunto dos oficiais re
dactores. 

53 Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado 
histórico, reimpr., vol . II, Coimbra, 1979. 

54 Armando Luís de Carvalho Homem, ob. cit . .  

55 Servimo-nos dos livros de registo d a  Chancelaria régia como fonte-base, mas estende
mos o âmbito de observação empírica dos testemunhos por forma a integrar progres
sivamente toda a sorte de elementos individuais reportados aos diferentes items dos catálo
gos prosopográficos. Nesta perspectiva, muitos dos dados colhidos são provenientes de 
fontes e obras impressas. 
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A organização da biografia comparada destes agentes permitiu-nos 
efectuar o cotejo e a justaposição dos vários elementos, daí surgindo rela

ções que de outro modo se esbateriam de significado. 
No que diz respeito aos oficiais escreventes (habitualmente conside

rados como a 'massa' mais anónima dos colaboradores 'directos' do monar
ca), a estatística dos dados proporcionou uma mais fácil decifração inter
pretativa dos testemunhos, permitindo-nos delinear algumas das suas mais 
significativas relações profissionais, nomeadamente com a élite superior 
dos oficiais régios. 

De igual modo a reconstituição das vidas dos oficiais superiores da 
Administração Central propiciou o aflorar de questões que ultrapassam o 
simples traçar dos perfis das carreiras burocráticas, ao lançarmo-nos, por 
exemplo, sobre o problema da idade deste grupo de agentes56. 

A identificação destes faz-nos chegar à conclusão, pela análise dos 
seus significativos particularismos no que diz respeito à origem geográfica, 
social e familiar, de que devemos aceitar com certa prudência a homoge
neidade social da ascendência e do recrutamento dos servidores régios. 

Estão assim delimitados os aspectos e os processos de caracterização 
de alguns dos principais integrantes da sociedade política eduardina. Rela
tivamente ao método de tratamento dos dados, ele pretendeu essencial

mente demonstrar as virtualidades de uma aproximação prosopográfica, 
reafirmando o significado que actualmente lhe atribuem os historiadores 
das sociedades políticas . 

A importância das metodologias empregues radica no facto de ter 
feito ressaltar os mais significativas dados da pesquisa, abrindo-nos o 

caminho para a reflexão sobre as suas principais vertentes de exploração. 

56 Cf. infra, 4.4. 
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3.1. Unidade e diversidade dos suportes: originais e registos (e 
registos . . .  ) 

Tem por objecto este capítulo a descrição e explicitação dos suportes 
documentais, parte substantiva na elaboração do nosso estudo. É sob as 
proposições antinómicas mencionadas que iremos delimitar e caracterizar o 
quadro em que se moveu a pesquisa. 

Falámos de "unidade" entendendo que o acervo constituído pelos três 
livros da Chancelaria de D. Duarte se tornou o núcleo fundamental para a 
elaboração do nosso trabalho; essa asserção, por outro lado, acentua-se se 
atendermos ao facto de existir uma "unidade" de conjunto dos restantes 
documentos analisados, consubstanciada pela forma comum desses diplo
mas, i. e., as cartas régias (incluindo os pergaminhos originais avulsos e os 
livros de registo "locais" compulsadosl) .  

Assim, entendemos que a identidade se manifesta também no tipo 
predominante dos actos documentais analisados, a carta régia2, que se ex
prime no uso de um formulário mais ou menos constante ao longo do 
período observado. A fórmula mais vulgar começa pela intitulação ("Dom 

1 Para além do núcleo principal const ituído pelos t rês livros de registo da Chancelaria 
eduardina, efectuámos o levantamento individual das cartas régias originais avulsas expe
didas durante o período da governação de D. Duarte, existentes nos vários arquivos distri
tais e municipais, e os pergaminhos originais integrados no acervo documental const ituído 
pelas Gavetas e pelas diversas Corporações Religwsas do Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo. Para além destas, considerámos ainda ,os livros locais de registo (v.g. Livro dos Pre
gos, Livros de registo do Arquivo Municipal de Evora, Arquivo Histórico da Câmara Munici
pal de Lisboa, ou os Livros A e B do Arquivo Histórico Municipal do Porto). 

2 Foram também classificados e seriados os alvarás de subscrição régia e os dos mais di
rectos colaboradores do monarca. 
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F., pela graça de Deus rei de Portugal.. .") e termina, no escatocolo, pela data: 
"Era de . . .  "3. 

Todavia, nessa uniformidade reside uma multiplicidade de aspectos 

relacionados com a análise dos suportes documentais propriamente ditos, 
nomeadamente quanto aos seus caracteres externos (mormente o suporte 
da escrita) e internos (teor diplomatístico, formas e variantes textuais). 

É pois sobre estas duas vertentes de análise documental que iremos 

debruçar-nos ao longo dos subsequentes pontos que constituem este 
capítulo, privilegiando sobretudo a análise da última. 

Um estudo sistemático das Chancelarias que tivesse por objecto efec
tuar uma crítica textual tornar-se-ia por certo esclarecedor quer da 
evolução verificada através dos tempos nas formas ordinárias de redacção 
dos diplomas, quer das expressões jurídico-burocráticas das cartas régias 
que nela se encontram registadas. Em virtude de uma tal tarefa ainda se 
não encontrar sequer esboçada, somos levada a circunscrever todas as nos
sas perspectivas de análise à observação e estudo feito com base nos três 
livros da Chancelaria de D. Duarte (1433-1438): daí veio, com efeito, o grosso 
da documentação de que nos servimos. 

Relativamente a esta Chancelaria há vários pontos que queremos sa
lientar, designadamente aquele que mais sugestivo se apresenta no título 
deste capítulo: o da heterogeneidade das fontes. 

Importa assim referir que a fonte-base não é homogénea quanto aos 
conteúdos formais (fórmulas ordinárias dos diplomas) nem quanto à sua 
natureza e proveniência. 

Da Chancelaria de D. Duarte, composta, repetimos, por três códices, 
apenas o primeiro se enquadra na conhecida recompilação dos livros de re-

3 Sobre este assunto, veja-se, Armando Lu'ss de Carvalho Homem, O Desembargo Rétio 
(1320-1433), Porto, 1990, PE· 49-52. A. H.  de Oliveira Marques, "Diplomática", in D1cionario 
de História de Portugal, dir. Joel Serrão, reed., vol . II, Porto, 1985, pp. 309-314. 
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gisto levada a efeito na segunda metade do século XV, guardando os actos 

dos reis antigos para "perpectua memoria"4. 
Na realidade, o primeiro códice é um livro de cópias-registo de Chan

celaria; trata-se portanto de documentação trasladada posteriormente, su
jeita a uma selecção "per razam da grande prolixidade de scripturas que se 
nos dictos registos contiinham sem proveyto"5. Contém este 'volume' um 

total de 238 fólios, e é por conseguinte o que compreende um maior 
número de cartas abrangendo os cinco anos de reinado6. No entanto, é 
também aquele que apresenta o maior número de ementas ou resumos de 
cartas7. 

Relativamente aos outros dois livros, há ainda a destacar o seguinte: 

- Trata-se de códices com características bem diferenciadas em rela
ção ao primeiro livro, e que não queremos deixar de aqui realçar. 

- Ambos são registos-originais, muito embora o segundo livro perten
cesse inicialmente à Casa dos Contos de Lisboa8, sector da administração 

da Fazenda régia que funcionava independente do arquivo da Chancelaria . 
Na realidade, bastou-nos efectuar a fichagem dos diplomas nele registados 
para que emergisse um tipo de documentação específica dos "Contos". Na 
expressão de Virgínia Rau, " . .. nos contos reuniam-se todos os documentos e 

4Falamos da chamada reforma protagonizada no reinado de D. Afonso V por Gomes 
Eanes de Zurara, guarda-mor da Torre cfo Tombo. A iniciativa da citada recompilação foi 
tomada nas cortes de 1458 para "o corregimento e prol ( . . .  ) [do] povoo . . .  ". O livro 1 desta 
Chancelaria, segundo Pedro de Azevedo, teria sido transcrito por volta do ano de 1472 
(Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, t. 1, (1415-1460), Lis
boa, 1915, p. 10 n.). Cf. com as considerações de Luís Krus, "Chancelarias Portuguesas D. 
Pedro 1 (1357-1367)", in Ler História, nº 5 (1985), pp. 143-147. 

5 É nestes termos que se dá início à transcrição de "algumas" das cartas régias do reinado 
de D. Duarte, apontando somente "aquellas que sespciaaes (sic) fossem pera perpectua 
memoria e que as outras ficasem que a nenhuum aviam razam de aproveitar ( ... ) taludindo 
ainda ao teor das cartas seleccionadas dizendo que] som em este livro doaçõoes confirma
ções privilegias apresentações legitimações aforamentos coutamentos moorgados e assy 
outras semelhantes" (A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, l. 1, fl .  1 ) .  

6 Apesar de conter registos de cartas régias de todo o período de governação eduardina, 
somente os três primeiros anos (1433, 1434, 1435) apresentam quantitativos de relevo. Para 
os anos de 1436, 1437, 1438 os valores totais de cartas régias descem extraordinariamente. 

7 Este livro de registo reune o maior número assentos de confirmações de privilégios di
manados fundamentalmente no reinado anterior, concentrando-se a grande maioria desses 
resumos nos dois primeiros anos do reinado (1433 e 1434) . Para estas cartas não se encon
tram as transcrições integrais, mas apenas o sumário do seu conteúdo, sob a forma de 
ementa. 

8 Posteriormente, em data que não conseguimos precisar, foi apropriado para a Chance
laria do mencionado monarca. 
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contas que diziam respeito aos proventos e fontes de receita da coroa ( . . .  ) 

assim como todos os que diziam respeito às despesas públicas'9. 
Apesar de pertencer à Chancelaria de D. Duarte, este segundo livro 

dos Contos de Lisboa contém uma maioria de fólioslO com registos do rei
nado de D. Afonso V. À luz deste facto, parece tratar-se de um livro consti
tuído por cadernos heterogéneos, designadamente por fragmentos do livro 
dos Contos do reinado de D. Afonso V, sujeito posteriormente a uma enca
dernação e subsequente numeração dos fólios que passaram a integrá-lo. 

Neste mesmo enfoque deparámos com páginas do livro dos Contos de Lis
boa do tempo de D. Duarte integradas no Livro 25 da Chancelaria de D. João 
IJl1.  Para além destas questões de nível externo há diferenças de conteúdo 
diplomatístico que o distinguem em relação aos livros I e III. São os, nas 
mais das vezes, provimentos de ofícios de moços dos Contos, de escrivães e 
até mesmo de contadores . São também, e por outro lado, invocados os 
contadores, Contadores-Mores e Escrivães da Fazenda dos Contos de Lis
boa a verificar as contas dos almoxarifados do Reino, como indigitados são 
também os Contadores de el-Rei a tomar conta dos bens da Casa Real. 

Para além de medidas de salvaguarda dos interesses económico-fi

nanceiros, há ainda registos de importantes actos de carácter legislativo 
que dizem respeito à organização financeira do Reino, quer do ponto de 
vista interno12 quer do ponto de vista das relações com outros Estados13. 

Numa outra perspectiva, este livro de registo dos "Contos" individua
liza-se pelas disposições finais que dizem respeito à redacção e escrita dos 
actos. Frequentemente nos aparecem indicações do nome do escriba que os 
registou e que eventualmente os verificou, e do contador incumbido de os 
mandar lavrar14. 

9 Vírginia Rau, A Casa dos Contos, Coimbra, 1951, p. 14 
10 Compreende um total de 50 fólios; somente 20 destes são preenchidos por registos do 

reinado de D. Duarte. 
11 Efectuámos também a fichagem desses registos que se encontram nos fólios 101 a 107. 
12 Veja-se por exemplo, o Regimento dos Contos de Lisboa ordenado a Gonçalo Caldei

ra, Contador-Mor, em 22 de Março de 1434 (A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 2, fl. 2-3v.) .  
13 Sirva de exemplo a ordenação que regula o comércio com Aragão e Castela, de 28 de 

Janeiro de 1436 (A.N.T.T., Chanc. D. Dllarte, 1. 2, fl. 12v.) .  
14 Um exemplo desse procedimento encontra-se na carta de 25 de Fevereiro de 1437, em 

que se colhem os seguintes dados: "Concertada per Gonçalo Caldeira com Pero Domimgues, 

44 Um universo documental 



A BUROCRACIA DO "ELOQUENTE" (1433-1438) 

O terceiro e último livro constituí um registo-original da Chancelaria, 
contendo cerca de 92 fólios e cobrindo os três primeiros anos de reinado. 

Depois de terminados os registos e o enumerado das disposições escatoco
lares surge a assinatura ou a rubrica, porventura, do escrivão que ficou en
carregue de verificar o registo respectivo. 

Relativamente aos originais "stricto sensu", levantámos os pergami

nhos avulsos, onde queremos salientar aspectos relacionados com os tipos 
diplomatísticos encontrados e os respectivos oficiais subscritores: 
destacam-se as cartas de sentença, a cargo nomeadamente de Ouvidores da 
Corte e de SobrejuizeslS. 

Como último ponto não queremos deixar de referir as fontes impres
sas16, que constituíram para nós um importante núcleo de documentação 

que de outro modo não teria chegado ao nosso conhecimento17. Preciosas 
contribuições ficaram assinaladas pelas informações que aí recolhemos, 
designadamente no que se refere á identificação dos oficiais subscritores, à 
duração das suas carreiras (detectando nalguns casos a altura em que en
traram em funções e por quanto tempo aí permaneceram), ou o esclareci
mento de questões de homonímias; conferindo uma maior homogeneidade 
e equilíbrio aos informes do fundo documental principal. 

Parece agora tornar-se mais clara a distinção que quisemos fazer res
saltar com o subtítulo deste capítulo quando nos referimos aos originais, 
aos registos-originais e aos registos . . .  , consequentemente de registos. 

3.2. Tipologia documental 

Na classificação dos actos documentais que vieram a constituir o "cor

pus" documental consignado à elaboração do nosso estudo, seguimos a 

escrivão [dos contos]" .  Assinaturas : "João de Basto, João Anes, Pedro Anes" (A.N.T.T., Chanc. 
D. Duarte, 1. 2, fl .  20) . 

15 A maioria dos titulares dos ofícios de Ouvidor e de Sobrejuiz foi detectada por meio 
da prospecção das cartas régias originais avulsas. 

16 Duas colecções de documentos vieram a revelar-se substantivos núcleos de informa
ções. Monumenta Henricina e o Chartularium Universitatis Portucalensis. 

17 Sobre este aspecto veja-se a lista de fontes impressas compulsadas. 
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tipologia estabelecida por Armando Luís de Carvalho Homem18, proce
dendo ao acrescento de algumas variantes de determinados tipos diplo
matísticos. 

Servem de exemplo algumas confirmações de cartas régias outor

gadas em reinados anteriores. 

Estabelecemos assim a subdivisão entre as cartas de coutada e as con
firmações destes actos, as quais, muitas das vezes, resumem ou transcre
vem na íntegra a carta primitiva, limitando-se a confirmar o privilégio aí 
concedido. Normalmente a confirmação deste privilégio corresponde a 
uma solicitação do "novo" usufrutuário da terra: o herdeiro pede ao monar
ca a confirmação do privilégio de coutada que lhe concedia o exclusivo de 
certos direitos como a caça, a pesca, o corte de madeira ou a apascentação 
de gado. Nalguns destes actos alude-se a determinados benefícios outor
gados aos lavradores e caseiros da propriedade coutada, designadamente 
na isenção do pagamento de tributos concelhios, de acompanhar presos ou 
de dar aposentadoria. Relativamente à subscrição deste tipo de diploma, 
que atinge valores de certa monta 19, podemos dizer que se divide entre os 
simples Desembargadores e o monarca. 

Distinguimos, por outro lado, os aforamentos de bens (prédios ur
banos ou herdades régias) e as confirmações destes aos posteriores locatá
rios, verificando-se, por vezes, a actualização do foro aquando de tal con-

18 O Desembargo Régio (1320-1433), Porto, 1990, pp 63-91 . A grande maioria dos tipos 
diplomatísticos detectaaos se_puem de perto os conteúdos diplomáticos individualizados 
pelo referido autor para o penodo anterior ao ora estudado. Por esse motivo optámos pelo 
modelo sugerido na classificação dos actos documentais dos seguintes tipos: aforamentos; 
apresentações de clérigos a igrejas do padroado régio; coutadas; defesa e regulamentação de 
encargos militares; doações de bens e direitos; doações, comportando o exercício de juris
dições e/ ou poderes senhoriais; fiscalidade; legitimações; perdões; privilégios em geral; 
privilégios comportando escusa de determinações gerais; provimento e remuneração de 
ofícios; quitações; regulamentação de jurisdições locais; regulamentações do direito de 
pousada; resposta a capítulos de cortes; sentenças diversas; sentenças sobre fiscalidade; 
sentenças sobre jurisdições; traslados e diversos. Os três tipos diplomatísticos salientes (pelo 
uso de "cheio") correspondem àqueles tipos a que procedemos ao estabelecimento de va
riantes. Relativamente aos diplomas que classificamos como cartas de aforamento queremos 
desde já alertar o leitor para a utilização indiferenciada de um conceito abrangente, uma vez 
que nele incluímos não só os aforamentos (perpétuos e hereditários) propriamente ditos, os 
emprazamentos em três vidas (esmagadora maioria dos casos) como também os arrenda
mentos em anos (muito esporádicos). Recorremos portanto a uma terminologia comum no 
seguimento da apontada pelo autor referido, tendo em conta que não seria propósito deste 
trabalho estabelecer uma subdivião entre tipos de um mesmo género. 

l9 Vide quadro I relativo aos Diferentes tipos de cartas régias. 
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firmação. Na generalidade dos casos trata-se de contratos sobre prédios ur
banos feitos em três vidas (marido, mulher e um filho) 2º; os limites e locais 
de implantação de tais prédios vêm devidamente expressos . Merece parti
cular destaque o número de contratos deste tipo transcritos sob a forma de 
ementa no livro I da Chancelaria, atingindo valores bastante significati

vos21. No que diz respeito aos documentos régios aproveitados, saliente-se 
o exclusivo papel dos Vedores da Fazenda na sua subscrição, o que de al
gum modo é sinónimo do relevo e autonomia então já  alcançados neste 
período por este ramo da administração do património régio. 

Pata além destas variantes, considerámos ainda duas espécies de 
carta através das quais o monarca exprimia, sob diferentes formas, a sua 
graça - as cartas de aposentação (uma subdivisão da concessão de privilégio, 
associada por vezes à outorga do estatuto de vassalo régio, a indivíduos 
com idade normalmente superior a 70 anos, ou um pouco menos) e as car
tas de segurança (que relevam na generalidade dos casos da concessão de 
protecção individual) .  

Relativamente a esta última espécie de carta, que parece surgir pela 
primeira vez nos livros de registo da Chancelaria que estudamos, várias 
questões se colocaram. Pelo facto de serem parcos os casos detectados não 
nos é possível tirar grandes ilações. No entanto, a priori , o dispositivo 
sugere-nos uma relação de proximidade com a carta de perdão, em franca 
ascensão neste período. Através da concessão de cartas de seguro o monarca 

eximia também de penas os inculpados desde que estes se ausentassem du
rante um período determinado do lugar em que foi cometido o delito. 
Surge na maioria das vezes após a concessão do perdão régio, noutros 

20 Veja-se sobre o predomínio dos contratos em três vidas nos alvores do século XV, 
Maria Helena da Cruz Coelho, O Baixo Mondego nos finais da Idade Média. Estudo de História 
Rural, vol. I, Coimbra, 1983, pp . 295-304. Na realidade predominam os contratos em duas e 
três vidas entregues a um indivíduo com direito de nomeação da segunda pessoa, e esta, 
por sua vez, nomeava a terceira. 

21 Vide quadro III relativo à Tipologia das cartas registadas no livro I da Chancelaria sob a 
forma de ementa. Das trezentas e quarenta e uma cartas detectadas (36.23 %) que classifi
camos como reportadas a contratos de aforamento e/ou confirmações de aforamentos, cerca 
de duzentas (58 .65 % do total) estipulam o 'arrendamento' de casas, de pardieiros e de 
prédios urbanos situados fundamentalmente na cidade de Lisboa e seu termo, Santarém, 
Evora e Guarda. 
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estabelece-se o período de vigência da protecção régia, que na generalidade 
dos casos é de um ano22. 

Convirá ainda referir o relevo dado a este tipo de actos, sujeito neste 

reinado a prescrições legislativas muito particulares23, nas quais se diz "que 
hirom seguros, e virom seguros per bem de cartas e alvaraaes que de nos 
ham, per que seguramos aquelles, que alguus malefícios tenham feitos e 
cometidos" desde que se encontrem em serviço régio, e "que nom sejam 
presos ataa sua vinda e despois certo tempo . . .  "24. 

Quanto aos subscritores, registe-se apenas a circunstância de os 8 

registos encontrados terem competido a simples Desembargadores. 
Para além destas espécies considerámos igualmente os alvarás25 

como actos de alcance especial, tendo-os integrado nos quadros correspon
dentes aos quantitativos gerais de cada um dos tipos diplomatísticos. 

Na sua maioria reportam-se a assuntos de natureza fiscal e financei
ra26, mas também surgem alguns que concedem privilégios a entidades 
colectivas27 e a particulares28. De entre as circunstâncias que originam a 

22 Sobre este assunto, veja-se João Silva de Sousa, "Segurança e cartas de seguro no sé
culo XV", in Arqueologia do Estado, Actas das i as fornadas sobre formas de organização e exercício 
dos poderes na Europa ao Sul, séwlos XIII-XVIII, vol. 1, Lisboa, 1988, pp. 457-464. 

23 Saliente-se o acto legislativo de 2 de Outubro de 1436, através do qual o monarca de
clara e regulamenta as condições de atribuição das cartas e alvarás de seguro, concedidas 
por determinado período, a indivíduos acusados para poderem deslocar-se a Ceuta e outros 
lugares (Ordenações Afonsinas, L. V, tít . CXV, pp . 380-382; reimpr. da ed. de 1792) . Como 
prescrições legislativas joaninas, citem-se as declarações dos títs. XXXXIIII, LVII e CXII (pp.  
156-157, 208-212 e 374-375) do referido livro onde se alude à distinção entre "segurança pes
soal" e "segurança judicial", e à reserva do direito de concessão de cartas de segurança aos 
Desembargadores e Corregedores da Corte. De igual modo se encontra no Livro das Leis e 
Posturas uma lei precedente que proibe o despacho de cartas de segurança pelos juizes 
quando diz "Porque as seguranças que devem seer dadas aos que se temem da justiça 
perteence a el Rei tam solamente ou a que el pero esta der poder" . (Livro das Leis e Posturas, 
ed. Nuno Espinosa Gomes da Silva e Maria Te resa Campos Rodrigues, Lisboa, 1971, p. 280 
ss.). 

24 Ordenações Afonsinas, L. V, tít. CXV, p. 380 . 
25 O total dos espécimes encontrados (50 diplomas) não é de desprezar tanto mais se 

atendermos ao facto de serem raros no período da governação joanina. 
26 A maioria dos registos deste tipo encontram-se no Livro II desta Chancelaria, que per

tencia originalmente à casa dos Contos de Lisboa. 
27 Sirva de exenwlo o alvará de 12 de Fevereiro de 1435, que concede licença aos mora

dores da cidade de Evora para caçarem várias espécies cinegéticas durante todo o ano, salvo 
nas coutadas régias (A.M.E., Livro primeiro de pergaminho, nº 67, fl. 99). 

28 Neste aspecto acentua-se a variabilidade de situações que originam a expedição deste 
tipo de acto. 
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concessão de privilégios sob a forma de alvará, o destaque vai para as se

guintes: a outorga feita a um subalterno régio do estatuto de curador e tu

tor de determinada personalidade29; a concessão de dispensa militar e de 

aposentadoria30; a regulamentação do desempenho de determinado ofício 

(ex. o de tabelião )31 . 
De notar a presença de alguns exemplares do tipo mencionado, 

através dos quais o monarca é solicitado enquanto administrador da justiça 

em questões particulares32. 
Prosseguindo na análise do expediente administrativo, e tendo pre

sente os níveis de incidência relativa dos vários tipos de actos classificados 
e a sua distribuição pelos diferentes núcleos de oficiais subscritores, iremos 
agora apontar as mais significativas nuances verificadas na relação estabe
lecida entre os aspectos referidos, tomando como quadro comparativo os 
dados adquiridos relativamente ao período de governação antecedente33. 

Sem querermos entrar numa descrição muito pormenoriza da, há no 
entanto que salientar o 'salto' quantitativo dado neste período pelas cartas 
de perdão, na quase totalidade dos casos avocadas aos simples Desembar
gadores. Assiste-se com efeito ao aparecimento de variados exemplos deste 
tipo de carta, onde se nota também uma evolução no que respeita às dispo
sições consignadas . As circunstâncias pelas quais é concedida são as mais 

29 Por alvará de 24 de Março de 1437, Fernão Rodrigues, escudeiro régio, é nomeado 
tutor dos filhos de João Gonçalves, Escrivão da Puridade de D. João 1 (A.N.T.T., Chanc. D. 
Duarte, 1 .  1, fl. 148 v . ) .  

30 Por alvará de 21 de Agosto de 1437, é concedida dispensa de serviço militar e de 
aposentadoria a 13 marinheiros do Infante D.  Henrique (M. Henricina, vol. VI,  pp. 132-133). 

31 Por alvará de 12 de Julho de 1435, é concedida permissão a qualquer tabelião de 
Coimbra p ara fazer escrituras quando para tal for requerido pelo prior ao mosteiro de Santa 
Cruz de Coimbra, nesta cidade e em seu termo (A.N.T.T., Santa Cruz de Coimbra, Pasta 13, 
doe. do "Alm. 5, nº 5, nº 14") .  

32 Em alvará de 18  de Novembro de 1435, o monarca toma providências relativamente 
às perturbações que as justiças das terras confinantes faziam aos coutos e herdades do bispo 
do Porto (A.D.P.,  Inventário da documentação régia dos Livros de Originais do Cartório do 
Cabido da Sé do Porto, doe. 1 ,  fl. 2). Num outro alvará de 30 de Novembro de 1435, dirigido a 
Aires Gomes da Silva, regedor da justiça Entre Douro e Minho, D. Duarte ordena que não 
fossem devastados os coutos das igrejas e mosteiros do arcebispo de Braga, D. Fernando da 
Guerra (A.D.B., Colecção cronológica, ex . 24, (1432-1435), s ./n.) .  Por último, em alvará de 12 de 
Junho de 1437, o monarca procura resolver a contenda entre os pobres da Serra de Ossa e os 
de Rio de Mourinho, no termo de Montemor-o-Novo, por causa da jurisdição do segundo 
destes lugares. (M. Henricína, vol. VI, pp. 64-65) .  

33 Efectuaremos uma comparação baseando-nos no estudo feito por Armando Luís de 
Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), Porto, 1990, p .  77. 
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diversas, desde o homicídio, agressão ou furto (casos mais frequentes), à 
fuga da prisão (nas mais das vezes esta última impõe como condição indis

pensável da atribuição da carta a posse pelo inculpado de carta ou alvará 
de seguro até aos 15 dias subsequentes ao dia da fuga) .  Noutras é redimida 
a culpa através da prestação de serviço régio no degredo, podendo então 
tal culpa vir a ser atenuada ou totalmente perdoada. 

Há no entanto motivações particulares que promovem uma mais rá
pida absolvição dos criminosos e dos transgressores; lembremos o perdão 
geral lançado em 1437.Dezembro.23, para todos aqueles que tivessem 
prestado serviço régio no palanque de Tânger até ao recolhimento do In
fante D. Henrique34. 

É de salientar a presença hegemónica dos Desembargadores nas dis
posições finais deste tipo de diploma, com 83 cartas (26 . 18  % do total), 
valor que só poderá ser comparado com o total de cartas de privilégio - 94 
(29 .65 % do total) dos diplomas redactados por estes agentes; espelho da 
tendência para a autonomia das suas atribuições no despacho de cartas 
respeitantes à graça régia em matéria de justiça. 

Aponte-se também o peso relativo alcançado pelos magistrados supe
riores na subscrição deste tipo de diplomas, designadamente os Ouvidores 
da Corte, com 8 diplomas, cerca de 33.33 % do total de cartas por eles subs
critas . 

Constitui na realidade um tipo diplomatístico com manifesta tendên
cia para a acentuação, vindo a atingir valores de considerável monta nos 
subsequentes livros de registo da Chancelaria35, havendo períodos de ver
dadeira monopolização dos mesmos. 

34 M. Henricina, vol. VI, pp . 219-220. Em 9 de Novembro de 1437, através de um ordena
mento o monarca comunicou às justiças de todo o reino a amnistia dos homiziados que par
tiram na armada para Tânger até 1 de Fevereiro de 1438 (M. Henriciua, vol. VI, pp. 213-214) . 
Sobre esta problemática ver, por todos, o trabalho de Luís Miguel Duarte, Tfinger. Os 
soldados do Palanque, provas de capacidade pedagógica e aptidão científica, policop., Porto, 
1984. 

35 Sobre este assunto veja-se Eugénia Pereira da Mota, Do "Africano " no príncipe "Perfeito" 
(1480-1483). Caminhos da B1trocracia Régia, Porto, 1989, p .  65 ss . .  
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3.3. Os textos (1) : "integrais" e ementas 

Importa agora debruçarmo-nos sobre a descrição e análise textual das 

principais espécies de formulação e despacho dos registos considerados 

"integrais", bem como dos vários tipos de ementa36 detectados. 
Quanto aos registos "integrais", verifica-se que a fórmula ordinária 

dos diplomas na intitulação mantém o "Dom F., pela graça de Deus . . .  "37 ou, 
simplesmente, "Dom F. etc. "38. 

No que toca ao protocolo final das cartas régias completas, a unifor
midade das formas dispositivas é ainda maior. Essa uniformidade exprime
-se pela indicação dos elementos topográfico e cronológico39, seguidos dos 
elementos de subscrição - "El Rey o mandou por . . .  ", nome do escrivão, e 
por fim, na forma mais comum, a indicação do ano como "Era de . . .  ", e mais 

raramente "Era do nascimento de nosso senhor Jhesus Christo de . . .  " . 
Em resumo, no que diz respeito aos actos documentais "integrais" as 

fórmulas jurídico-burocráticas empregues são geralmente uniformes e 

constantes. 
Mas a uniformidade da redacção já não se verifica relativamente às 

ementas. 
Iremos desmontar o teor deste tipo de assentos, prospectando mode

los e padrões seguidos pela Chancelaria régia, e porventura efectuar algu

mas comparações entre eles. 
Á medida que fomos percorrendo a Chancelaria régia deparámos com 

vários tipos de ementas, i .  e., resumos de cartas régias. Segundo Oliveira 
Marques, "Desde os primeiros tempos da existência de chancelarias que foi 
introduzido o costume de trasladar, em forma resumida, textos cujos pro
tocolos, formulários e até contéudos fossem idênticos ou semelhantes aos 

36 Sobre a ace_pção da palavra ementa veja-se, A. H.  de Oliveira Marques, "Ementa", in 
Dicionário de Historia de Portugal, dir. Joel Serrão, reed., vol. II, Porto, 1985, pp. 362-363. 

37 Saliente-se o facto de somente o Livro II (original da Casa dos Contos de Lisboa) apre
sentar este tipo de formulação completa. Em todas as cartas régias nele registadas se diz 
"Dom Eduarte pella graça de Deus Rey de Portugall e do Algarve e senhor de Cepta" .  

38 Esta forma sincopada surge na esmagadora maioria dos registos do livro 1 desta Chan
celaria. 

39"D t " d . 
� an e em . .  . , ia e mes. 
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de outro primeiramente transcritos na sua totalidade"4º. Já nos referimos 
em parte às ementas do primeiro livro desta Chancelaria quando aludimos 

ao facto de as não termos podido utilizar do ponto de vista do nosso estu
do. Concretizemos. A forma mais comum, apesar de pequenas variações de 
enunciado, detém-se no dizer de "Carta per que o dicto senhor confirmou e 
outorgou a F . . . .  "41, restando das disposições protocolares finais os elemen

tos topográfico e cronológicos. Omitem, por conseguinte, os signos de vali
dação e subscrição documental. Por outro lado, não é raro aparecer uma 
"lista" de enunciados de assentos em que o teor dos actos a que se refere o 
apontamento seria idêntico ao precedente; e daí que nos surja apenas o 
dizer "Outra tal ouve . . .  ", e, no final, unicamente "dada ut supra". No caso 
das legitimações, no enunciado diz-se "Carta de legitimaçom em forma 
acostumada de F. . . .  " seguida dos elementos topográfico e cronológico. 

Concluindo, no que se refere aos registos-cópia do livro I da Chancela
ria compulsada, as cartas resumo aí trasladadas foram desperdiçadas para 
o estudo encetado, uma vez que omitem deliberadamente os elementos de 
subscrição dos actos a que se reportam. 

Neste livro da segunda metade do século XV o número de ementas 
(941 cartas-resumo) equivale a cerca de 70 .27 % do total de actos 
trasladados, sendo o total de registos "integrais" aproveitáveis de 398 (29.72 

%) . 

Das três grandes partes em que se dividem os diplomas régios com
pletos, a intitulação é completamente omitida, o texto difere (unicamente) 
de uns resumos para outros no nome, por exemplo, do privilegiado, do lo
catário do foro ou do legitimado. O escatocolo permanece assim como a 
parte mais mutilada. 

Para além deste tipo de ementas, com as variáveis apontadas, a con
sulta do livro III da Chancelaria revelou-nos uma outra espécie de registo 
parcelar. 

São, por assim dizer, os sucessivos resumos de cartas de privilégio 
concedidas a entidades privadas ou colectivas, através das quais o monarca 

40 A. H. de Oliveira Marques, "Ementa", in Dicionário de História de Portugal, dir. Joel 
Serrão, reed., vol . II, Porto, 1985, p. 363. 

41 Forma mais comum para os resumos de cartas de confirmações de privilégios em 
geral ou de aforamentos outorgados em reinados anteriores. 
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confirma todas as graças, liberdades e usos de que sempre usaram; são 
também, em menor número, as cartas de provimento de ofícios e de perdão. 

Quanto aos resumos das cartas transcritas neste livro de registo-origi
nal (passe o aparente paradoxo), foram na sua totalidade aproveitados, já 

que nos fornecem nas disposições do escatocolo os mesmos elementos 
topográfico, cronológico e de subscrição dos actos documentais comple
tos42. 

Pretendemos com tudo isto fazer ressaltar as bases empíricas em que 
assentou o nosso conhecimento. 

Apesar das condicionantes atrás explicitadas, a Chancelaria surge 
como o repositório de algumas das principais formas de actuação político
-administrativa, cristalizadas em certos actos documentais. 

Filtrados embora, tais actos possibilitam-nos a identificação dos mais 
preponderantes agentes da actuação régia, matéria esta que constituí um 
dos focos de abordagem dominantes. 

Não se estranhe assim que este conjunto de circunstâncias particu
lares faça da fonte em causa um dos mais importantes espólios da governa
ção medieval disponíveis pelo investigador dos nossos dias. 

Apesar do facto de constituir um importante 'arquivo', cuja principal 
característica reside na sua contiguidade e na homogeneidade cronológicas, 
a Chancelaria não regista, obviamente, o total das cartas expedidas durante 
um determinado período43. Por outro lado ainda, alguns dos registos que a 
compõem não apresentam as transcrições "integrais" dos actos que repre
sentam, como atrás vimos. 

O Livro I da Chancelaria, dissemo-lo já, é aquele que compreende o 

maior número de cartas apresentadas sob a forma de ementa. Apesar de 
constituídas pela parte substancial do texto dos actos documentais que re
sumem (o que de algum modo nos permite efectuar a sua classificação 
diplomatística), omitem parte das disposições protocolares finais, e im-

42 Sirva de exemplo: "Dada em a cidade de Evora, aos xxb dias do mes de Dezembro. El 
Rey a mandou per Afomso Geraldez e Luís Martinz seos vassalos e do seu desembargo. Ro
drigo Eanes a fez. Era de mill iiii e xxxiii annos" (A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 25v. ) .  

43 São disso exemplo elucidativo os pergaminhos originais avulsos e os documentos 
régios transcritos nos diferentes livros de registo locais por nós compulsados. 
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pede-nos deste modo de afectar a materialização de cada um desses actos 
aos agentes da Administração Central de que dimanam. 

Com efeito, no protocolo final dos actos registados neste I livro sob a 
forma de ementa, sobrevivem unicamente, do texto trasladado, os elemen
tos topográfico e cronológico dos respectivos diplomas. A praxe não será 
nova, parecendo já ocorrer de forma regular e corrente em reinados ante

riores. Nestas circunstâncias foi-nos impossível considerar cerca de um 
milhar de cartas-resumo do ponto de vista da elaboração do catálogo pro
sopográfico dos oficiais da burocracia eduardina. Tendo em conta a exis
tência de um tão vasto acervo de documentos parcelares, somos levada a 
concluir que o total de ementas deste primeiro livro equivale a "quase" 

metade do total de actos registados no conjunto dos três livros da Chance
laria deste monarca. 

Concretizando melhor, o total de cartas régias "integrais" dos três li
vros da Chancelaria mais as ementas desaproveitadas do primeiro livro é 
de 2075, sendo 1134 (54.65 %) o total de cartas aproveitáveis e as restantes 
941 (45.34 %) ementas desprezíveis do ponto de vista do nosso estudo. 

Procedemos à distribuição tipológica das ementas deste primeiro có
dice por forma a pudermos observar os tipos diplomatísticos preferenciais 
nesta espécie de assento e as fases de maior incidência dos mesmos ao 
longo do período considerado, bem como a progressão de ambos. Verifica
-se que sobressaem claramente os privilégios em geral e as confirmações de 
privilégios outorgados em reinados anteriores, com o valor correspondente 
de 407 registos ( 43.25 % ) , seguidos pelos aforamentos e/ ou confirmações de 
aforamentos com 341 registos (36.23 %); em terceiro lugar as legitimações, em 
número de 170 registos (18 .06 %). Os restantes tipos diplomatísticos en
contrados sob a forma de ementa não assumem qualquer expressão digna 
de aqui ser salientada. 

Em vista da enumeração acima apontada e dos dados que possuímos 

relativos aos registos "integrais" estabelecemos um tentame de correspon
dências, e várias ilações surgiram. 

Ao considerarmos os valores mais representativos dos actos regis
tados sob a forma de ementa verificamos portanto que os três tipos de di
ploma maioritariamente assentes são os privilégios em. geral, os aforamentos e 
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as legitimações. Ao estabelecermos uma análise comparativa destes dados 
com os que possuímos para os registos "integrais" verificámos o seguinte: 

- Relativamente aos privilégios em geral nos registos considerados 
"integrais", os valores absolutos da redacção diplomática distribuem-se 

fundamentalmente pelo monarca, pertencendo-lhe a expedição directa de 
165 do total de 281 diplomas redactados, sendo 94 dos restantes despa
chados pelos Desembargadores; 

- no que toca o segundo tipo mais frequentemente representado sob a 
forma de ementa - os aforamentos - uma clara maioria dos diplomas "inte
grais" (48 cartas) é da responsabilidade dos titulares da Vedoria da 
Fazenda; 

- por fim, relativamente às legitimações o total de actos registados inte

gralmente é claramente superado pelo número de actos apresentados em 
ementa; no entanto, uma larga maioria dos actos deste tipo, quando na ín
tegra, pertence à subscrição dos Desembargadores, sendo que de um total 
de 28 lhes pertence a subscrição de 23. 

A simples enumeração e dilucidação feita veio de algum modo con
tribuir para o esclarecimento da questão de saber qual a legitimidade dos 

resultados apresentados no que se refere aos níveis de intervenção na acti
vidade quotidiana de despacho dos principais titulares dos cargos da Ad
ministração Central do período em causa. 

Apesar de parecer "quase" desmesurado o número de actos inapro

veitáveis em vista dos principais objectivos do presente estudo, essa ideia 
pode ser atenuada se tivermos em conta a análise comparativa ora feita. 

Não há, por assim dizer, grande dispersão quanto à personalização 
da redacção dos tipos diplomatísticos apontados, o que de algum modo se 
traduz pela afirmação de uma crescente especialização das esferas de com
petência dos oficiais subscritores, sinais evidentes de um aperfeiçoamento 
do aparelho burocrático. 

Tal facto confere à partida legitimidade às ilações por nós tiradas no 
que mais directamente diz respeito à caracterização da orgânica do Desem
bargo e da especialização dos seus principais ramos de actividade admi
nistrativa. 
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Do escopo traçado fica-nos a ideia de que não seria arbitrária a se
lecção dos documentos resumidos, antes nos parece obedecer a critérios 
impostos pela própria praxe da Chancelaria, a braços com uma cada vez 
maior actividade de redacção de diplomas. Por outro lado, as fórmulas 

jurídico-burocráticas das ementas também vão sofrendo adaptações, con
soante as necessidades e a selectividade impostas pelas "novas" exigências 
do expediente. 

Concluindo, a análise da variabilidade do conteúdo formal das car
tas-resumo contribui para desmentir a uniformidade, em princípio óbvia, 
mas correntemente indiscutida, dos "Livros de registo da Chancelaria 
régia", já que tais variações traduzem no fundo a diferença essencial entre 
um registo-original e um registo-cópia. 

3.4. Os textos (II): fonte e metafonte 

Tomando como ponto de partida os dados disponíveis relativamente 
ao corpo de oficiais subscritores, procedeu-se a um primeiro tentame de ar
rumação e redistribuição dos informes biográficos conhecidos, em função 
daquilo que Jean-Philippe Genet designa por "metafonte" . - Importa assim, 
antes de mais, a explicitação de um conceito que, segundo as suas próprias 
palavras, corresponde a " . . .  un ensemble réduit et fini de données extraits 
de l'ensemble fini qu'est le réel historique"44. 

Na verdade, o nosso procedimento relativamente ao tratamento e 
análise dos dados extraídos da documentação compulsada pode ser glo
balmente entendido segundo duas vertentes, que constituem também dois 
momentos-chave da investigação. 

Procedemos primeiramente ao levantamento exaustivo e individual 
dos actos fornecidos pelo fundo documental principal (atrás já devida
mente tratado), em função de dois objectivos principais: 

- conhecer o corpo de oficiais subscritores de cartas régias; 
- e, por outro lado, estabelecer uma análise diplomatística dos diplo-

mas da sua responsabilidade. 

� Veja-se por todos o artigo "Histoire, informatique, mesure", in Histoire & Mesure, 1-1, 
Pans, 1986, pp. 7-1 8. 
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Deste ponto de vista, tornou-se possível efectuar o levantamento indi
vidual de cada um dos actos em função dos oficiais redadores, operação 
extensível ao maior número de referências da fonte no que diz respeito à 
identificação dos principais agentes da Administração Central e à caracteri
zação das respectivas esferas de competência45. 

Encarada sobre este ângulo, a fonte viria a revelar-se bastante hetero
génea, apresentando uma sensível dispersão dos dados reportados a cada 
um dos indivíduos recenseados. 

Para uns apenas possuímos o nome e a data do seu aparecimento na 
documentação, uma carta subscrita (ou escrita, no caso concreto dos 
escrivães); para outros, à quantidade de informes (traduzida no número de 
cartas régias expedidas) não corresponde tão significativa base de referên
cias a título individual46. 

Pensávamos, por outro lado, efectuar um estudo mais aprofundado 

desse grupo social, mormente de pendor socio-político, auscultando as 
várias facetas de actuação dos diferentes elementos do grupo. Neste último 
aspecto a fonte principal veio a revelar-se bastante omissa. 

Assim, numa fase posterior, coligimos documentação de diversa 
natureza, de forma a aumentar significativamente as notícias biográficas 
individuais. São de salientar, as colecções de documentos (Monumenta Hen
ricina e o Chartularium. Universitatis Portucalensis), obras como os Brasões da 
Sala de Sin tra, Livro de linhagens do século XVI, os relatos cronísticos de 
Fernão Lopes47, Rui de Pina48 e Gomes Eanes de Zurara49, bem como tam-

45 Assinale-se que no caso concreto da Chancelaria de D. Duarte foi ainda possível efec
tuar o levantamento exaustivo e individual dos registos (carta a carta) atendenao ao total de 
diplomas registados no conjunto dos três livros. Para as Chancelarias de D. Afonso V e de D.  
João II  tal tarefa seria impossível de realizar nos mesmos moldes em trabalhos com a dimen
são de uma tese de Mestrado. Um trabalho dessa natureza exigiria uma 'novo' método de 
abordagem dos livros da Chancelaria, que se centrasse mais na identificação de toda a 
plêiade de oficiais subscritores "stricto sensu" do que na fichagem e resumo de referências 
documentais diploma a diploma. Neste âmbito, para pôr em evidência, diacronicamente, a 
expressão diplomatística cfo número de actos afectos a cada um dos subscritores, o investi
gador efectuaria raids de amostragem que lhe garantissem a credibilidade nos resultados 
obtidos. 

46 Entre a vigésima e a centésima carta de privilégio subscrita por uma dupla de oficiais 
Desembargadores (p. ex. Afonso Geraldes e Luís Martins) num período restrito o nosso 
conhecimento do indivíduo em causa não é significativamente melhorado. 

47 Crónica de D.  João I, parte I, ed. com prefácio de A. Sérgio;  parte II, ed. preparada por 
M. Lopes de Almeida e A de Magalhães Basto, reed. com Introdução de Humberto Baquero 
Moreno, 2 vols ., [Porto], 1983. 
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bém a consulta dos livros de Índices da Chancelaria depositados no Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo. 

A prospecção dos diferentes tipos de fontes trouxe-nos um número 
não negligenciável de informes, material esse indispensável ao labor pro
sopográfico. A finalidade desta fase da pesquisa, quedar-se-ia pelo alcance 
de um maior número de informações para cada um dos indivíduos a 
biografar, tendo em vista a posterior elaboração do catálogo. 

Na conjugação dos diversos indicadores biográficos individuais exer
ceu papel de relevo o inquérito-modelo apresentado por Hélene Millet5°, 

através do qual se formulam várias questões orientadoras da recolha e re
distribuição dos dados biográficos, separadas por grandes parágrafos, 
constituídos estes por várias rubricas; as quais foram adaptadas consoante 
as possibilidades de conhecimento oferecidas pelos dados empíricos colec
cionados . Neste sentido, optámos por considerar somente as questões para 
as quais os dados compulsados nos ofereciam possibilidade de resposta 
para uma parte sensível dos indivíduos componentes da população a estu
dar51 . Por conseguinte, nem todas as grandes unidades de integração de 
dados foram igualmente preenchidas, mas todas correspondem a uma rela
tiva frequência dos dados a que se reportam. 

Assim se procedeu ao preenchimento do inquérito elaborado em fun
ção dos indicadores possuídos, inquérito que depois de terminado se 
traduz, em termos reais, na construção de uma "metafonte". A "metafonte" 
surge como resultado de uma estruturação determinada e finita dos dados 
fornecidos pelas fontes exaustivamente observadas . Por este motivo, a 

48 "Crónica do senhor Rei D. Duarte", in Tesouros da Literatura e da História, ed. de M. 
Lopes de Almeida, Porto, 1977, pp. 489-575. 

49 Crónica de D. João I, [3ª parte], ed. de Luciano Cordeiro, 3 vols., Lisboa, 1899. 
50 A autora submete a vida do mesmo indivíduo a várias grelhas de questões, em função 

das diversas "micro-populações" em que o indivíduo se pode inserir. O modelo seguido en
contra-se devidamente explicitado no seu artigo "Notice biographique et ênquete prosopo
graphique", in Mélanges de l 'École Française de Rome, t. 100 - 1 (1988), pp. 95-99. Confronte-se 
com o artigo, "L'ordinateur et la biographie ou la recherche du singulier", in Problémes et 
méthodes de la biographie. Actes du colloque, nºs 3-4 de la biographie, Paris, 198?, pp. 1 15-127. 
Para além destes artigos, consulte-se a tese de 3e cycle, Les Chanoines du chapitre cathédr�l

_
de 

Laon 1272-1412, École Française de Rome - 56, Paris, 1982, p .  319 ss., onde a autora explicita 
devidamente os processos utilizados para a elaboração das notícias biográficas individuais 
que apresenta em apêndice. 

51 Este aspecto encontra-se um pouco mais desenvolvido na In trod1tção dos catálogos 
prosopográficos. 
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"metafonte" corresponde a uma construção a partir do real históriccP2. Esta

mos em presença de uma elaboração, à qual está subjacente um arrumar 

dos elementos biográficos cujo resultado final corresponde ao material pro
sopográfico. 

A 'criação' de um sistema organizativo dos informes biográficos indi
viduais, elaborado a partir de um questionário, oferece maiores possibili
dades de manuseamento dos dados integrados e permite a aquisição ime
diata das respostas. Por outro lado ainda, evidencia as possíveis distorções 
entre os vários testemunhos recolhidos. Por este meio é incomparavel
mente mais fácil detectar diferenças ou aproximações entre os vários ele
mentos do grupo. Encontram-se assim ao nosso dispôr técnicas mais sofis
ticadas de tratamento dos dados (v.g. a informática e a quantificação) .  
Processos estes que utilizámos na forma mais rudimentar53, mas que ainda 
assim nos facultaram resultados parciais significativos no decurso do tra
balho de armazenamento dos dados, designadamente pelas maiores facili
dades de evocação das notícias e pelo aumento das possibilidades de re
lacionação das mesmas. 

Concluindo, o estabelecimento dos diferentes bancos de dados 
biográficos (metafonte(s)), reportados aos dois grupos de indivíduos estu
dados, concede-nos um controlo 'absoluto' sobre as saídas das informações 
armazenadas e, por conseguinte, sobre os meios de exploração dos resul
tados parciais obtidos. 

52 Jean-Philippe Genet, "Histoire, inforrnatique, mesure", ob. cit., p. 10. 
53 Reportárno-nos exclusivamente à utilização do computador corno instrumento auxi

liar de armazenagem e ordenamento das informações recolhidas. 
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4.1. Redactores e escrivães: mundo(s) e submundo(s) 

Considerando o conhecimento da estrutura e do funcionamento 

dos órgãos institucionais e burocráticos do Poder Central um dos ob
jectivos deste trabalho, iremos dedicar especial atenção à análise dos 

principais agentes da burocracia régia e das formas de actividade ad
ministrativa. 

Com base nas disposições protocolares finais dos actos acondi
cionados na Chancelaria, distinguimos duas categorias de servidores 
régios que, de um ponto de vista formal, constituem, num certo aro de 
'conivência', uma relação de complementaridade fundamental à ex
pressão acabada das vontades e decisões do poder soberano. Trata-se, 
portanto, dos dois principais pólos catalisadores dos desígnios da 
autoridade régia que se reflectem na documentação compulsada. 

Interessa-nos aqui, fundamentalmente, a matriz burocrática do 
Poder Central no período de 1433-1438, concretizada a dois níveis de 
intervenção distintos, que espelham igualmente duas vertentes do 
funcionalismo régio: por um lado a competência redactorial, na pes
soa do monarca ou dos oficiais para tal mandatados e nomeados, os 

'burocratas' do Desembargo propriamente dito; por outro a capaci

dade de escrituração, desenvolvida pelos oficiais subalternos, os es
crivães, afectos à escrita das cartas, ao registo das mesmas e, even
tualmente, à cobrança das taxas da Chancelaria . Por costume era-lhes 
cometida, a vários níveis, a tarefa de dar execução às decisões 
tomadas por outrem ou por delegação da autoridade de outrem. 

Tendo presente esta dupla vertente da oficialidade régia, pode
mos dizer com António Manuel Hespanha que o " . . .  'Rei', em termos 
sociológicos, não é uma pessoa, uma vontade, uma pretensão de 
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poder, mas o pólo onde se cristalizam ou por onde se canalizam as 
pretensões de poder de grupos . . .  "1 . 

A análise da documentação régia permite-nos diferenciar dois 
níveis na actividade burocrática palaciana, correspondentes a fases de 
elaboração e concretização específicas. 

A tomada de decisão régia e a expressão desse desígnio na pas
sagem a escrito de um qualquer acto dissimulam graus de intensidade 
de laboração dos oficiais que gravitam em torno do monarca e que 
com ele colaboram na experiência burocrática. 

Desta sorte, procurar-se-á efectuar uma caracterização do 
'espaço' de actividade, das matérias e competências de cada um desses 
núcleos de agentes, nos quais haverá que distinguir níveis de respon
sabilidade e esferas de actuação .  No realçar dos 'espaços' em que 
decorre a interposição destes dois grandes conjuntos de servidores 'di
rectos ' do monarca tentaremos delinear o modo como se processa a 
actividade quotidiana do despacho na Chancelaria régia, pelas suas 
múltiplas operações e interdependências. 

Assunto este muito caro ao soberano, como podemos observar 
nas referências alusivas que faz às formalidades burocráticas quando 
escreve a "Ordenança dos tempos em que avja de despachar, e como"2. 
Trata-se de um regulamento das acções de despacho, informado de 
certos requisitos explicativos dos processos governativos. Inicia-se 
pela justificativa, quando diz que havia necessidade de "dar ordem as 

audiencias, repartyr os tempos do desembargua (sic) nos daram ( . . .  ) 
grande avantagem pera bem e folgadamente desembargarmos, e as 
partes e desembargadores vyveram mais folgadamente"3. 

Testemunho revelador das preocupações de D. Duarte relativa
mente à dinâmica administrativa corrente, procura sobretudo disci
plinar, mas também descentralizar, através da projecção e distribuição 
de tarefas específicas para cada conjunto de oficiais e serviços. Para 

1 António Manuel Hespanha, História das Instituições. Épocas Medieval e Moderna, 
Coimbra, 1982, pp. 332-333. 

2 Livro dos Conselhos de el-Rei O. 01tarte (Livro da Cart1txa), ed. João José Alves Dias, 
et al .  Lisboa, 1982, pp. 11-20. 

3 Ibidem, p. 1 1 .  
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além destas questões, permite-nos reconstituir o horário de expe

diente quotidiano do monarca e dos oficiais palacianos, aludindo à 

prioridade dos conjuntos de matérias a desembargar. 
Por conseguinte, concede um lugar privilegiado à caracterização 

da estrutura das várias instâncias da Chancelaria "stricto sensu", e con
comitantemente à organização da Casa real, designadamente da 
Chancelaria da câmara (que possuía oficiais próprios, podendo lavrar 
cartas régias que não iam à Chancelaria; eram seladas com o selo do 
camafeu, de uso pessoal do monarca) . 

Na verdade, as acções de despacho decorriam mediante fases de 
laboração específicas, caracterizáveis e, por consequência, susceptíveis 
de regulamentação diversa, no sentido de conceder uma mais pronta 
resolução régia dos assuntos que vinham à Corte. Na sequência de um 
crescente número de apelações houve a necessidade de disciplinar os 
serviços, através quer da 'simples' especialização e regulamentação do 
funcionamento das repartições existentes, ocupadas com o despacho 
de rotina, quer da criação de novos ofícios. 

Por isso os 'Regimentos'4 insistem na prescrição de normas dis

ciplinantes dos serviços burocráticos correntes. 
Para dar resolução a todos os assuntos o monarca dispunha de 

um 'corpo' de oficiais subordinados, que o auxiliavam nas várias tare
fas do expediente administrativo. O exercício das suas principais 
atribuições encontra-se 'sistematicamente' regulamentado nas Ordena
ções Afonsinas (livro 15) ainda em fase de organização durante o reina
do eduardino, porquanto relevantes de práticas jurídico-burocráticas 
coevas intensas. 

Por outro lado, a importância da "Ordenação" acima referida re
sulta, para nós, da discriminação que faz dos principais trâmites em 
que devia processar-se toda a praxe da Chancelaria. 

4 O primeiro regulamento que cuida das actividades de despacho foi elaborado 
por D. Pedro I, em 1361 - "Hordenançam que el Rey fez como se ham de desembargar 
as petições"; publicado na Chancelaria D. Pedro I (1357-1367), Lisboa, 1984, pp. 212-214. 

5 Ordenações Afonsinas, 1. I, títulos I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, VIIII e X, pp. 1-77; 
reimpr. da ed. de 1792, Lisboa, 1984. 
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Atendendo aos 'cuidados' aí mencionados procuraremos traçar 
em breves linhas as várias operações de despacho, desempenhadas 

nominalmente pelos dois grupos de oficiais supracitados: redactores e 
escrivães. 

De uma forma geral todos os assuntos que respeitassem à juris
dição graciosa ou de contencioso deveriam ser do conhecimento régio. 

Estes ficariam sujeitos à elaboração de ementas6 submetidas à 

leitura do monarca antes de lhes ser dada ordem de despacho. Como 
refere D. Duarte na citada "Ordenação", "e porque somos mais con
tente de lermos qualquer petiçom que de a ouvyrmos per palavra de 
qualquer cousa pequena ou grande asy nos requeirão per escrito e 

loguo em sus presença a leremos e lhe daremos resposta qual enten
dermos tornando lhe seu escripto se lhe aprouver"7. 

Durante o despacho o monarca assinaria por sua mão as emen
tas de graças e mercês que lhe aprouvesse, tendo o cuidado de as 
mandar redigir pelo oficial competente (o redactor ao serviço do autor). 
Desta sorte, o monarca autenticava e cerrava os diplomas, assinando 
as ementas8. Pelas ementas devidamente especificadas e autenticadas, 
mandaria depois o oficial lavrar as cartas definitivas, subsequente
mente levadas a despacho9. Seguiam depois para a Chancelaria, acom
panhadas da ementa, e aí eram registadas pelos oficiais permanentes 

6 Referimo-nos assim a uma outra espécie de ementa, que não tem a ver com a 
designação que empregámos na alínea 3.3. deste trabalho. Trata-se aqui, específica
mente, de um ou vários apontamentos apresentados ao soberano numa forma que 
antecede a resolução final da carta respect1va. 

7 Livro dos Conselhos de el-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa), ed. cit., p. 12. 
8 Sobre o aperfeiçoamento das diversas fases do processo burocrático, vejam-se as 

noções genéricas de despacho por "rol" ou por "ementa" increme,n.tadas desde o deal
bar do século XV em A. M. Hespanha, História das Instituições. Epocas Medieval e Mo
derna, Coimbra, 1982, p. 353 n. 712 e p .  354. 

9 Fazemos nossas as palavras bem elucidativas do monarca (D. Duarte) a respeito 
do circuito de expediente burocrático quando diz "Despois que nos repousarmos ou 
dormyrmos cada dia nos tragão todalas cartas d'ementa e pera asynar da justiça, da 
camara / da casa da fazenda / e se alguas despois se feserem e aquel tempo todas 
non asynannos venhão sobre çea ou sobre a colação . . .  ", apontando para a hierarquia 
no uso dos três selos de validação: "pera cousas notaveis e de fyança, do grande e em 
as cartas çerradas, afora espeçiães pesoas / e nos alvaras e mandados de pouca sus
tançia ou pera pouco tempo / do pequeno com sua guarda / e pera as ementas e 
acordos de ralação, do pase com sua guarda".  Livro dos Conselhos de el-Rei D. D11nrte 
(Livro da Cartuxa), ed. cit., pp. 12-13. 
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desse serviço. Ao Chanceler-Mor competia verificar a correspondência 

entre a redacção final e a vontade do soberano, expressa na emen ta. 

Em resumo, a redacção primária dos diplomas surgia em emen ta, 

sendo posteriormente concedida forma de carta final pelo oficial do 

despacho respectivo, carta vista pelo Chanceler e só depois selada. 

Em linhas gerais está traçada a ordem de funcionamento do ex
pediente administrativo corrente. No entanto, queremos lembrar que 
ainda estamos longe de uma regra invariavelmente seguida. Haverá 
por certo alterações deliberadas deste geral procedimento . A testá-lo 
estão com certeza as falsificações de documentos, ou as (porventura) 
não raras cartas de exoneração de ofícios, dimanadas de autoridade 

régia, por desobediência ou infracção à praxe da chancelarialO. 
Posto isto, debruçar-nos-emos sobre a caracterização dos dois 

principais níveis de responsabilidade burocrática e 'espaços' de inter
venção reflectidos na documentação régia, crendo que também eles 
são o espelho da estruturação e hierarquização dos vários ramos de 

actividade da governação central deste período11 .  
Relativamente aos titulares dos ofícios palatinos superiores, os  

oficiais redactores, estava-lhes cometida a responsabilidade de refe
rendar os diplomas expedidos em nome do monarca e sob sua autori

dade. Não possuíam, em princípio, qualquer capacidade deliberativa, 
nem executéria .  Sendo, no entanto, manifesta a sua interferência no 
Desembargo propriamente dito, dispunham de certa autoridade por 
delegação quando para o ofício eram nomeados por diploma régio . 
Era-lhes imputada, muitas vezes, a tarefa de dar forma final às reso
luções das ementas assinadas pelo monarca. 

10 A título de exemplo, os oficiais escreventes da Câmara régia que infringissem as 
formalidades da Chancelaria podiam ser afastados do ofício pelo responsável deste 
serviço, o Escrivão da Puridade. Foi, precisamente, o que ocorreu com Gonçalo Botelho 
(vd. biografia 49 do catálogo prosopográfico dos escrivães) . No desempenho das suas 
funções de Notário-Público aa Corte foi acusado de falsificação de um documento, 
sendo por consequência afastado do ofício. 

11 Sobre a evolução e crescente autonomização das diferentes instâncias adminis
trativas e respectiva especialização de atribuições dispomos já de dois importantes 
estudos, que balizam temporalmente o período ora estudado. Por tais motivos não 
iremos debruçar-nos profundamente sobre esses assuntos. Veja-se Armando Luís de 
Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), Porto, 1990; Eugénia Pereira da 
Mota, Do "Africano " ao "Príncipe Perfeito " 1480-1483. Caminhos da Burocracia Régia, 2 
vols., Porto, 1989. 
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No que diz respeito ao conjunto dos oficiais escreventes, a 

natureza das suas funções radica na necessidade de proceder à escrita 
(e ao registo) dos diplomas régios ditados pelos respectivos redado
res, sendo-lhes atribuída a responsabilidade da cobrança dos 
emolumentos da Chancelaria régia. 

Desta forma, o monarca dispunha de um conjunto de oficiais e 

serviços que lhe garantiam a prossecução do Poder, ocupando-se da 
expedição de diplomas de diferentes tipos consoante as suas 
atribuições e esferas de competência. 

A variedade de oficiais subscritores que intervinham no despa
cho, que autenticavam os diplomas expedidos em nome do monarca, 
permite-nos estebelecer várias matrizes de intervenção administrativa, 
quer para os subscritores quer para os escrivães. 

Quanto aos titulares dos ofícios que designaremos por élite 
burocrática superior, permanece a tendência para a definição de 
várias atribuições específicas de alguns sectores da Administração 

Central. Assim, observamos vários oficiais de um determinado sector 
referendando cartas da mesma espécie. Procuramos através da classi
ficação diplomatística dos actos auscultar a respectiva especificidade 
de funções . Do conjunto da documentação analisada destacamos 9 
ofícios, que consubstanciam diferentes matrizes de intervenção admi
nistrativa e cujo perfil já se encontra devidamente retratado12. Cite-se: 
o Escrivão da puridade, o Chanceler-Mor, o Corregedor da Corte, os 
Vedores da Fazenda, os Juízes dos feitos de el-Rei, o Procurador dos 
feitos de el-Rei, os Desembargadores e, finalmente, os magistrados su
periores - os Sobrejuizes e os Ouvidores. 

Para além destes sectores destacados de despacho administra
tivo, detectamos a interferência pontual da matriz doméstica, na 
figura do Mordomo-Mor e do Vedor da casa de el-Rei . A toda esta 
plêiade de titularidades se reservava a tarefa de dar forma final às re
soluções das ementas assinadas pelo rnonarca, na repartição compe
tente. 

12 Vide nota 9.  
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Aos representantes dos mais altos cargos da administração cor
rente, os oficiais redadores, iremos dedicar as subsequentes palavras 

de caracterização. 
Começemos pelo superintendente dos serviços da Chancelaria - o 

Chanceler-Mor. Tradicionalmente, era-lhe atribuída a guarda do selo; 
dispunha concomitantemente de competência para autorizar o despa
cho de determinadas questões. No que diz respeito a esta última capa

cidade, parece vir a ser cada vez mais cerceada, quer pela ascensão de 
um sector concorrente representado pelo Escrivão da Puridade 13, quer 
ainda por ser relegado para funções eminentemente burocráticas14. Na 
realidade, à medida que cresce o expediente administrativo corrente, 
o chefe dos serviços da Chancelaria vê-se a braços com uma cada vez 
mais ampla comunidade de servidores, v .g . ,  Notários da Corte, 
Escrivães da Chancelaria, o aumento do número de escrivães. Cabe-lhe 
assim superintender na execução, publicação e registo de um cada vez 
maior quantitativo de diplomas emanados de autoridade régia. Con
cluindo, era da sua competência e responsabilidade o geral funciona
mento do principal arquivo da documentação régia - a Chancelaria . No 
período ora em apreço, o oficial do referido serviço redada um 
número superior de diplomas reportados a provimentos e remunera
ções de ofícios15, de escrevaninhas de comarcas, tabelionados ou 
ofícios menores de justiça (v.g. inquiridor dos feitos, procurador dos 
resíduos, procurador do número, etc). 

O supervisor da Câmara régia - o Escrivão da Puridade - o seu 
ascendente revela-o como o principal ministro do despacho e valido 
do monarca. Na verdade ele encontra-se estritamente ligado aos as
suntos da exclusiva jurisdição do monarca16, sendo o oficial em que 

13 Veja-se por todos, Armando Luís de Carvalho Homem, ob. cit. , pp.  1 1 1 -1 14; 
Eugénia Pereira da Mota, ob. cit., vol . 1, pp. 25-43. 

14 Armando Luís de Carvalho Homem, ob. cit., pp. 100-110; Eugénia Pereira da 
Mota, ob. cit . ,  vol. 1, pp. 48-53. 

15 Em 31 das cartas em que detectamos a sua intervenção redactorial, como por 
vezes do Chanceler-interino, 22 são reportáveis ao tipo diplomatístico citado. 

16 O Escrivão da Puridade em exercício, Nuno Martins da Silveira, fora o oficial 
privado do Infante D. Duarte desde 1415, por consequência transita para o seu rei
nado como ministro do despacho. 
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este último mais confiança deposita. Tomaria conhecimento das cartas 
e petições chegadas à corte, cabendo-lhe posteriormente a sua distri
buição pelos oficiais redactores competentes. Transcrevendo D. 
Duarte, "estava [com o monarca] pera receber as informações e [ tinha] 
hu escrivão pera lhes por se cumprir os desembargos e repostas"17. 

Durante o período estudado desempenhara unicamente funções 
de coordenação do expediente burocrático e algumas missões diplo
máticas. Não subscreve diplomas, apesar de surgirem pontuais 

referências à aposição do selo da puridade em cartas que seriam da 
sua competência. Sendo o oficial supe rior da Câmara régia, dispunha 
de um número importante de escrivães adscritos, mormente os re
centemente criados oficiais da secretaria da escrevaninha - os Secre
tários18. A escolha de uns e de outros era da sua responsabilidade, 
também lhe cabendo zelar pelo mantimento desse pessoal adstrito. 

Em fase de nítido ascendente, o titular respectivo, Nuno Mar

tins da Silveira 19, conhecera anos mais tarde o primeiro regimento2° 
dos titulares deste ofício, na sequência de numerosas queixas relativa
mente ao modo como ele "andava repartido, e espalhado por muitas 
partes" .  Acompanhava o monarca desde o seu tempo de Infante 
(141 1), tendo dele então recebido especial "medalha" de mérito pelos 
serviços prestados na conquista de Ceuta . Foi objecto de numerosas 
doações de bens patrimoniais. Durante o reinado eduardino esteve in
timamente ligado ao desenrolar da acção po lítica do monarca, desig
nadamente no Concílio de Basileia e nos preparativos da conquista de 
Tânger. Após a morte de D. Duarte, em virtude das quezílias existen
tes entre a rainha D. Leonor e o Infante D. Pedro, pondo-se em defesa 
intransigente daquela, é afastado do ofício, e colocado nele Lopo 

17 Livro dos Conselhos de el-Rei D. D11arfe (Livro da Cartuxa), ed. cit., p. 12. 
l8 Os Secretários, durante o período estudado, ainda não surgem como subscri

tores de cartas régias, muito embora lhes caiba a escrita dos diplomas da estrita juris
dição do monarca. 

19 Sobre esta individualidade ver, por todos, Humberto Baquero Moreno, A 
Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado histórico, reimpr., vol. II, Coimbra, 
1979, pp. 962-966 et passim, notícia nº26 e, infra, do catálogo prosopográfico, matriz 1 .  

20 Veja-se por todos, Conde de Tovar, "O Escrivão da Puridade", t .  I I I  de Estudos 
Históricos, Lisboa, 1961 . O referido regimento é de 1450, e surge dois anos após a sua 
reintegração no ofício. 
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Afonso, secretário do Infante e seu subordinado no período de 1433-

-1438. Viria a reassumir funções somente depois da Batalha de Alfar

robeira, quando o monarca D. Afonso V se propõe afastar os partidá
rios do Infante D. Pedro e reintegrar os seus21 . 

O Corregedor da Corte mantém-se no desempenho das activi

dades de supervisão das acções dos agentes fiscais e de justiça interna 
nos lugares onde o monarca estivesse . Desenvolve simultaneamente 

uma actividade intensa na organização e compilação do futuro código 
legislativo do Reino22. 

A Vedoria da Fazenda e os seus principais titulares vêem as es
feras de atribuições devidamente definidas pelo monarca na mencio
nada "Ordenança . . .  " .  Tratando-se dos assuntos mais frequentemente 
referidos pelo soberano, ao estipular os dias e horas de expediente, 

designadamente "o sabado despois de dormyr ou repousar ate IX 
oras, a terça despois de comer ate a çea, a quynta, despois de comer, 
porem se cousa for que nom requeyra tal atenda a estas oras em 
qualquer dia os veedores da fazenda ou escrivães dela nos requeirão" .  
Na sequência destes preceitos o monarca delimita as esferas de inter
venção dos dois Vedores da Fazenda em exercício no início do reina
do. A Pedro Gonçalves e aos escrivães da fazenda (principais auxilia
res), Pedro Afonso e Paio Rodrigues de Araújo competia o controlo 
de todos os rendimentos da fazenda do monarca e da coroa, e conse
quentemente o expediente das cartas para os almoxarifes, contadores 
e rendeiros deles23. A Nuno Vasques d e  Castelo Branco e a Álvaro 

Eanes, escrivão de D. Duarte enquanto Infante, reserva a competência 
na gestão de "todalas aquelas cousas que nos sendo Ifante tynha
mos"24. Ainda lhes reservava, por outro lado, a participação em boa 

21 Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira . . . , cit . .  
22 Designado por D. João 1 para a responsável tarefa de compilação e organização 

das leis do Reino, o corregedor, João Mendes, manteve-se ligado a essas actividades 
até à sua morte, muito embora afecto também ao exercício quotidiano de despacho. 

23 Ao referir que " . . .  todalas rendas que tratarão em a fazenda d'el Rey meu senhor 
cuja alma Deus ªJª e esto me dar desembargos fazer as cartas deles responder as dos 
contadores almoxarifes rendeiros e poer e fazer tenças e mantymentos" .  Livro dos Con
selhos de el-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa) , ed. cit., p. 14. 

24 Ibidem, p .  14. 
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parte da subscrição de diplomas registados nos livros Casa dos Con
tos, designadamente as cartas de nomeação de oficiais da fazenda e a 
cobrança de rendimentos régios, designadamente locais25. 

Temos ainda a considerar o ofício de Juiz dos feitos de el-Rei, 
encarregado do julgamento de questões relativas ao património e di

reitos régios, mormente de feitos relativos a reguengos, jugadas, e 
outros bens e direitos sempre que a parte envolvida fosse o monar
ca26. Cargo regulamentado pelas Ordenações Afonsinas, o primeiro 
titular do ofício foi, durante o período que nos encontramos a estudar, 
Diogo Afonso, vindo a ser ocupado a partir de 1436 pela dupla de 
oficiais, Fernão Álvares e Diogo Lopes. 

O Procurador dos feitos de el-Rei, oficial que segundo as pres
crições legislativas do Código Afonsino não detinha qualquer inter
venção no despacho, devia superintender nas alegações feitas em 
benefício do monarca, procurando "tirar as inquiriçoões, que forem 
dadas da nossa parte, a saber, dos veedores da fazenda, e dos con
tadores, e juízes, e almoxarifes . . .  "27. O titular em exercício era Rui 

Taveira que excepcionalmente livra duas cartas de sentença, junta
mente com o Sobrejuiz, João de Alpoim. 

Para além destes ofícios especificamente regulamentados, desen
volve-se na corte um núcleo de oficiais que acompanha o monarca na 
resolução da maioria das petições; tendo alcançado o estatuto de 
"vassalos", intervém cada vez mais nas acções de despacho, especiali
zando-se em determinados assuntos. Atingem um crescente grau de 
responsabilidade no conjunto da burocracia régia pelo número avul
tado de cartas que subscrevem28. A sua actividade redactorial encon-

25 Estabelece qual a quantia atingida pelas cartas que versassem tais matérias. 
"Nos mandamos que daquy em avante todalas cartas passem polos veedores da 
fazenda e em seus f yvros sejam registados e ate mil reaes pasem per seus alvaras pera 
Fernam Gil e Amadis Vasquez sem ementa a qual connosco desembargara o escrivão 
da chancelaria, e por sua mingua, os officiais ou escrivães a que tal carta pertencer". 
Ibidem, p. 15. 

26 Cf. Armando Luís de Carvalho Homem, ob. cit., pp. 136-138; Eugénia Pereira da 
Mota,  ob. cit . , vol. 1, pp. 71-72. 

27 Ordenações Afonsinas, 1. I, tít. VIIII, p. 72. Cf. Eugénia Pereira da Mota, ob. cit., 
vol. I, pp. 74-75. 

28 Cf. Armando Luís de Carvalho Homem, ob. cit., pp. 133-136. 
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tra-se ligada a quase todos os tipos diplomatísticos, acentuando-se, no 

entanto, a intervenção em alguns deles29. Detém um papel da maior 

importância na subscrição de cartas de confirmação de privilégio a 
particulares e entidades colectivas, mas a sua mais específica respon
sabilidade burocrática, encontra-se ligada ao surto das cartas de perdão 
que na sua esmagadora maioria lhes estão afectas. 

Tendencialmente, ocupam-se das resoluções da graça régia em 
matérias de apelação judicial. 

Designados de simples "Desembargadores", atingem um nú
mero de 5, quatro dos quais desenvolvem a sua actividade redactorial 
ao longo dos cinco anos de reinado, muito embora com acentuados 
desníveis de incidência redactorial. São frequentemente referidos 

como "seus [do monarca] vassalos e do seu desembargo", mormente 
no caso de Afonso Geraldes e Luís Martins, a dupla de subscritores 

mais frequentemente representada no escatocolo das cartas régias .  
Para os finais do reinado, surge o Dr.  Diogo Afonso Mangancha, em 

associação quer com o primeiro quer com o segundo daqueles, a livrar 
umas poucas car tas, designadamente de perdão . Para além destes 
agentes da Administração, salienta-se a intervenção do Dr. Rui  Fer

nandes e do Dr. Vasco Fernandes de Lucena, a despacharem isolados 

um número reduzido de cartas de perdão, de privilégios em geral ou de 
doações de bens e direitos. 

Por último, e em resultado de uma crescente especialização do 
sector da justiça no seio da Administração, a afirmação dos magistra

dos superiores - os Sobrejuizes e os Ouvidores3º, respectivamente no 
despacho de apelações cíveis e crime. 

Desde os alvores do reinado que D. Duarte se inclina para a re
solução de questões de foro administrativo, mormente as relacionadas 
com a Justiça; sobretudo quando procede, na sequência dos pedidos e 

queixas dos povos lançados nas cortes de Leiria/Santarém de 1433, à 
distribuição e reorganização das atribuições dos tribunais superiores, 

29 Consulte-se atentamente o quadro relativo à Distribuição diplomatística do 
número total de cartas régias pelos diferentes grupos de oficiais subscritores (Quadro 
VI). 

3° Cf. Armando Luís de Carvalho Homem, ob. cit., pp. 138-148. 
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optando pelo total deferimento daqueles31 . Na realidade, o monarca 
responde ao pedido dos procuradores estipulando que todos os feitos 
crimes e os feitos cíveis que fossem de cinco léguas ao redor do as
sento da corte venham à "rolaçom" ou tribunal da corte, também de
signado no século XV por Casa da Suplicação; assim como as 
apelações dos feitos crimes da cidade de Lisboa e seu termo, e as 
apelações cíveis de todo o reino deviam ir à Casa do Cível de Lisboa, 
salvo as provenientes do lugar em que a corte estivesse ou de cinco lé
guas em redor. Constituindo tribunais próprios, designados por Casa 
do Cível e Casa da Suplicação, vêem ser incrementada a autonomia 
dos seus estatutos ao longo do século XV32. Durante o período em 
estudo, as suas atribuições estão fundamentalmente ligadas ao expe
diente de cartas de sen tença . Como resultado plausível da crecente 
autonomia destes magistrados superiores na actividade redactorial, 
manifesta-se a ausência de cartas da sua responsabilidade nos livros 
de registo da Chancelaria, possivelmente porque os serviços em causa 
tinham ca dernos próprios. Os poucos exemplares que chegaram ao 
nosso conhecimento reportam-se a originais avulsos conservados pelo 
destinatário. Tivemos assim oportunidade de perscrutar alguns dos 
ofícios que constituem os referidos tribunais pela identificação dos 
oficiais em serviço nesta altura .  Servem de exemplo o Regedor e o 
Chanceler da Casa do Cível de Lisboa, os Sobrejuizes da Casa da Su
plicação e os Ouvidores que exercem o maior número de redacções 
reportáveis a este sector da administração. 

3l Armindo de Sousa, "As cortes de Leiria-Santarém de 1433" in Estudos Medievais, 
nº 2, Porto, 1982, quadro nº 3 a pp. 154, 156-158 e 170. Nesta reunião os procuradores 
indagavam acerca "de quaees terras e comarcas as (a)pellaçooens ajam d(e) hir aa 
vossa corte e quaaes ajam de hir aa casa do civell que esta em Lixboa", porque muitas 
das vezes o recorrente ia a uma das Casas e a apelação a outra, entrando em contra
dição as resoluções estipuladas. 

32 O primeiro "regimento" do tribunal da corte foi incluído nas Ordenações de el-Rei 
Dom Duarte, ed. preparada por Martim de Albuquerque e Eduardo Borges Nunes, 
Lisboa, 1988, p .  74 ss. Posteriormente, no Código afonsino vêem-se regulamentados 
alguns dos seus ofícios específicos, e repartem-se as matérias de apelação cível e crime 
pelos referidos tribunais. Ordenações Afonsinas, Livro I, títs. f e VII, Livro III, tít. 
LX.XXX, Livro V, tít. LXXXXVIII. Para além destes princípios regulamentadores da 
actividade dos tribunais superiores consulte-se ainda "O Regimento quatrocentista da 
Casa da Suplicação", sep. dos Arquivos do Centro C11lt11ral Portug11ês, Paris, 1980. 
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Esta a plêiade de ofícios burocráticos superiores da Adminis

tração Central representados na subscrição de cartas. 
No grupo dos oficiais escreventes, simples executores e deten

tores do exercício mecânico da escrita, espelha-se também uma certa 
especialização de atribuições e 'espaços' de intervenção, designada

mente no ofícios superiores deste núcleo de agentes. Sirvam de exem
plo o escrivão da Chancelaria, o Escrivão da Câmara ou o Notário

-Público geral da Corte, muitas vezes exercendo funções semelhantes 
apesar de se encontrarem ligados a diferentes circuitos de expedição. 

Nalguns casos, a titularidade do ofício especifica o alcance das 
suas atribuições e a adscrição a um determinado sector da burocracia 

régia. Por exemplo, há oficiais 'privados' de certos núcleos de oficiais 
subscritores. Há também escrivães que só trabalham para o monarca, 
designadamente os oficiais que ocupam cargos hierarquicamente su
periores no seio da Chancelaria da Câmara - o Notário da Corte, o Es
crivão da Chancelaria da Câmara. 

No dealbar do século XV acentuou-se a figura do Secretário como 
auxiliar subordinado do Escrivão da Puridade, que superintende nas 
actividades estritamente burocráticas da Chancelaria da Câmara régia. 
Efectivamente, o titular da secretaria da Câmara régia33, por enquanto 
só se encontra a escrever cartas mandatadas directamente pelo mo

narca, estando excluído da tarefa quotidiana de redacção de diplomas. 
A este núcleo de oficiais escreventes superiores do residual da 

Chancelaria, estava cometido o papel de escrita dos actos emanados da 
autoridade directa do monarca, detendo o conhecimento de todos os 
assuntos e negócios da competência exclusiva daquele. Afectos ao 
serviço pessoal do Rei e superintendidos pelo Escrivão da Puridade, 
ocupavam-se conjuntamente da lavra das ementas assinadas pelo 
monarca e seladas com o anel de 'camafeu' para serem levadas a des
pacho, as quais seriam (ou não) remetidas posteriormente à Chance
laria, pela forma estabelecida. 

33 O ofício de Secretário régio (no período estudado) encontrava-se ocupado por 
Rui Galvão (vd. biografia 96 - catálogo prosopográfico dos escrivães), que desem
penhara já idêntico papel durante a governação ioanina. 
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Muitas vezes, e simultaneamente, era-lhes atribuída a função de 
verificar se os documentos se encontravam escritos segundo as fór
mulas jurídicas e as normas da Chancelaria. 

Para além deste núcleo superior de ofícios mecânicos há ainda 
que destacar o conjunto de escrivães que efectuavam a escrita dos ac
tos, indeferenciadamente, i. e., que não se encontravam subordinados 

a um só redactor (ou sector de redacção), nem a um núcleo diplo
matístico específico, muito embora façam parte do grupo permanen
te(?) de oficiais 'amanuenses' da Chancelaria. 

De tudo o que ficou dito ressalta a acentuação do procedimento 
régio no sentido de conceder uma maior disciplina às actividades do 
Desembargo e às funções administrativas correntes. 

Assim, as prescrições legislativas relativas àquelas actividades 

foram providenciadas em diferentes tempos, surgindo por certo como 
decorrentes de preceitos estabelecidos em data anterior. Tal aspecto 
sobreleva-se numa por vezes nítida tendência para a paráfrase. Neste 
contexto, entendemos que o "Regimento de 1361", a "Ordonança dos 
tempos em que avja de despachar, e como", os quesitos legislativos 
insertos no "Código Afonsino" e o "Regimento de 1450" são 'modelos' 
de práticas jurídico-burocráticas que a realeza pretende ver imple
mentados. Muito embora diferindo relativamente pouco em termos de 
contéudo dispositivo e normativo, reproduzem, até em importantes 
segmentos textuais, os principais modos "do fazer" burocrático, o que 
de algum modo confirma a tendência para uma maior disciplina e 
especialização dos serviços da Administração Central . 

4.2. O número dos oficiais 

O desenrolar da actividade administrativa corrente e a multipli
cação do acto escrito durante boa parte do século XV34 promovem 

34 Para o período abrangido pelo nosso estudo (1433-1438) os valores médios 
anuais de cartas régias rondam as 270, podendo ser substancialmente aumentado se 
lhe somarmos o total de cartas-resumo desaproveitadas, passando a corresponder a 
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"pari passu" uma crescente disciplina e especialização dos serviços.  
Serviços da burocracia régia que, reflectidos na Chancelaria, conservam 
uma tendência para a fixação de práticas jurídicas de expediente ali
nhadas pela 'autonomização' dos diferentes sectores da acção gover
nativa. Cabe aos mandatários destes últimos o controlo da actividade 
redactorial e de escrituração de cartas, garante do 'regular' funciona
mento administrativo. 

Para uma mais completa caracterização das várias instâncias 

governativas intervenientes no processo administrativo corrente im
porta ter em conta a expressão quantitativa dos quadros humanos ao 
serviço do monarca. 

Os totais de indivíduos identificados e distribuídos pelos respec
tivos conjuntos de oficiais estudados são em número de 38 para os ofi
ciais redactores e de 101 para os oficiais escreventes. Que significado 
atribuir a estes números? 

No que mais directamente diz respeito ao grupo dos oficiais 
subscritores queremos salientar o seguinte: 

- Do total de indivíduos recensados, somente para 30 casos con
seguimos identificar as suas mais importantes responsabilidades 
burocráticas no âmbito da Administração Central (1433-1438)35; 

- para os restantes 8 elementos do grupo dos oficiais subscrito
res, ou não conseguimos dados que nos possibilitassem o estabeleci
mento da sua ligação a um ou outro sector de acção governativa36, ou 
então trata-se de subscritores que desempenham ofícios que pela sua 
própria natureza não se enquadram no âmbito das instâncias admi-

460 registos/ano. Comparativamente ao valor médio anual apontado por Armando 
Luís de Carvalho Homem, que corresponde a 70 registos/ano, podemos falar de um 
'boom' documental a partir sensivelmente do início da quarta década do século XV. 

35 Na globalidade dos oficiais identificados, uma maioria deles mantém uma in
tervenção esporádica na redacção de diplomas; por vezes também se salienta uma 
dispersão tipológica nas subscrições. São exemplo disso os titulares dos ofícios de 
Mordomo-Mor e de Vedar da casa de el-Rei. Ainda que não sejam oficiais afectos ao 
Desembargo, no sentido que lhe atribuímos, considerámo-los estatisticamente, por se 
tratar de oficiais palacianos que desempenharam, pontualmente a função de subscri
tores. Vide Quadro V relativo aos Subscritores das cartas (1433-1438) . 

36 Sirva de exemplo, o caso de João de Boia (Vd. biografia 19, do catálogo pro
sopográfico dos oficiais subscritores). 
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nistrativas (do Poder Central) correntemente consignadas na regu
lamentação coeva37. 

Tendo em consideração o exposto, apresentaremos de forma es
quemática a Distribuição do número de oficiais subscritores por sec
tor(es) de acção do governativa (1433-1438) : 

CHANCELARIA: 
Chanceler-Mor - Fernão Fogaça (1433-1437) 

Chanceler-Mor "interino "38 - Gomes Borges (1436-1437) 

CASA/CÂMARA: 
Mordomo-Mor - Diogo Lopes de Sousa (1433-1438) 

Vedar da casa de el-Rei - Rui Gonçalves Reixa (1436) 

Escrivão da Puridade - Nuno Martins da Silveira (1433-1438) 

DESEMBARGO PROPRIAMENTE DITO: 
Corregedor da Corte - João Mendes (1433-1437[?]) 

João Afonso (1438) 

-1438) 

Vedares da Fazenda -Pedro Gonçalves Malafaia (1433-1435) 

Nuno Vasques de Castelo Branco(1433-

Diogo Fernandes de Almeida (1436-1438) 

João Afonso [de Alenquer] (1433-1438) 

37 Neste quadro se encaixam os oficiais titulares çle ofícios muito diversificados. 
Inserem-se aqui (por ordem alfabética) os casos de Alvaro Eanes de Cernache (Vd.  
biografia 2,  do catálogo prosopográfico dos oficiais subscr!tores), que ao tempo exer
cia o ofício de anadel dos besteiros de cavalo; de Fernão Alvares de Cernaclie, filho 
do oficial anteriormente citado, que exercia ofício igual ao pai (Vd.  biografia 11 ,  do 
catálogo prosopográfico dos oficiais subscritores); de Fernão Lopes, que embora não 
pertença ao Desembargo eduardino surge como subscritor de cartas régias na quali
dade de "guarda-mor cfas escrituras" (Vd. biografia 13, do catálogo prosopográfico dos 
oficiais subscritores); de Lopo Vasques de Castelo Branco, apesar de não subscrever 
cartas, sabemos que exerceu o ofício de monteiro-mor (Vd. biografia 22, do catálogo 
prosopográfico cfos oficiais subscri tores); de Mestre Gonçalo, que era o titular do 
ofício de cirurgião-mor e nessa qualidade surge como subscritor de cartas régias, (Vd. 
biografia 25, do catálogo prosopográfico dos oficiais subscritores) e, por último, o caso 
de Vicente Esteves de Barbudo, titular do ofício de monteiro-mor, ( Vd. biografia 38, 
do catálogo prosopográfico dos oficiais subscritores). 

38 Aparece referido como aquele "que tem carrego de Chanceller moor". 
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Escrivão da Fazenda - Pedro Afonso (1433-1437) 

Desembargadores - Afonso Geraldes (1433-1438) 

Luís Martins (1433-1438) 

Dr. Rui Fernandes (1433-1438) 

Dr. Vasco Fernandes de Lucena (1433-1438) 

Dr. Diogo Afonso Mangancha (1438) 

Juízes dos feitos - Diogo Afonso (1433-1435) 

Diogo Lopes (1436) 

Fernão Álvares (1436) 

Procurador dos feitos - Rui Taveira (1435-1436) 

MAGISTRATURAS SUPERIORES: 

Sobrejuizes - João de Alpoim (1433) 

João Fernandes (1433) 

Ricardo Pais (1435) 

Ouvidores - Diogo Afonso de Carvalho (1433-1438) 

Diogo Gil Ferreira (1435-1437) 

Luís Afonso (1435-1436) 

Pedro Eanes (1433) 

Rodrigo Eanes Vilela (1436-1437) 

Regedor da Casa do Cível - Pedro Eanes Lobato (1438) 

Chanceler da Casa do Cível - Gonçalo Gonçalves Camelo (1435) 

Deste conjunto, várias ilações podem ser retiradas. Iremos de se
guida dar conta delas, comparando-as com o total de oficiais encon
trado em exercício simultâneo no período da governação joanina. Tem 
particular interesse verificar que o número total de servidores 'direc

tos' de D. Duarte se aproxima dos valores reais 'relativos' do período 
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imediatamente antecedente39. Na verdade, ao longo do período de 
governo joanino o total de oficiais que ocupam em simultâneo as vá
rias instâncias governativas é de cerca de 25-30 oficiais4°. Por con
seguinte, uma das principais ilações a ser retida é a tendência para a 
estabilidade do número de oficiais em relação às principais áreas de 
actividade governativa, estabilidade favorecida quer pela assimilação 

e promoção de muitos dos oficiais privados do monarca enquanto in
fante, quer ainda pela permanência (ou, melhor dizendo, pela tran
sição) de alguns dos principais quadros humanos da governação 
joanina41 para o elenco eduardino. 

Há no entanto a considerar a existência de 'sectores' de maior 
mobilidade e alternância do que outros . Por exemplo, no sector repre
sentado pelos Vedores da Fazenda verifica-se pelos meados do reina
do a absorção de um 'novo' oficial (Diogo Fernandes de Almeida, por 
morte de Pedro Gonçalves Malafaia) como também se constata o 

surto de nomes até aí desconhecidos na titularidade dos ofícios de 
Ouvidores da Corte e/ ou oficiais da Casa do Cível de Lisboa. 

É a vez de aludir aos níveis de frequência do conjunto de es
crivães dos protocolos finais das cartas. À partida, e atendendo ao to
tal de oficiais que integram este grupo, poderia parecer extraordina
riamente avultado o número de oficiais 'amanuenses'; no entanto há 

que ter em atenção três razões, essenciais para a explicação desse fac
to: 

- a esmagadora maioria deles manifesta uma intervenção 
esporádica e ocasional na escrituração de diplomas, concretamente 73 

dos casos, o que corresponde a 72 .27 % do total; por conseguinte, 

39 A contagem que efectuámos baseia-se fundamentalmente no número de titula
res obtido a partir da documentação compulsada. Mas por outro lado, consideramos 
incompleto o número de titulares dos oficias de SobreJuiz (normalmente quatro em 
exercício simultâneo) e de Ouvidor (também em número superior ao encontrado). 
Como aliás já referimos, trata-se das titularidades ausentes da documentação estrita
mente da Chancelaria . 

40 Cf. Armando Luís de Carvalho Homem, "L'État portugais et ses serviteurs 
(1320-1433)", in Journal des Savants, Paris, Juillet-Décembre, 1987, pp. 181-203 e do 
mesmo autor, O Desembargo Régio (1320-1433), p.  242 ss . .  

41  De facto, verifica-se um alongamento das carreiras dos oficiais da  segunda e da 
terceiras gerações joaninas. Aspecto que iremos tratar desenvolvidamente no ponto 
4.4. deste capítulo. 
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somente 2842 escnvaes se enquadram na categoria de oficiais de 
serviço corrente e frequente, cerca de 27.72 % do total; 

- dentro dos escrivães permanentes, ainda uma maioria relativa 
ocupa-se da elaboração de diplomas dimanados directamente da 

autoridade do monarca : 9 casos (32 .14 %), o que de certa forma se 

torna compreensível, se atendermos ao facto de se verificar também 
um maior número de cartas redactadas pelo monarca 43 ao longo do 
período considerado; 

- finalmente, 7 (de um total de 28) escrivães lavram cartas da res
ponsabilidade do monarca e/ ou dos Vedares da Fazenda (25 % do 
total); 3 oficiais escreventes encontram-se essencialmente ligados à 
escrita de uma maioria de cartas redactadas pelos oficiais do Desem
bargo propriamente dito (10.71 % do total) e 2 (7. 14 % do total) escre
vem maioritariamente para os Vedares da Fazenda. Os restantes sete 
escrivães exercem a sua actividade quando são solicitados, não se de
tectando a priori nenhum laço de subordinação que os ligue destacada
mente a diferentes núcleos da incidência governativa. 

Neste sentido, e para explicitar de melhor forma o que acabamos 
de referir, apresentaremos um organigrama que reconstitui os princi
pais núcleos de intervenção do governo eduardino, fazendo-os coin

cidir com os casos de mais significativa prestação de serviço por parte 
dos oficiais escreventes .  Agruparemos num só quadro os oficiais 
'amanuenses' mais interventivos44, os quais se encontram tendencial
mente afectos a diferentes sectores da Administração Pública . Procu
raremos deste modo apontar para a existência de relações de subal-

42 Estes vinte e oito oficiais escrevem a esmagadora maioria dos diplomas com
pulsados, um total de 1 138 cartas, o que corresponde a 85.56 % do total dos actos le
v�ntados em que nos foi possível identificar os oficiais escreventes. Os restantes 1 92 
diplomas (14.43 % do total) foram da responsabilidade dos escribas ocasionalmente 
chamados à escrituração. Vide Quadro XI relativo à Distribuição por escrivão do 
número total de cartas. 

43 Ao longo do período estudado a intervenção anual de D.  Duarte é sempre supe
rior a 50 %, salvo no ano de 1435. Vide quadro VIII relativo à Intervenção pessoal de 
D. Duarte no Desembargo (1433-1438).  

44 O total da amostra é de 28 oficiais. São aqueles que revelam uma intervenção 
mais corrente na escrituração de cartas régias, em número superior a 10 .  Incluímos 
contudo no organigrama João de Lisboa, por se tratar de um Escrivão da Chancelaria 
e não de um simples escriba.  Vide nota 49. 
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ternização na prestação do serviço régio, cristalizadas na adscrição de 

'este' grupo de oficiais escreventes 'àquele' sector de acção governa
tiva. 

Monarca: 
Escrivães da Câmara régia: 
Rui Galvão - Secretário 
Afonso Cotrim 

João Vasques45 

Lopo Afonso 

Outros: 
Afonso de Beja 
Álvaro Afonso Aranha 

João do Porto 

Nicolau Rodrigues 

Rui Pires Godinho 

Escrívães do monarca/Vedares da Fazenda : 
Álvaro Eanes 

Fernão Gil 

Lourenço de Guimarães 

Martim G i146 

Paio Rodrigues de Araújo47 

Rui Lopes 

Rui Vasques 

45 Fora Escrivão da Câmara do Infante D. Duarte, tendo transitado para o seu rei
nado nessa qualidade. 

46 Dos quatro Escrivães da Câmara régia em exercício, é o único caso em que a sua 
actividade de escriba se vê repartida pela redacção do monarca com uma esmagadora 
maioria de 36 diplomas e 11 da responsabilidade dos Vedares da Fazenda (Vd .  
biografia 81 do  catálogo prosopográfico dos escrivães) .  

47 Escrivão da Fazenda no reinado de D. Duarte. ( Vd. biografia 85 do catálogo pro
sopográfico dos escrivães.) 
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Escrivães dos Desembargadores : 
Gonçalo Botelho48 

João de Lisboa49 

João Esteves 

João Pais 

Escrivães do monarca/Desembargadores : 
Estêvão Vasques 

Rodrigo Afonso 

I nd if erenciados: 
Diogo Álvares 

Estêvão Eanes 

Fernão Vieira 

Filipe AfonsoSO 

Pedro Afonso 

Pedro Gonçalves de Guimarães 

Rodrigo Eanes 

Do conjunto estabelecido ressaltam desde logo diferenças de 
grau e de importância no grupo dos oficiais seriados; aspectos estes 
que se encontram por certo relacionados com a natureza das suas 
funções e também com a maior ou menor proximidade do monarca 
(v.g. escrivães da Câmara e alguns escrivães da Chancelaria) . 

Relativamente aos Escrivães da Câmara régia, subordinados do 
Escrivão da Puridade, manifesta-se já a tendência para existirem 
quatro oficiais permanentes neste serviço, "segundo forão antiga-

48 Citado como escrivão do Desembargo de D. Duarte e Notário Público do Reino. 
(Vd. biografia 49 do catálogo prosopográfico dos escrivães.) 

49 O número reduzido de cartas por ele escritas (4) impedem-nos de o considerar 
como um escriba em serviço corrente. Ap arece aqui citado por ser titular do ofício de 
Escrivão da Chancelaria. (Vd. biografia 57 do catálogo prosopográfico dos escrivães.) 

SO Escrivão da Chancelaria, em 1422. Notário Público de el-Rei em 1429. (Vd .  
biografia 43 do  catálogo prosopográfico dos escrivães.) 
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mente"51 . Trata-se de oficiais 'privados' do monarca, que lavram cartas 
emanadas da sua autoridade directa. 

Um outro índice de avaliação a ter em conta relativamente à to
talidade dos oficiais escreventes em serviço é aquele que apresenta
mos no quadro seguinte: 

Anos Nº de Escrivães Nº  de Documentos Valor Médio52 

1433 55 214 3,89 
1434 59 430 7,28 
1435 44 486 11,04 
1436 32 126 3,93 
1437 27 80 2,92 
1438 17 35 2,05 

Numa primeira leitura deste quadro, a ideia geral com que fi
camos é a de haver uma relação de grandeza (salvo raras excepções) 
entre o número total de escrivães/ano e o número de documentos ex
pedidos. No entanto, esta primeira abordagem peca por demasiado 
'simplista ' .  Concretizemos . No primeiro ano de reinado surge um 
número de 55 escrivães para 214 documentos; comparativamente, no 
ano seguinte não se mantém a relação de grandeza anteriormente 
estabelecida, uma vez que a um insignificante acréscimo de mais 
quatro oficiais corresponde a duplicação da produção documental 
para 430 diplomas. Por outro lado ainda, no ano de mais intensa pro
dução documental verifica-se inclusivamente um decréscimo substan
cial do número de oficiais escreventes em serviço . 

51 Igual número de Escrivães da Câmara régia estabelece o "Regimento de 1450" 
concedido ao Escrivão da Puridade. Cf. por todos, Conde de Tovar, "O Escrivão da 
Puridade", t. III de Estudos Históricos, Lisboa, 1961, pp. 161-164. 

52 O valor médio é, evidentemente, um valor 'fictício', uma vez que é calculado 
pela divisão do número total de documentos pelo número total de escrivães por ano 
de serviço. Como sabemos, não há uma distribuição equitativa do número de docu
mentos por escrivão. Há escrivães que lavram muitos documentos (em número que, 
às vezes, ultrapassa os 50/ano), assim como há escrivães cuja intervenção se espelha 
na unidade documental. Por tais razões, o 'valor médio' não corres�onde a um ver
dadeiro "réel passé", mas a uma das dimensões do "réel historique ', indicativo dos 
valores médios de produção anual do total de oficiais escreventes, que, como pode
mos observar, não ultrapassa os onze documentos anuais. Valor que, por si só, poderá 
parecer baixo ! .  . .  
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Para todos estes factos buscámos uma ou várias hipóteses expli
cativas, tendo em atenção as demais considerações já expostas. 

1 º) A esmagadora maioria dos oficiais escreventes nos primeiros 

anos de reinado seriam herança do período de governo joanino, e por 

esse motivo mativeram-se nas suas habituais atribuições; 

2°) A partir do ano de 1435 nota-se uma tendência para a estabi

lização da relação número de escrivães/número de diplomas pro
duzidos. Isto é, alguns dos oficiais escreventes são afastados e outros, 

porventura, progressivamente integrados. 
3º) A tendência para a 'personalização' do agente burocrático, j á  

manifestada a outro nível das relações por nós estabelecidas. Quer 
dizer, parece-nos acentuada a tendência para que um número maior 
de documentos recaia sob a responsabilidade de um grupo deter
minado e mínimo de agentes 'especializados ' .  

Concluindo, o total de oficiais (em serviço 'regular') compreen

didos em cada uma das élites ao serviço do Rei parece não ter aumen
tado de forma significativa, o que de algum modo corrobora uma 
ideia já desenvolvida por Bernard Guenée53 - a de que nem sempre 
mais burocracia corresponde a aumento do número de homens, 
podendo antes, implicar uma 'racionalização' e reestruturação dos 

serviços existentes, facto subjacente ao aperfeiçoamento dos serviços 
burocráticos verificado ao longo dos séculos XIV e XV. 

4.3. O território dos oficiais: sedentários e itinerantes 

Procurando caracterizar a organização do Poder Central nos fi
nais da Idade Média, encaramos a Corte como um 'espaço' de Poder 
em constante movimentação e itinerância. O estudo das deslocações 
régias54 torna-se assim um meio eficaz de definição e identificação da 

53 L 'Occident aux XIVe et XVe siecles. Les Etats, Paris, 1971, pp. 195-204. 
54 Humberto Carlos Baquero Moreno chamou já a atenção para a importância dos 

itinerários régios, tendo eiectuado vários trabalhos desse teor de entre os quais 
salientamos precisamente Itinerários de el-Rei O. Duarte (1433-1438), Lisboa, 1976. 
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orgânica do Poder do monarca, quer do ponto de vista dos preceitos 
que informam a organização da Casa real, quer, problematizante
mente, do ponto de vista de quem procura indagar até que ponto os 
principais serviços da Administração Central estão próximos do titu
lar da soberania. 

Sob este último aspecto, interessa-nos lançar um olhar sobre a 
Corte como espaço de uma estrutura social determinada - a élite buro
crática. 

Nesta perspectiva, a Corte pode ser entendida quer como espaço 
de representação - 'órgão representativo'55_, quer como modo(s) de 
exercício do Poder Central. Quer isto dizer que no seu seio há sempre 
órgãos mais representivos e centrais do que outros. 

Por isso nos debruçamos sobre as deslocações régias, numa du
pla perspectiva de abordagem: 

- por um lado, encarando a Corte como o habitáculo proliferante 
de funções administrativas diferenciadas; 

- por outro, como espaço de determinadas posições sócio-políti-
cas. 

Neste sentido se torna o estudo da itinerância do Rei um meio 
privilegiado para equacionar a actividade dos diversos órgãos da sua 
Administração, nos locais de estadia e recolhimento escolhidos. Trata
-se portanto de verificar qual a relação existente entre as diversas mu
danças de residência e o maior ou menor grau de ligação com o corpo 
de burocratas, questionando os laços que unem a oficialidade à pessoa 
do monarca. 

À partida, existe uma ligação funcional entre o local onde o mo
narca estanda e um número de oficiais suficiente para responder às 
mais instantes necessidades quotidianas de expediente. As constantes 
mudanças de residência e local de estadia exigem desde logo a mo
bilidade de algum pessoal, designadamente de avençais ligados aos 

55 Sobre este assunto ver por todos Norbert Elias, A sociedade de corte, trad. port., 
Lisboa, 1987. O autor referido faz uma análise das relações, dos comportamentos e 
das estruturas sociais dos grupos ligados às esferas do Poder Central e à figura pes
soal do monarca, assim como relaciona as transformações do Estado com a evolução 
das normas da civilidade na Corte. 
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serviços da Casa real e de oficiais responsáveis pelos diferentes secto
res da administraçãa56. 

Assim sendo, nas imensas deslocações levadas a efeito, e em 
função, porventura, das exigências de representação social e política, o 
soberano era acompanhado por um conjunto diversificado de oficiais, 
que o assessoravam na resolução dos recursos que vinham à Corte e 
no despacho de certos assuntos. A observação da diversidade dos lo

cais escolhidos pelo monarca para residência temporária põe em evi
dência este aspecto. Importa assim determinar os principais locais de 
actividade do Rei e a sua relação com os modos de representação 
junto do Poder régio, traduzidos na presença dos vários oficiais, pers
crutando níveis de sedentaridade e itinerância. 

Sabendo-se que, e segundo a vontade do monarca, todos os dias, 
excepto os domingos e dias santos57, eram dedicados ao desembargo 
de assuntos de justiça, de matérias da responsabilidade dos oficiais da 
Câmara e de assuntos directamente dependentes dos oficiais da casa 
da Fazenda, interessa-nos verificar que oficiais e que ofícios acompa
nhavam o monarca, com maior frequência, assessorando-o no intenso 
trabalho de expedição de diplomas. Importa-nos saber qual o grau de 
mobilidade relativa das élites da burocracia régia e, por outro lado, 
saber a frequência com que eram solicitadas a acompanhar o monarca, 
nas suas mais díspares incursões. 

Antes, porém, iremos dar uma visão geral dos principais pólos 
de fixação da Corte eduardina. 

Verificámos, com base na observação do quadro nº IX (em ane
xo), que uma grande maioria de diplomas é expedida de quatro pólos 
escolhidos para locais de residência e sedes do Poder Central entre 
1433 e 1438: Santarém, Évora, Almeirim (em alternância com Santa-

56 O próprio monarca refere que a Corte podia chegar a atingir um quantitativo de 
três mil homens quando menciona os cuidados a ter com a peste, ao dizer: "E graças a 
Deos per speriencia de mynha corte bem se pode conhecer quanto he bem de se fastar 
della, por que muytas vezes seram em ella tres myl pessoas, e que a pestellença seja 
huu ãno per meus reynos" (Dom Duarte, Leal Conselheiro, ed. crítica de Joseph Piei, 
cap. LIV, Lisboa, 1942, p. 234) . Evidentemente que este quantitativo não se reporta 
somente ao número de servidores directos do monarca. 

57 Livro dos conselhos de el-Rei O. Duarte (Livro da Cartuxa), ed. João José Alves Dias 
et al . ,  Lisboa, 1982, pp. 12-13. 

Os oficiais 87 



JUDITE ANTONIET A ÇONÇALVES DE FREITAS 

rém) e Lisboa. No cômputo geral das cartas levantadas uma esma
gadora maioria foi redactada e expedida dos lugares supracitados, o 
que de algum modo condiz com o tempo de permanência do monarca 
e dos seus áulicos nos referidos lugares58. Na generalidade dos locais 
'seleccionados' para estacionamento da Corte, uma maioria dos ofi
ciais em serviço acompanha o monarca nas suas deslocações de terra 
em terra, dirimindo conflitos, efectuando doações, concedendo privi
légios, provendo ofícios ou concedendo perdão a inculpados, em 
nome da incontestada autoridade do soberano. 

Ao longo dos cinco anos do seu reinado D. Duarte percorreu 
regiões geograficamente próximas, situadas na Estremadura e no 
Alentejo. Complementarmente ao que acabamos de referir, verifica-se 
grande homogeneidade nas linhas de movimentação, com centro 
numa zona que passa pelo eixo Santarém/ Almeirim (e Alenquer), 
Évora e por Lisboa e umas tantas localidades próximas (Sintra, Al
mada . . .  ). A aproximação à "capital", no entanto, detecta-se essencial
mente a partir dos finais de 1436 (meses de Novembro e Dezembro), 
estendendo-se por 1437, com tendência para a instalação da Corte, em 
Santarém, na primeira metade do ano, e na segunda em Lisboa; isto 

numa altura (de preparação) de intensas negociações diplomáticas 
relacionadas com o Consílio de Basileia59 e de preparação da empresa 
de Tânger. Tal redução do âmbito das deslocações régias inverte-se a 
partir de Janeiro de 1438, altura em que o soberano permanece em 
Leiria e localidades próximas, deslocando-se juntamente com os seus 
servidores à vila de A vis nos meses terminais do seu reinado60. 

Como já  referimos há grande mobilidade e itinerância dos prin
cipais ofícios e respectivos sectores de acção administrativa. Citem-se 
fundamentalmente o Corregedor da Corte, os Vedores da Fazenda e, 
essencialmente, os "desembargadores"; para além da mobilidade dos 

58 Vide quadro XV - Itinerância régia: permanências locais e expedição de cartas. 
59 Monwnenta Port 11galiae Vaticana, vol. I, Súplicas dos pontificados de Clemente VI, 

Inocêncio VI e Urbano V, ed. de António Domingos de Sousa Costa, Roma-Porto, 1968, 
pp. VII-�III do prefácio; M. Henricina, vol. V, doe. 134, pp. 275-277; vol. VI, doe. 37, 
pp. 70-72, doe. 38, pp. 73-75 e doe. 39, pp. 75-76. 

60 Humberto Baquero Moreno, Itinerários de el-Rei O. Duarte (1433-1438) , Lisboa, 
1976, pp. 22-23. 
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sectores referidos, a presença do Chanceler-Mor em alguns dos locais 

em que a Corte mais tempo estaciona, mormente Santarém; no en

tanto, o número de subscrições deste oficial é demasiado reduzido 

para que daí possamos inferir grandes conclusões . 
Contrapondo-se à intensidade da itinerância dos sectores men

cionados, surge em 1434 uma 'primeira' normalização das actividades 

do sector da Justiça régia61 personalizado nos juizes e oficiais da Casa 
do Cível e da Casa da Suplicação. Neste mesmo ano se fixa definiti
vamente a primeira daquelas instâncias administradoras da Justiça na 
cidade de Lisboa62. E assim os diplomas da subscrição do Regedor e 
do Chanceler desta casa são expedidos da "capital", assim como a 
maioria dos diplomas subscritos pelos Sobrejuizes e Ouvidores. 

Há ainda outros departamentos que se inclinam cada vez mais 
para a sedentarização, caso dos serviços estritamente burocráticos e 
'arquivantes' da Chancelaria : guarda, verificação e registo de diplomas 
em cadernos próprios63. 

De entre os oficiais que mais frequentemente assessoram o mo
narca na resolução, entre outras coisas, de recursos judiciais chegados 
à Corte, o realce vai para a dupla formada pelos Desembargadores 
Afonso Geraldes e Luís Martins, que, e salvo raras excepções, se en
contram nos mesmos locais e nos mesmos dias que o monarca. Habi

tualmente designados por "vassalos e do desembargo", competia-lhes 
a resolução de pleitos judiciais, a concessão de privilégios a particu

lares e entidades colectivas, mantendo ao longo do reinado um papel 
de relevo na subscrição de diplomas que dizem respeito à graça em 
matéria de justiça (perdõe#4) e aos assuntos de administração geral .  

61 Na realidade, é neste mesmo ano, na sequência das Cortes realizadas em Leiria
-Santarém de 1433, que se regulamentam as atribuições de cada urna destas casas e 
dos seus principais magistrados. Armindo de Sousa, "As cortes de Leiria-Santarém de 
1433", in Estudos Medievais, nº 2, Porto, 1982, p. 170. 

62 Sobre a orgânica e evolução destes dois tribunais superiores veja-se Marcello 
Caetano, História do Direito Português, vol. I - Fon tes - Direito Público (1 140-1495), 2ª ed., 
Lisboa - S. Paulo, 1 985, pp. 308-310. 

63 No decurso de todo este processo alguns ofícios foram especialmente afectados: 
o Escrivão da Chancelaria e os seus subalternos encarregues de efectuarern a cobrança 
dos emolumentos da Chancelaria, normalmente sediados em Lisboa. 

64 Actos que, pela sua dimensão singular, se contrapõem à dimensão institucional 
do desembargo dos recursos correntes em feitos cíveis e crimes. 

Os oficiais 89 



JUDITE ANTONIETA ÇONÇALVES DE FREITAS 

Trata-se dos casos de mais signifi cativa mobilidade, uma vez que 
exercem uma actividade paralela à do monarca na subscrição de di
plomas nos diferentes locais a que se deslocam. Nos dias em que não 
estão com o monarca encontram-se, de qualquer forma, em locais 
muito próximos. Por exemplo, durante o mês de Janeiro de 1434 a já 
referida dupla de colaboradores 'directos' do monarca redacta uma 
maioria de cartas em Santarém65, enquanto o monarca estaciona em 

Almeirim66; do mesmo modo, nos meses de Junho e Julho do ano de 
1435 o soberano desenvolve a sua acção redactorial preferencialmente 
em Alenquer67, e os referidos desembargadores mantem uma intensa 
actividade de subscrição em Arruda68. Nem sempre, por outro lado, 
se encontram nos mesmos locais os titulares dos diferentes ofícios, 
ainda que permaneçam próximos uns dos outros. Por exemplo, no 
mês de Dezembro de 1433 o Vedor da Fazenda (Pedro Gonçalves 

Malafaia e o escrivão respectivo Pedro Afonso) desenvolvem a sua 
actividade em Almeirim/Santarém69 (com predomínio para o pri
meiro dos locais mencionados), e os supracitados "desembargadores" 
estão permanentemente em Santarém70 em idênticas funções. 

Contudo, e apesar dos exemplos apontados, os "desembarga

dores", os Vedares da Fazenda e o Corregedor da Corte acompanham 
normalmente o monarca. 

65 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 12v .-13, 22v.-23, 23-24, 60v., 60v.-61, 6lv., 
65v .; A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doc.12; A .N.T.T., Gaveta III, mç. V, doe. 18; 
Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531  relativos a Marrocos, ed. de Pedro de 
Azevedo, t. 1, (1415-1460), Lisboa, 1915, pp. 98-99. 

66 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. l lv.-12, 12, 53-53 v., 65v.-66, 85v.-86, 99v.
-100; 1 .  3, fl. 73; M. Henricina, vol . IV, pp. 319-320. 

67 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls .  121-122v.,  122v .-123, 126-126v. ,  127v.; 
A.N.T.T., 1 .  2, fls. 8, 9-10, 32; A.N.T.T., 1 .  3, fl .  50-50v. ,  53v.-54, 77, 78-78v., 79, 82v., 88v.; 
A.N.T.T., Gaveta VIII, mç. 3, doe. 8; A.N.T.T., Santa Cruz de Coimbra, pasta 13, doe. do 
"Alm. 5, nº5, n"14" . 

68 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fls. 50v., 51,  52, 52v.-53, 53, 54v. ,  55, 56, 57v., 61, 
6lv., 66, 66v., 68, 69, 69v., 79, 82v., 83, 84v., 85, 85v., 86v.-87, 88v., 89, 89v.-90, 90, 9lv . .  

69 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fls. 1 1  v., 21, 21 v., 24 v.,  25 v., 26, 26 v., 27, 27 v.; 
A.N.T.T., Chanc. O. João II, 1 .25, fl . 106 v.; M. Henricina, vol . IV, pp. 312-313 .  

70 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, l .  1, fls. 15v.-16, 54v.-55; l .  3, fl. 2lv., 25, 26, 27v.; M. 
Hen ricina, vol . IV, pp. 301-302; Arquivo da Universidade de Coimbra, Gaveta 1 0, mç. 2, 
doe. 21.  
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Quanto aos Ouvidores e Sobrejuizes, a sua posição é obviamente 

diferente, tendo em conta o já referido processo de 'autonomia' do 
sector governativo que representam. Assim, os primeiros estão em 

Lisboa71, por exemplo, a 30 de Setembro de 1433, e o monarca em 
Sintra72. As restantes vezes em que detectámos cartas por eles redac

tadas encontram-se nos locais de estadia da Corte. Tal situação não se 
afasta assim excessivamente dos titulares dos ofícios atrás menciona
dos. 

Já o mesmo se não passa com os Sobrejuizes, que, esteja o mo
narca onde estiver, redactam cartas invariavelmente da cidade de Lis

boa, cidade onde, como vimos, se fixou a sua Casa. 
Concluindo, os Sobrejuizes e os titulares dos ofícios superiores 

da Casa do Cível de Lisboa são os oficiais e os ofícios mais sedentari
zados. Nos mais das vezes, os restantes ofícios e oficiais acompanham 
o monarca, junto de quem mantêm uma importante relação de proxi
midade e representação social e política. 

Chegamos a "conclusões" análogas quando comparamos estes 
dados com a situação dos oficiais escreventes. A sua interdependência 
profissional liga-os mais ou menos directamente a alguns dos oficiais 
da élite superior, com alguma prevalência para a figura do soberano. 

Os 28 oficiais por nós considerados como escrivães de serviço 
corrente, à excepção de um73, escrevem cartas nos mais variados luga
res de visita do soberano e da élite burocrática superior, com tendên
cia, nalguns casos, para manterem uma relação sócio-profissional 
privilegiada com determinados núcleos de subscritores, como já vi
mos. 

71 A.D.B., Colecção cronológica, ex. 24, (1432-1435), s ./n . .  
72 Apesar de  não se  encontrar exarada nos livros da  Chancelaria nenhuma carta de 

subscrição régia de 30 de Setembro de 1433 sabemos, contudo, que o monarca prolon
gou a sua estadia nos paços de Sintra desde pelo menos o dia 25 daquele mês até ao 
aia 2 de Outubro. (M. Henricina, vol. IV, p. 79 e A.N.T.T., Chanc. O. João II, 1. 25, fl .  
106v.) . 

73 Efectivamente, um dos oficiais escreventes (João Pais, biografia 67 do catálogo 
prosopográfico dos escrivães), que integramos na categoria de oficial de intervenção 
corrente, escreve um total de 1 1  diplomas num mesmo 1ocal. Mas trata-se de um caso 
excepcional e único. 

Os oficiais 91 



JUDITE ANTONIETA ÇONÇALVES DE FREITAS 

Uma imagem que exprime bastante bem o que acabamos de 
referir é a reflectida pelo quadro X em anexo, através do qual se veri
fica que há uma relação de grandeza (mais ou menos) directa entre o 

número de documentos escritos e o número de locais de visita e 
estadia. Quer dizer, os oficiais de mais intensa actividade de escritura
ção são aqueles que maior número de locais de visita ostentam. 

Rematando, podemos dizer que estes homens formam um conti
nuum espacio-temporal com os oficiais de mais intensa actividade 
como redactores, uma vez que as duas "micro-populações" estudadas 
se deslocam nas mais das vezes para os mesmos locais de actuação e 
estadia da Corte. 

4.4. O tempo dos oficiais: a idade e as gerações 

"Connaitre l 'âge des hommes qui appartiennent de pres ou de loin aux 
spheres du pouvoir n 'est pas sans intérêt pour caractériser telle ou telle societé 
politique. Au nwyen âge en particulier, l 'affirmation, banale, que le pouvoir 
était détenu forcément par des hommes jeunes puisque l 'espérance de vie était 
faible, n 'est pas vraiment démontrée ". 

Élisabeth Mornet74 

A frase com que abrimos a presente alínea alude a uma das mais 
actuais e prementes questões com que se defronta o historiador das 
sociedades políticas - a da memória da idade - na caracterização das 
"micro-populações" que gravitam em torno das esferas do Poder. 

Pretendendo trazer a lume toda esta problemática, Bernard 
Guenée alerta-nos para a questão da idade distinguindo dois planos 

74"Âge et pouvoir dans la noblesse danoise", in Journnl des Savants, Ganvier-Juin 
1988), p. 119. 
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de abor dagem: "D'abord sur un plan demographique; ensuite sur un 
plan 'politique"'75. 

Se o primeiro tem sido objecto de estudo privilegiado pelos 

demógrafos, do segundo se faz eco o ponto de vista em que nos inse
rimos - a idade da élite burocrática estabelecida. 

Por conseguinte, a análise da questão etária a que nos lançámos 

assenta em três vertentes essenciais, sobre as quais iremos perspecti
var todo o plano de abordagem: 

- a contingência e a ambiguidade da aplicação dos conceitos de 
"juventude" e "velhice"76 no âmbito do estudo das éli tes burocráticas 
estabelecidas e das principais funções que exercem; 

- a duração das carreiras da élite burocrática eduardina, en
quanto sub-grupo 'político' que transita da élite burocrática joanina; 

- a idade dos oficiais do serviço régio no período de 1433-1438. 

A tentativa de nos aproximarmos da idade dos agentes da 
burocracia régia defronta-se, desde logo, com dois tipos de dificul
dades, que correspondem a planos de abordagem distintos . Um que 
poderemos classificar de ' teórico', e que se encontra relacionado com o 
esclarecimento dos conceitos de 'velho' e de 'jovem' segundo o pensar 
da época; outro de raiz 'prática', aquele que mais nos interessa e sobre 
o qual desenvolveremos a nossa reflexão, reportando-se às condi
cionantes impostas pela carência de informações concretas a esse res
peito na documentação compulsada. 

Relativamente ao primeiro, é óbvio, antes de mais, que a 
'memória da idade' se não apresenta para estes homens com a mesma 
importância que hoje lhe atribuímos. A testemunhá-lo parecem estar 

75Sobre a acuidade de que actualmente se reveste este assunto, veja-se, por todos, 
o artigo "L'âge des personnes authentiques: ceux qui comptent da�s 1a societé 
médievale sont-ils jeunes ou vieux?", in Prosopograplue et Genese de l 'Etat Moderne, 
Paris, 1986, p. 251. 

76Num estudo recente de Françoise Autrand, é lançada esta mesma questão, ex
primindo-se a autora do seguinte modo: "Mais qu'est-ce que la vieillesse? Qu'est-ce 
que la jeunesse? ( . . .  ) La primiere chose qui apparait à travers les sources - théoriques 
ou pratiques - est la faible souci qu'ont les hommes de ce milieu et de çe temps a'in
diquer les âges" ("La force de l 'âge: jeunesse et vieillesse au service de l 'Etat en France 
aux XIVe et XVe siecles", in Académie des Inscriptions & Bel/es-Lettres. Comptes rendus 
des Séances Ganvier-Mars 1985), pp. 206 e 207) . 
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as parcas referências, seja  por falta de conhecimento preciso da 
própria idade, seja por hábito 'enraizado' de omissão77. 

Para nós as suas vidas começam no dia em que são identificados 
como licenciados, na altura em que adquirem o grau de mestre ou de 
doutor quando surgem como redactores/ escrivães de cartas régias ou 
ainda quando são providos como titulares de ofícios régios. Para eles 
as referências às datas de nascimento, fundamentalmente, e à data da 
morte78 parecem não ter grande 'significado'79. 

Assim, em vista das limitações que apontámos, a idade dos 
burocratas eduardinos não surge da apreensão da idade real, mas sim 
do conhecimento intuitivo e estimativo, alcançado através do consta
tar da duração das suas carreiras e da estimativa elaborada a partir de 
uma data 'importante' conhecida. 

Partindo do princípio de que a idade mínima para o exercício de 
um cargo público é de 30 anosBO, calculamos, inicialmente, a longevi
dade dos oficiais em serviço, tendo em consideração a referida marca 
etária (eventualmente 35 anos, para os detentores do grau de doutor), 

77Efectivamente, a questão da "memória da idade" tem suscitado algum interesse 
da parte dos historiadores das sociedades políticas, num processp que está ainda 
longe de ver resolvidas as suas mais prementes interrogações. Para Elisabeth Momet, 
a referência à idade, ou à data de nascimento, não constitui um hábito medieval .  A 
mesma autora chama a atenção para o facto de que, quando surge a referência a uma 
data, ela poder corresponder a uma "nade retórica" ou simbólica, gue prima, às 
vezes, pelo exagero. Nesta mesma linha de pensamento, Bernard Guenee refere ainda 
que " . . .  les contemporains avaient tendance à parfois surestimer 'âge des vieillards" 
( . . .  ) "vigoureux ou débiles, ces quelques vieillards ne sont que des exceptions qui con
firment la régle" (ob. cit. ,  pp. 250 e 251) .  Por último, há que chamar a atenção para o 
facto de nos relatos coevos que compulsámos, e que mais se prestam à citação de 
datas (v. g. as genealogias, os nobiliários, as crónicas), os dados cronológicos rara
mente aparecem, havendo por vezes diferenças de testemunho para testemUnho. 

78Nos epitáfios a referência à data do nascimento aparece mais raramente do que 
a menção à data da morte. 

790 hábito de se escreverem as datas mais importantes da vida começou a ser in
crementado a partir do século XV, surtindo importantes efeitos nas primeiras décadas 
do século XVI, num processo paralelo ao desenvolvimento das instancias administra
tivas e da proliferação do acto escrito. Sobre este assunto veja-se Bernard Guenée, ob. 
cit., pp. 256 e 257. 

80 A marca etária considerada tem em conta especificamente a idade de acesso às 
instâncias do Poder. Dependendo das funções exercidas, tal idade é no mínimo de 25 
anos, e na 9eneralidade dos casos ascende a 30, segundo a opinião defendida pelos 
autores atras referidos. Cf. com as considerações desenvolvidas a propósito da idade 
mínima de acesso às instâncias do poder local de Adelaide Lopes Pereira Millan da 
Costa, "Vereação " e "Vereadores ": o governo do Porto em finais do seC11lo XV, Porto, C.M.
-A.H., 1993, pp. 93-98. 
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em complementar intersecção com os dados prosopográficos respei
tantes à duração das carreiras81 . 

É portanto a partir da concatenação dos informes da "metafonte" 
que efectuamos uma estimativa da idade de cada um dos oficiais su
periores da burocracia de D. Duarte, uma vez que para o conjunto dos 
oficiais escreventes as possibilidades de cálculo aproximado se en
contram para já substancialmente reduzidas, isto pelo facto de termos 
considerado apenas o desempenho das respectivas atribuições entre 
1433 e 143882. 

81No que diz respeito ao caso português, as únicas referências metodológicas que 
possuimos reportam-se aos trabalhos de Armando Luís de Carvalho Homem, O De
sembargo Régio (1320-1433), pp . 261 ss. e de Eugénia Pereira da Mota, Do "africano " ao 
"Príncipe Perfeito " (1480-1483) .  Caminhos da Burocracia, o segundo volume, os quais 
empiricamente nos autorizam, apesar de não versarem a idade "ex professo", estas 
ilações sobre os trinta anos. Extraímos das obras citadas exemplos de alguns oficiais 
de carreira mais longa . Concretizemos. Relativamente aos oficiais b iografados na 
primeira obra referida seleccionámos os seguintes: Afonso Domingues (II), Ouvidor 
em 1344, rondará então os 30 anos; Sobrejuiz aos 42, Desembargador aos 47 e conse
lheiro a partir dos 55, data a última referência que lhe conhecemos de 1380, o que nos 
leva a pensar na eventualidade de uma morte pouco posterior, de afastamento por 
"veterania" ou de eventual 'queda em desgraça' no termo do reii;ado fernandino, 
aproximando-se, em qualquer caso, dos 70 anos (cf. pp .  261-263); Alvaro Gonçalves 
foi Ouvidor dos feitos em 1368 e Corregedor da Corte um ano mais tarde, logo, com 
30 e poucos anos; chegou assim a Vedar da Fazenda com cerca de 40 anos e a Chan
celer-Mor rondando os 62; o seu desaparecimento das instâncias governativas veri
fica-se assim por volta dos 68 anos (cf. pp. 275-279); o Dr. Diogo Martins já em 1402 é 
diplomado por Bolonha, o que nos leva a pensar não ter menos de 35 anos; foi assim 
Desembargador com cerca de 40 anos, a partir de 1407, tendo desaparecido do serviço 
régio com cerca de 63 (cf. pp. 290-291) ;  o Dr. Gil Martins já em 1388 era doutor em 
Leis, diplomado por Bolorilia, e em 1408 ocupava o ofício de Desembargador, con
tando portanto cerca de 55 anos; em 1421 era Chanceler-Mor com 68 anos, datando a 
última referência que lhe conhecemos de 1432, o que perfaz 79 anos (cf. pp. 309-310) .  
Relativamente aos oficiais do "Príncipe Perfeito", as referências à idade são mais pre
cisas, uma vez que beneficiamos do conhecimento de algumas datas importantes, 
como a da morte. Citem-se os seguintes exemplos: Diogo da Fonseca em 1450 era já  
bacharel, o que nos leva a pensar rondar os  30  anos, em 1453 ocupa o ofício de Sobre
juiz e já é licenciado, com 33 anos (mais ou menos); dois anos mais tarde ocupa o 
ofício de Desembargador da Casa da Suplicação, e em 1475 aparece pela primeira vez 
referido como doutor em Leis, com 55 anos, tendo morrido cinco anos mais tarde (cf. 
pp. 40-42); João Fernandes Godinho é membro a partir de 1466 do Desembargo; três 
anos depois é bacharel, rondando os 33 anos, e ocupa o ofício de Desembargador da 
Casa do Cível; ostenta o grau de doutor em Leis e o ofício de Ouvidor da Casa do 
Cível aos 47 anos, avizinhando-se a morte aos 61 (cf. pp. 90-92) . 

82Para uns tantos casos, colhidos a esmo, ensaiámos um 'alongamento' das carrei
ras dos oficiais escreventes através das fontes impressas compulsadas. Citem-se os 
casos de: Gomes Borges (Vd. biografia 14 do catálogo prosopográfico dos subscritores 
- matriz 1), Escrivão da Chancelaria em 1436, surgindo na qualidade de redactor de 
cartas régias e de substituto do Chanceler-Mor, desempenha o ofício em causa du
rante pelo menos 37 anos; Filipe Afonso (Vd. biografia 43 do catálogo prosopográfico 
dos escrivães - matriz II), Escrivão da Chancelaria e "logotente nos paços de el-Rei" 
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Relativamente à duração das carreiras dos oficiais subscritores, 
estimámos os limites mínimos e máximos de permanência no Desem
bargo, e estabelecemos o seguinte quadro: 

Anos de permanência Totais Oficiais 
no Desembargo 

Referências ocasionais 3 Diogo Lopes 

não ultrapassando 1 ano 10% Pedro Eanes 
Ricardo Pais 
Diogo Fernandes de Almeida 

1 /10 anos 4 João Afonso 
13.33% Rodrigo Eanes Vilela 

Rui Taveira 

Anos de permanência Totais Oficiais 
no Desembargo 

Diogo Afonso 
Diogo Afonso de Carvalho 
Diogo Gil Ferreira 
Diogo Lopes de Sousa 

11/20 anos 12 Fernão Álvares 
40% Gonçalo Gonçalves Camelo 

João Fernandes 
Luís Afonso 
Luís Martins 
Nuno Vasques de C. B. 
Pedro Afonso 
Pedro Eanes Lobato 

por um período de 22 anos; João de Lisboa (Vd. biografia 57 do catálogo pro
sopográfico dos escrivães - matriz II), Escrivão da Chancelaria pelo menos por um 
período de 13  anos; Lopo Afonso (Vd. biografia 71 . . . ), Escrivão aa Câmara régia em 
1426, Secretário em 1440, Escrivão da Puridade em 1445-1448, teve pelo menos 22 
anos de carreira; Paio Rodrigues [de Araúj o] (Vd .  biografia 85 . . .  ) ,  Escrivão da 
Fazenda do Infante D.  Duarte, Contador-Mor dos Contos de Lisboa em 1445, juiz dos 
feitos da alfândega de Lisboa em 1447, pelo menos 14 anos de carreira; Rui Galvão 
(Vd. biografia 95 . . . ), escrivão em 1428, Secretário de el-Rei em 1431, Escrivão da Câ
mara régia 1442, Notário-Público da Corte até 1450, teve pelo menos 22 anos de car
reira) .  "Démarches" deste tipo não são, no entanto, viáveis para a totalidade dos ofi
ciais escreventes. Até porque, nos casos escolhidos, se verifica, em continuidade de 
carreira, uma 'transição' para a élite burocrática. 
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Anos de permanência Totais Oficiais 
no Desembargo 

Afonso Geraldes 
Diogo Afonso Mangancha 
Fernão Fogaça 
Gomes Borges 
João Afonso [de Alenquer] 

21 /30 11  João de Alpoim 
ou mais anos 36.66% João Mendes 

Nuno Martins da Silveira 
Pedro Gonçalves Malafaia 
Rui Fernandes 
Vasco Fernandes de Lucena 

Que concluir dos dados aqui apresentados? 
A uma primeira leitura do quadro, a ideia que retemos é a de 

um acentuado alongamento das carreiras dos oficiais, isto pelo peso 
dos indivíduos com carreiras que ultrapassam os 10 anos. 

Com efeito, são cerca de 23 (76 .66 %) os efectivos que se encon
tram nas esferas do Poder Central por períodos que ultrapassam em 
larga medida o reinado de D. Duarte. 

Tal aspecto pode sugerir dois tipos de ilações, diferentes mas de 
algum modo complementares: 

- a maioria dos oficiais eduardinos corresponde a uma herança 
do período de governação joanina; 

- o alongamento das carreiras espelha um outro facto, o de que 
as élites burocráticas estabelecidas passam nas mais das vezes ' longos' 
períodos de tempo nas instâncias governativas. Por conseguinte, os 
oficiais superiores eram, no período em causa, homens já com um cur
riculum burocrático minimamente longo. O que corrobora a ideia de
fendida por vários historiadores83 de que o serviço régio se valoriza 
também pela 'longa' experiência e ciência burocráticas. Por outro lado, 
o exercício de determinadas funções é reservado a homens perten
centes a classes etárias mais avançadas, progredindo e transitando nas 

83Vejam-se fundamentalmente os trabalhos de Bernard Guenée, ob. cit . ,  pp. 276-
-279; Françoise Autrand, ob. cit., pp. 210-217. 
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instâncias administrativas dos ofícios menos elevados para os mais 
elevados84. 

Verificamos assim que o desempenho de determinados cargos é 
também, nas mais das vezes, cometido a oficiais experientes ou que, 
por razões de saúde e de maior 'peso' da idade, se encontram impos
sibilitados de se deslocar com assiduidade, e subsequentemente são 
providos em ofícios mais sedentários (v.g.  Sobrejuiz, Ouvidor e De
sembargador da Casa do Cível, ao tempo já em Lisboa) .  São estes os 
ofícios mais susceptíveis de atribuição a veteranos85. Há, por outro 
lado, funções que exigem oficiais na força da idade86, garante de uma 
maior assiduidade e mobilidade dos seus titulares87. 

No grupo de oficiais que ostentam uma maior duração de car
reira, o número dos que possuem estudos universitários é significa
tivo88. De referir que uma mais longa permanência dos oficiais no 
serviço régio lhes permite atingir os ofícios superiores do aparelho 
burocrático, como corolário das suas aspirações políticas. De facto, al-

84Sirva de exemplo, Luís Afonso (matriz 1, biografia 23), Ouvidor da Corte em 
1435, verá acumular-se-lhe o cargo de j uiz das apelações e dos resíduos em 1436. Em 
1443 intervém como redactor na gualidade de Chanceler interino, substituindo D.  
Fernando da Guerra, titular do oficio. Em 1445 é aposentado por D.  Afonso V,  por 
este considerar "grande [o] tempo que aqui [no desembargo] serve ( . . .  ) asy [em tempo] 
de meus reis dom Joham meu avoo e el Rey meu senhor e padre ( . . .  ) vendo sua idade 
e dores e como lhe he gra pena os trabalhos da nossa corte"; concede-lhe o Rei carta de 
mercê e ordena que seja aposentado deste ofício para o nomear Ouvidor da Casa do 
Cível de Lisboa . (A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, 1 .  25, fl. 53 v . ) .  Em 1451 é afastado de
finitivamente das instâncias do Poder, quando lhe é dada carta de aposentação do 
ofício de juiz da Casa do Cível de Lisboa, por estar velho e doente. (Ibidem, !. 11 ,  fl .  
61) .  Vejam-se ainda os casos referidos na nota 81 .  

85Compulsem-se as biografias dos oficiais subscritores, mormente o ponto 9.2. do 
catálogo prosopográfico, matriz 1, correspondentes aos números 4 (Diogo Afonso de 
Carvalho), 7 (Diogo Gil Ferreira), 15 (Gonçalo Gonçalves Camelo), 23 (Luís Afonso) 
e 37 (Vasco Fernandes de Lucena). 

86 A expr,essão é de Françoise Autrand ("La force de l 'âge: jeunesse et vieillesse au 
service de 1'Etat en France aux XIVe et XVe siecles", cit., pp. 206-223). 

87cf. com o que já ficou dito no ponto 4.3. deste capítulo, no qual nos debruçámos 
essencialmente sobre a mobilidade e sedentariedade dos ofícios. 

88Por ordem alfabética, Afonso Geraldes, escolar em Leis, permanece ligado ao 
Desembargo por um período de 28 anos; Diogo Afonso Mangancha, doutor em Leis 
e Artes, por um período de 21 anos; João de Alpoim, escolar em Leis, por um período 
de 34 anos; João Fernandes, escolar em Leis, por um período de 16 anos; J o ã o  
Mendes, escolar em Leis, por um período d e  35 anos; Ru i  Fernandes, doutor em Leis, 
por um período de 20 anos; e Vasco Fernandes de Lucena, doutor em Leis, por um 
período de 67 anos. 
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guns dos oficiais de carreira mais longa só se vêem afastados quando 
o estado de saúde os impede do exercício regular e quotidiano das 
suas principais atribuições, ou ainda quando a morte os sur
preende! . . . 89. 

Que dizer acerca da idade dos servidores régios do período de 
1433-1438? Para responder a esta questão elaborámos o seguinte 
quadro: 

Anos Nº de Ofi- % 
c1a1s 

31-40 14 46,66 
41-50 10 33,33 
51-60 3 10 
61 ou mais anos 3 10 
Total da amostra90 30 99,99 

Verifica-se assim que o serviço régio não exclui os mais jovens. 
No entanto, há que ter em atenção o seguinte: o maior peso relativo 
dos homens que pertencem à classe etária situada entre os 31 ·e os 40 

anos surge de alguma forma inflacionado, uma vez que a maioria dos 
oficiais incluídos neste grupo ostenta uma intervenção esporádica, e 
não temos qualquer referência anterior. 

89Ver por todos as biografias dos oficiais subscritores no catálogo prosopográfico, 
correspondentes aos números: 5 (Diogo Afonso Mangancha, m. 1448); 9 (Di ogo  
Lopes de Sousa, m.  1448); 18  (João de  Alpoim, m.  pouco antes de  1456); 21 (Jo ã o  
Mendes, m .  por volta de 1440); 26 (Nuno Martins d a  Silveira, m .  1454); 3 1  (Pedro 
Gonçalves Malafaia, m. 1437); 34 (Rui Fernandes, m. por volta de 1450); e 37 (Vasco 
Fernandes de Lucena, m. por volta de 1501; e plausivelmente outros oficiais, sobre os 
quais não temos conhecimento preciso da data da morte ou do afastamento do cargo. 

9ºSão precisamente trinta os oficiais subscritores que aqui incluímos, por duas 
razões diferentes mas de algum modo complementares: a primeira está em que são os 
oficiais redadores que detêm a titularidade de ofícios que se enquadram na dimensão 
estrita das instâncias da "administração central"; a segunda tem a ver com o facto de 
serem também eles os detentores de uma mais significativa dose de referências, que 
nos possibilitam a aferição das suas idades. Vejam-se as biografias do catálogo proso
pográfico - matriz 1 correspondentes aos números: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37. 
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Os oficiais com maior peso nas subscrições de cartas régias si
tuam-se nas faixas etárias dos 41 /50 anos e dos 51 /6Q91, o que de certo 
modo vem confirmar o espaço ainda ocupado no seio do Desembargo 
por alguns dos oficiais pertencentes à segunda e à terceira gerações de 
servidores joaninos92; reforçado este aspecto pelo facto de os oficiais 
'privados'  do monarca enquanto príncipe transitarem para as 
instâncias governativas aquando da sua ascensão à realeza, ocupando 
funções similares às anteriorn1ente desempenhadas no 'governo 
paralelo' do príncipe93 . 

Concluindo, o curto reinado eduardino (e talvez por isso 
mesmo . . .  mas não só ! )  foi um período de governo particularmente 
votado ao destaque dos mais cientes e experientes colaboradores do 
monarca, não se tendo verificado uma significativa renovação dos 
quadros humanos. Há no entanto que ressalvar o facto de se detectar 
em determinados sectores da acção governativa uma maior propensão 
para a reordenação e renovação dos efectivos; é o caso, por exemplo, 
do sector da Fazenda, no qual ingressará um novo titular em 1436 
(Diogo Fernandes de Almeida), e do surgimento de agentes até aqui 
desconhecidos nos ofícios de Ouvidor da Corte e de Sobrejuiz. 

Apesar destas nuances, não poderemos falar de renovação dos 
quadros humanos com a ascensão ao trono do novo monarca, ou 
mesmo ao longo do seu reinado94. Este facto poderá eventualmente 
relacionar-se quer com um crescendo da intervenção pessoal do mo
narca desde os primeiros tempos da sua governação, quer com o facto 

91Acima dos 41 anos está mais de metade (53.33 %) dos burocratas eduardinos. 
92Por ordem alfabética :  Afonso Geraldes, Diogo Afonso, Fernão Álvares, 

Gonçalo Gonçalves Camelo, João Afonso [de Alenquer}, João de Alpoim, João Fer
nandes, João Mendes, Luís Martins, Pedro Afonso, Pedro Gonçalves Malafaia e Rui 
Fernandes. Saliente-se que a relativa "juventude" de alguns dos oficiais joaninos ao 
ingressarem no serviço régio poderá relacionar-se com este alongamento de carreiras. 
Vejam-se, essencialmente, as considerações de Armando Luís de Carvalho Homem a 
respeito das sucessivas gerações de oficiais joaninos (O Desembargo Régio (1320-1433), 
pp. 242-250) .  

93Por ordem alfabética: Diogo Lopes de Sousa, Fernão Fogaça, Nuno Martins da 
Silveira e Nuno Vasques de Castelo Branco. 

94sobre este assunto, especificamente, já nos debruçámos num trabalho anterior, 
intitulado "Os oficiais da burocracia régia (1433-1450) . Primeira abordagem", in Re
vista de História Económica e Social, 24 (Setembro-Dezembro 1988), pp. 37-44. 

100 Os oficiais 



A BUROCRACIA DO "ELOQUENTE" (1433-1438) 

de esta ter ficado reduzida a uns escassos cinco anos.  A experiência 
política do soberano, associado ao poder desde o início da segunda 
década do século XV, proporcionou-lhe uma maior familiaridade e co
nhecimento dos oficiais de seu pai.  Ao mesmo tempo que ia inter
vindo e superintendendo em quase todos os sectores da governação, 
ia também, e por certo, alcançando um acentuado controlo sobre 
todos os burocratas, simétrica e concomitantemente garantido pela in
terferência dos seus próprios desembargadores e conselheiros. 

4.5. O estar dos oficiais: o meio e a(s) família(s) 

A estrutura social que enforma o serviço público no reinado de 
D. Duarte reflecte uma determinada evolução socio-profissional . A 
análise de todo o processo que lhe subjaz surge também do confronto 
com os dados relativos ao período anterior, os quais nos facultam a 
observação dos movimentos descendentes e ascendentes da evolução 
verificada nos mecanismos que garantem o acesso à titularidade dos 
ofícios públicos, designadamente os régios. Por conseguinte, a carac
terística determinante desta, ao que parece, lenta evolução pode ir 
buscar-se ao século XIV post-dionisino e, em termos de irreversibili
dade, à ascensão de D. João I à realeza95, a qual accionou os mecanis
mos de promoção de uma 'nova' geração de oficiais régios, o que, de 

95Ver por todos ArirJ.ando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo régio (1320-
-1433), p. 239 ss.; e "L 'Etat portugais et ses serviteurs (1320-1433)", in fou rnal des 
Savants Guillet-Décembre 1987), pp. 181-203. 
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facto, se traduziu numa vitória dos servidores laicos na burocracia% e, 
até certo ponto, no Conselho97_ 

A acentuação, no âmbito dos diferentes sectores de acção gover
nativa, dos elementos laicos e, simultaneamente, graduados em Di
reito (Civil) põe em relevo uma das vertentes (não a única) do 
movimento de 'laicização ' verificado nos principais órgãos da Admi
nistração Central a partir da terceira e quarta décadas da centúria de 
Quatrocentos .  

Ainda assim, existem, é certo, alguns eclesiásticos no desem
penho de importantes funções estritamente ligadas às actividades da 
governação; contudo, verifica-se uma maior propensão para valori
zarem as suas qualidades civis específicas, até mesmo como titulares 
de ofícios, em detrimento da sua agora mais ténue condição de 
clérigos98. 

O soberano apoiava-se, assim, numa 'nova' camada social com
posta por elementos com formação universitária e cultural - 'os legis
tas'99, da qual parece também vir a depender a eficácia, a especiali
zação e a competência da sua administração. 

96Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), Quadros 
Anexos I II, B e C estabelece a relação entre o número de legistas e de clérigos por 
decénio até 1433; por aí se pode verificar que a tendência ao longo das décadas referi
das é para um aumento no número dos legistas e para um decréscimo do número dos 
clérigos em relação ao total dos oficiais. Tal facto culminará no desaparecimento dos 
clérigos nos finais do reinado joanino (1421-1433) .  

97Ver por todos Armando Luís de Carvalho Homem, "Conselho real ou conselhei
ros do rei? A propósito dos «privados» de D. João I", in Revista da Faculdade de Letras. 
História, II série, IV (1987), pp. 9-68 (reed. in Portugal nos finais da Idade Média: Estado 
Instituições, Sociedade Política, Lisboa, 1990, PP,· 221-278) .  Para a segunda metade do 
século XV, compulsem-se as biografias do catalogo prosopográfico áe Eugénia Pereira 
da Mota, Do "Africano " ao Príncipe "Perfeito " (1480-1483). Caminhos da Burocracia Régia, 
vol. II, pp. 38-39, 45, 61-62 e 93-99. Surgem aí alguns exemplos de individualidades 
que, muito embora sendo membros do Conselho régio, detem comulativamente dig
nidades de foro eclesiástico. 

98sobre a evolução e a consequente acentuação das relações entre a clericatura e o 
exercício das funções civis, veja-se sobretudo Henri Gilles, "Le clergé méridional en
tre le roi et l 'église", in Les évêql tes, les deres et le roí (1 250-1300), Cahiers de Fanjeaux, 7, 
Toulouse, 1972, pp. 393-417. Sobre a ingerência na jurisdição temporal dos se.nhori�s 
eclesiásticos durante o século XIII, veja-se por todos Jacqueline Caille, "La se1gneur1e 
temporalle de l 'Archevêque dans la ville de Narbonne (Deuxieme moitié du XIIIe 
siede)" (in ibidem, pp. 165-209) .  

99Na expressão de Henri Gilles, "L'université que les avait formés les avait enfer
més des leur jeunesse dans un monde ecclésial. 1,'enseignement qu'elle leur avait 
donné les portait naturellement en dehors de ce monde. Quoi d'étonnant si, partagés 
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Uma maneira de a posição social e política do monarca se ver re
forçada em relação aos senhores, designadamente os eclesiásticos que, 
também aqui, se vêem desapossados da maioria dos cargos governa
tivos que anteriormente ocupavam 100. Como consequência da con
figuração das diversas instâncias do Poder Central, assistimos no 
período de Quatrocentos ao desenvolvimento de uma importante 
aristocracia de serviço, com antecedentes no reinado joanino e consu
mada nos tempos subsequentes. 

Parece-nos importante salientar que durante o reinado do "Elo
quente" se atingiu um nível de evolução social nas instâncias do 
Poder, no qual, futuramente, se baseará a dinâmica da sociedade 
política. Como testemunho desta situação temos a continuidade do 
peso, nos vários sectores da acção governativa, de um número cres
cente de oficiais com formação jurídica (escolares em Leis, bacharéis 
em Leis, licenciados em Leis e doutores em Leis) . Com efeito, a 'laici
zação' do serviço público tende a acentuar-se durante o reinado edu
ardino, quer pela ausência na burocracia dos eclesiásticos e dos 
"clérigos-legistas" (numerosos nos tempos iniciais de D.  João I), quer 
pelo aparecimento de um número significativo de indivíduos instruí
dos em práticas jurídicas mínimas. 

Num total de trinta servidores régios laicos, em doze surgem 
referências ao nível universitáriolül atingido, sendo: 

ansi entre deux idéuax également respctables, ils out souvent tenté un synthése qui 
leur permettait de ne renier ni l 'un ni l'autre" (ob. cit., p. 411). 

100Escassamente representados ao nível das instâncias da Administração Central 
(1433-1438), os clérigos nem por isso deixaram de estar presentes nalgumas tarefas ou 
funções significativas. Sirvam de exemplo as presenças de elementos eclesiásticos em 
negociações com a Santa Sé ou como representantes régios em acordos de paz. No 
que diz respeito às primeiras, refira-se que D. Duarte enviou ao Concílio de l3asileia 
alguns dos mais importantes clérigos do Reino como seus embaixadores: D. Antão, 
bispo do Porto, futuro cardeal; mestre frei Gil Lobo, da Ordem de S.  Francisco; frei 
João, da Ordem de S. Agostinho; "e com estes ordenou outra muyta e muy nobre 
companhia" (Rui de Pina, "Crónica de D. Duarte", in Tesouros da Literatura e da 
Historia, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, 1977, cap. VIII, p. 506) . 

101 A referência à formação cultural dos agentes da burocracia aparece inter
mitentemente na documentação compulsada, com f revalência para as cartas avulsas, 
onde, por baixo da assinatura autógrafo do oficia redactor, surge a alusão ao grau 
universitário frequentado. Para alguns dos indivíduos de origem social modesta, a 
frequência da Universidade é um meio de promoção social eficaz concretizado muitas 
vezes no acesso às instâncias da administração. Veja-se o caso do Dr. Diogo Afonso 
Mangancha, importante jurisconsulto dos reinados de D. Duarte e de D. Afonso V. 
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Escolares em Leis 8 (26.66 % do total) 
Bacharéis em Leis 102 1 (3.33 % do total) 
Licenciados em Leis o 
Doutores em Leis 3 (10 % do total) 
Total 12 (39.99 % do total) 

Salienta-se do conjunto de oficiais considerado aqueles que pos
suem um nível mínimo de frequência universitária. 

Interessa-nos analisar a composição económico-social do grupo 
estudado e a sua posição face ao poder do soberano. Nesta perspec
tiva, ater-nos-emos fundamentalmente à base económica do poder do 
conjunto dos burocratas eduardinos e à sua relação com as origens 
sociais; distinguindo estruturas de parentesco no serviço público e 
'dinastias ' de oficiais, facto ainda em afirmação ao tempo. 

A primeira leitura do catálogo prosopográfico dos oficiais a que 
nos reportamosl03 (matriz I) evidencia uma grande diversidade 
económica entre os servidores régios, facto que nos leva a afirmar que 
a homogeneidade de origem e recrutamento não é uma característica 
que possa ser utilizada para definir a élite burocrática. Neste sentido, e 
complementarmente ao que acabamos de referir, da análise do estádio 
de evolução social merecem particular realce as diferenças no nível 
económico dos burocratas, nível esse centrado na detenção de certos 
bens patrimoniais e de outros tipos de rendimentos . A consolidação 
da base económica do poder dos oficiais torna-se assim um meio ex
tremamente interessante e, não menos, importante de caracterização 
dos modos de vida desta "micro-população", ou se quisermos, deste 
'órgão social'104 do poder régio. 

1020 oficial a que se reporta aparece mencionado como bacharel em Leis no esca
tocolo de uma carta régia que subscreve no ano de 1441 . ,Trata-se de Rodrigo Eanes 
Vilela, (biografia 33 do catálogo prosopográfico - matriz 1) .  E no entanto provável que 
já frequentasse a universidade ao tempo da governação de D. Duarte. 

103Tem particular interesse compulsar os dados ordenados nos parágrafos 3 e 4 da 
matriz 1, que são dedicados em especial à análise das estruturas socio-económicas dos 
oficiais da burocracia. 

104Norbert Elias, A sociedade de corte, trad. port., Lisboa, 1987. 
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Na realidade, esta aristocracia 'curial ' baseava-se também, a 
nível económico, nos rendimentos dos domínios que ia acumulando 
como benesse régia em compensação do seu serviço, promovendo-se 
assim a constituição de apreciáveis possessões fundiárias, favoráveis 
ao aparecimento e consolidação de importantes estirpes locais105. 

Beneficiária de um aumento dos rendimentos fixos em terras, de
pressa o monarca gratificava os seus préstimos na Administração Pú
blica com a atribuição da dignidade de 'vassalo do rei' 106. 

Assim, a aristocracia de serviço que se mantinha mais próxima 
do monarca passou a usufruir de títulos e dignidades que tradicio
nalmente eram prerrogativa da nobreza 107, como por exemplo, o su
pracitado estatuto de "vassalo régio", acumulando-se-lhe, frequente
mente, a dignidade de "cavaleiro"lOB. 

Longe de uniforme, o conjunto de homens estudado encontra
-se, no entanto, reforçado pela capacidade de dominação que escapa à 
nobreza tradicional, cada vez mais afastada da principal sede do 

lOSservem de  exemplo: a constituição da casa senhorial de  Abrantes, cujo fun
dador Fernão Alvares de Almeida, vedar do mestre de Avis e cavaleiro da Ordem de 
Avis, foi agraciado com numerosas possessões durante o reinado joanino, tendo-lhe 
sucedido como seu herdeiro Diogo Fernandes de, em 1429, Vedar da Fazenda no rei
nado de D. Duarte (biografia 6 do catálo90 prosopográfico, matriz I); período durante 
o qual aumenta enormemente o patrimonio herdado de seu pai, sendo provido a al
caide da vila de Abrantes. (v. o parágrafo 4 e respectivas rubricas) .  Nuno Martins da 
(biografia 26 do c;atálogo prosopográfico, matriz l), da linhagem daqueles que funda
ram a cidade de Evora, Escrivão da Puridade de D. Duarte, e já antes da sua ascensão 
à realeza, e que recebe amplos e variados bens ao longo do período em que desem
penha o ofício referido, designadamente nas imediações da supracitada cidade, local 
onde tinha residência. (v. o parágrafo 4 e respectivas rubricas) . 

106Desde a segunda metade do século XIV que esta qualificação se torna de facto 
corrente no escatocolo das cartas régias para a maioria dos oficiais redactores, antes 
da identificação do ofício que ocupavam nas instâncias do Poder central. 

l07No que diz respeito às dignidades, estatutos e cargos ocupados pelos parentes 
mais próximos dos monarcas de além-Pirinéus, veja-se por todos Bernard Guen ée, 
"Le roi, ses parents et son royaume en France au XIVe siecle", in Bullettino dell'Istituto 
Storico Italiano per il Media Eva e Archivio Muratoriano, nº 94 (1988), pp. 440-470. Para 
Portugal, é opinião de A. H. de Oliveira Marques que "Os ricos-homens eram um 
grupo social bastante aberto, renovando-se de geração em geração, já que as funções 
públicas como grande parte dos rendimentos havidos dependiam do arbítrio da 
coroa"("Portugal na crise dos séculos XIV e XV", vol. IV de Nova História de Portugal, 
dir. Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Lisboa, 1987, p. 243). 

108Cf. Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), pp.  
1 83-187. 

Os oficiais 105 



JUDITE ANTONIET A ÇONÇAL VES DE FREITAS 

Poder Central 109, nomeadamente se atendermos ao quadro geográfico 
em que se concentra a maior parte do seu património: as regiões 
setentrionais do Reino. 

Dentro deste contexto se situam as concessões de terras pelo so
berano, terras localizadas em regiões próximas dos principais pólos de 
estadia da Corte, bem como a dependência que decorria da atribuição 
de emolumentos e de pensões aos oficiais régios. O monarca, dispen
sador de terras, recompensava os seus servidores com doações 
fundiárias comportando, por vezes, amplos poderes jurisdicionais, 
promovendo a criação de 'novas' estirpes aristocráticas. Por outro 
lado, o rei era também dispensador de importantes quantias em nu
merário, em quantias, pensões, tenças e moradias 11º, que vieram a 
constituir um dos principais esteios desta "nobreza de serviço". 

O favor do monarca concedia melhores oportunidades de pro
moção social e exigia dos beneficiários atitudes, por certo, mais hábeis 
e 'submissas'lll .  

Durante a centúria de Trezentos haviam-se notabilizado como 
titulares de ofícios homens pertencentes a estirpes recentes; citem-se, a 
título de exemplo, os Barbudo, os Cogominho, os Castro112, nos quais 
a realeza se apoiou como contrapeso à nobreza tradicional. 

Foi portanto durante todo o século XV que a titularidade dos 
ofícios burocráticos superiores veio a manifestar maior propensão 

109Na expressão de José Mattoso, "A cette noblesse haute et moyenne, mais jamais 
trés ancienne, viennent s'ajouter des vassaux du roi, des membres d'une noblesse de 
service, trés dépendants des char,ges subalternes gu'il leur confiait" ("Les nobles dans 
les villes portugaises du Moyen Age", in Annales de la Faculté des Lettres et Sciences hu
maines de Nice, nº 46 (1983), p. 138) .  

110 Compulse-se atentamente o parágrafo 4, designadamente a rubrica 4.5., do 
catálogo prosopográfico, matriz I; veja-se por todos, os vários rendimentos em nume
rário auferidos pelos oficiais régios nos documentos ilustrativos publicados por Jorse 
de Faro, Receitas e despesas da Fazenda Real de 1384 a 1481 (Subsídios documentais), Lis
boa, 1965, pp. 31-47, 51-54. 

111 Uma das qualidades que se exigia de um "bom servidor", para além do 
talento, do saber e da eficácia era, concerteza, o "saber obedecer" . Saliente-se sobre 
este assunto num estudo de Bernard Guenée a alínea "Le zele et l 'obéissance", in 
Entre l 'église et l 'état. Quatre vies de prélats français à la Fin du Moyen Age (XIIIe - XVe 
siecles), Paris, 1987, pp. 31-35. 

112José Mattoso, ob. cit . ,  pp. 137-138. Trata-se, na opínião deste mesmo autor, de 
uma nobreza secundária, que atinge maior projecção política e um mais acentuado 
poderio socio-económico nos anos finais da centúria de Trezentos. 
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para incluir membros de estirpes até aqui desconhecidas na Adminis
tração Pública, facto concretizado nos apelidos de: Fogaça, Camelo, 

Almeida, Castelo Branco, S ilveira e S ousa113. 

Para uma maioria dos membros destas estirpes detecta-se uma 
sucessão de gerações de titulares do mesmo ofício. Não raro os filhos 
sucedem aos país na titularidade respectiva. Por exemplo, Fernão 

Fogaça, Chanceler-Mor sucede, com trinta e quatro anos de intervalo, 
a Lourenço Anes Fogaça, igualmente Chanceler-Mor. Nuno Vasques 

de Castelo Branco sucede a Lopo Vasques de Castelo Branco no ofício 
de monteiro-mor, além de ser titular da Vedoria da Fazenda. Diogo 

Fernandes de Almeida, Vedor da Fazenda, era filho de Fernão Álva
res de Almeida, vedor da Casa do mestre de A vis e fundador da casa 
senhorial de Abrantes. Nuno Martins da Silveira, Escrivão da Puri
dade, transita para o reinado afonsino, sucedendo-lhe no ofício 
referido o seu filho, Diogo da Silveira, ao qual sucederá por sua morte, 
em 1464, Nuno Martins da Silveira (II) . Diogo Lopes de Sousa, Mor
domo-Mor de D. Duarte e D. Afonso V, transmite a posse do ofício a 
D. Álvaro de Sousa, em 1448. 

Assim, os ofícios de Escrivão da Puridade e de Mordomo-Mor, 
num processo similar ao verificado noutros reinos europeus, são 
aqueles em que nos parece ter-se exercido uma prática subtil desig
nável por resigna tio in favorem 1 14, em que as resignações dos respec
tivos titulares se efectuaram a favor de parentes próximos. Em ambos 
os casos acima apontados os beneficiários foram os filhos dos resig
nantes. O que patenteia uma forma dissimulada de transmissão fami
liar. Há assim, no século XV, como que um reforço das solidarie-

1 13Na realidade, os quatro últimos apelidos referidos perpetuam-se nos ofícios da 
burocracia superior durante os reinados subsequentes de D. Afonso V e de O. João II .  
Compulsem-se atentamente as biografias dos oficiais régios, em Humberto Baquero 
Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado histórico, reim_pr., Coimbra, 
1979, sobretudo a pp. 573-1085; Eugénia Pereira da Mota, Do "Africano ' ao "Príncipe 
Perfeito " (1480-1483). Caminhos da Burocracia

_ 
Régia, Porto, 1989, fundamentalmente o 

vof. II, a pp. 13-159. . 
1 14A este respeito escreve Françoise Autrand: "A la fin du XVe siecle, l 'heredité 

des offices n'est pas loin. La resignatio in favorem l'a-t-elle précédée? En apparence oui. 
Mais la relation entre résignations et solidarités familiales est à la fois plus ancienne et 
plus subtile" ("Venalité ou arrangements de famille: La resignation des offices royaux 
en France au XVe siecle", in Amterhendel im Spatmittlelalter und im 1 6. Jahrhundert, Ber
lim, 1984, p. 75) .  
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dades, tendendo-se para a formação de 'dinastias'de oficiais. Aspecto 
este activado pela política matrimonial desenvolvida entre os mem
bros das 'novas' estirpes, produzindo significativas estruturas de pa
rentesco no serviço públicollS. 

Um outro aspecto importante a ter em consideração é aquele 
que se refere aos laços pessoais de dependência presentes na formação 
das flutuantes clientelas desta aristocracia 'curial ' .  As designações que 
surgem na documentação que nos inclinam para a definição e iden
tificação desses elementos são, o mais das vezes, mencionadas como 
"homem de", "os da mercê", "da sua casa", e mais frequentemente "seu 
criado", aparentando algumas variações de estatuto social entre os 
seus elementos (v . g. escudeiros, moços, pagens) . São numerosas as 
cartas de provimento de ofícios, de isenção de pagamentos de tributos 
concelhios e de concessão de perdão a inculpados, concedidas pelo 
soberano aos dependentes e súbditos desta aristocracia de serviço116, o 
que de algum modo não só resultava num benefício para os clientes 
como também traduzia a esfera de influência dos patronos respecti
vos. 

A 'laicização' da sociedade política eduardina trouxe consigo o 
total afastamento dos clérigos como 'personagens actuantes'  da 
burocracia, deslocando-os para o desempenho de outras funções. 
Paralelamente se esboça a tendência para o aumento do número de 
oficiais com frequência de estudos jurídicos universitários, prelúdio 
da 'hegemonia' alcançada nas décadas subsequentes pelos detentores 
do grau de doutor nas instâncias da Administração Central, designa
damente nas magistraturas superiores. 

115Cite-se, como exemplo, Diogo Fernandes de Almeida, Vedor da Fazenda, ca
sou em primeiras núpcias com uma irmã de D. Fernando da Guerra, Chanceler-Mor 
ao tempo da regência do Infante D. Pedro, do qual teve Lopo de Almeida, que lhe 
sucedeu no ofício de Vedor da Fazenda, em 1444/1445, na alcaidaria de Abrantes e 
herdou a sua casa. Este último casou com D. Beatriz da Silva, filha de Pedro 
Gonçalves Malafaia, Vedor da Fazenda de D. João I e de D. puarte. Completando 
esta ideia, Françoise Au trand diz que "Dans le service de l 'Etat au XVe siecle, les 
choses se passent en famille ou au moins entre gens de connaissance. Les alliances, les 
recornmandations, les influences comptent autant que l'argent" (ob. cit., p. 82) .  

116Vejam-se sobretudo os  pontos 3.2. l .  e 3.2.2. do catálogo prosopográfico, matriz 
1 .  
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No que diz respeito às estruturas de parentesco, com o expirar 
da centúria de Trezentos deu-se uma renovação das famílias dos 
servidores régios, eclodindo 'linhagens', embriões, por vezes, de novas 
casas senhoriais, seguindo de perto os modelos de vida das velhas 
famílias. O seu domínio parece ver-se garantido pelas solidariedades 
familiares, que perpetuam as dignidades alcançadas através da 
manutenção e transmissão dos grandes ofícios da realeza aos parentes 
mais próximos. 
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balanço de um tempo 





Pensámos ao longo deste estudo ter procedido às mais significativas 
apreciações críticas dos resultados dos inquéritos prosopográficos. Nestas 
condições, mais do que apresentar dados conclusivos, interessa-nos agora 
formular algumas interpelações que exporemos globalmente como com
plemento das principais vertentes de reflexão atrás efectuadas. 

Revelou-se importante a inserção do estudo da Administração Cen
tral não apenas na história do Estado e das instituições mas fundamental
mente na dos principais quadros e meios humanos que garantem o seu 
funcionamento quotidiano. 

Num outro prisma, referimo-nos ao itinerário do monarca, salientan
do a mobilidade da Corte, as principais áreas abrangidas pela saída régia, 
em conexão com a presença dos oficiais palatinos, nos seus dois níveis .  A 
Administração, pelo que diz respeito aos seus principais mandatários, pa
rece ter continuado a funcionar essencialmente a expensas da presença 
régia. 

Questionara-se a importância da "idade" dos oficiais como aspecto sa
liente na caracterização da sociedade política eduardina. Fomos movida espe
cialmente pelo interesse de saber se de facto se tratava de uma sociedade 
jovem, madura ou envelhecida . . .  Servindo-nos igualmente de pretexto para 
reflectir sobre a existência de uma correlação entre a idade dos servidores 
régios e as exigências do desempenho quotidiano da actividade político
-burocrática .  Que conexão manterá com os progressos da especialização de 
funções e da 'profissionalização' da carreira burocrática dos agentes ocorri
dos na Idade Média tardia? Mais do que alcançar respostas definitivas, jul
gamos ter-nos debruçado sobre estas questões com a comedida pertinência 
e a doseada prudência que se impõem. 

Salientámos articuladamente uma outra questão, que foi a de saber 
qual a capacidade de dominação e influência socio-económica, política e 
cultural desenvolvida pelos integrantes da função pública num Estado que 
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aspira a ser inteiramente "Moderno" .  Neste âmbito tentámos abordar a 
questão das origens sociais e dos níveis culturais ostentados por aqueles 
que asseguram o funcionamento da Administração Central .  Concreta
mente, no que respeita ao oficialato especializado no despacho de determi
nados assuntos, ressalta-nos a ideia de que, na ausência de grandes tensões 
sociais e políticas em torno do detentor da realeza, a tendência é para que 
aquele passe pelas instâncias administrativas indiferente, nas mais das 
vezes, à mudança do soberano. Imperturbável, o "pessoal político" ao 
serviço do monarca, subsiste ás mutações do comando monárquico !  

Resta saber até que ponto esse facto virá a acentuar-se com a emer
gência de um outro fenómeno cuja fulgente manifestação ocorrerá na 
segunda metade do século XV - o da transmissão familiar dos ofícios, con
juntamente designado por resignatio in favorem. 

Mais do que conclusões quisemos aqui deixar o balanço possível da
queles que foram os principais enfoques de abordagem suscitados pelas di
mensões sempre inacabadas da pesquisa . . .  Aqui radica o carácter de algum 
modo provisório das explicações que avançámos para a compreensão da 
carreira destes homens! 
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Quadro 1 

Diferentes tipos de cartas régias 

Tipos Total % 
Privilégios em geral 281 20.49 
Provimentos e remuneração de ofícios 206 15.02 
Doações de bens e direitos 215 15.68 
Perdão 94 6.85 
Defesa e regulamentação de e. militares 87 6.34 
Regulamentação do direito de pousada 63 4.59 
Conf. de aforamentos 51  3.71 
Doação, comportando exercício de jurisdições e/ou poderes 
senhoriais 37 2.69 
Conf. de coutadas 28 2.04 
Legitimações 28 2.04 
Resposta a capítulos de cortes 21 1 .53 
Aposentação 18 1 .31 
Aforamentos 1 1  0.80 
Sentenças diversas 1 1  0.80 
Fiscalidade 1 1  0.80 
Quitações 10  0.72 
Coutadas 8 0.58 
Segurança 8 0.58 
Privilégio comportando escusa de determinações gerais 7 0.51 
Trasladas 7 0.51 
Regulamentação de jurisdições locais 7 0.51 
Sentenças sobre fiscalidade 3 0.21 
Conf. de quitações 2 0.14 
Apresentação de clérigos a igrejas do padroado régio 2 0.14 
Sentença sobre iurisdições 1 0.07 
Alvarás 50 3.64 
Diversos 104 7.58 
Total 1371 99.88 
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Quadro II 

Tipologia das cartas de subscrição régia 

Anos 1433 1434 1435 1436 1437 1438 Total % 
Tipos 
Doações de bens e direitos 42 60 27 19 12 7 167 22.41 
Privilégios em geral 33 64 44 17 4 3 165 22.14 
Regulamentação do direito de pousada 6 28 27 - - - 61 8.18 
Provimento e remuneração de ofícios 8 22 21 3 3 - 57 7.65 
Defesa e regulamentação de encargos 
militares 6 24 19 1 1 2 53 7.11  
Doação ,  comportando ex .  de 6 11  13 1 3 1 35 4.59 
iurisdições 
Resposta a capítulos de cortes - 1 1 15 - - 17 2.28 
Conf. de coutadas 3 5 - 3 - - 11 1 .47 
Conf. de aforamentos - 1 7 2 1 - 11 1 .47 
Quitações - 2 6 1 - 1 10 1 .34 
Fiscalidade 3 2 1 2 1 - 9 1 .20 
Coutadas 1 2 - - 1 1 5 0.67 
Aposentações - 3 1 - 1 - 5 0.67 
Regulamentação de iurisdições locais - 2 - 1 2 - 5 0.67 
Privilégio comportando escusa de 
determ. gerais - 5 - - - - 5 0.67 
Legitimações 1 - 1 - 1 1 4 0.53 
Aforamentos - - - - 2 - 2 0.26 
Apresentação de clérigos a igrejas do 
p .  régio - 2 - - - - 2 0.26 
Conf. de quitações - 1 1 - - - 2 0.26 
Alvarás 6 7 11  8 10 4 46 6.17 
Diversos 10 20 15 19 8 1 73 9.79 
Total 125 262 195 92 50 21 745 99.89 
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Quadro III 

Tipologia das cartas registadas no Livro 1 da Chancelaria 

sob a forma de "Ementa" 

Anos 1433 1434 1435 1436 1437 1438 Total % 
Tipos 
Privilégios em geral 306 94 3 3 - - 407 43.25 
Aforamentos e/ ou conf. de aforamentos 1 19 132 148 38 3 341 36.23 
Legitimações 20 28 35 31 31 25 170 18 .06 
Doações de bens e dirietos 6 4 2 - - - 13 1 .38 
Apresent. de clérigos a igrejas do p .  - 1 1 - - 4 6 0.63 
régio 
Fiscalidade 1 1 1 - - - 3 0.31 
Defesa e regulamentação de e. militares 1 - - - - - - 0.10 
Total/Ano 334 147 174 182 69 34 941 99.96 

Quadro IV 

Tipologia das cartas subscritas pelos diferentes oficiais 

Tipos Total % 
Provimentos e remuneração de ofícios 149 23.80 
Privilécios em geral 116  18.53 
Perdão 94 15.01 
Doações de bens e direitos 48 7.66 
Conf. de aforamentos 40 6.38 
Defesa e regulamentação de encargos militares 34 5.43 
Legitimações 24 3.83 
Conf. de coutadas 17 2.71 
Aposentações 13 2.07 
Sentenças diversas 11  1 .75 
Aforamentos 9 1 .43 
Segurança 8 1 .27 
Trasladas 7 1 . 1 1  
Resposta a capítulos de cortes 4 0.63 
Coutadas 3 0.47 
Sentenças sobre fiscalidade 3 0.47 
Regulamentação do direito de pousada 2 0.31 
Fiscalidade 2 0.31 
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Tipos Total % 
Doações, comportando exercício de jurisdições e/ ou poderes 2 0.31 
senhoriais 
Privilégio comportando escusa de determinações gerais 2 0.31 
Regulamentação de iurisdições locais 2 0.31 
Sentenças sobre jurisdições 1 0.15 
Alvarás 4 0.63 
Diversos 31 4.95 
Total 626 99.83 

Quadro V 

Subscritores das cartas (1433-14389 

Anos 1433 1434 1435 1436 1437 1438 Total 
Subscritores 

Rei 125 162 195 92 50 21 745 
Afonso Geraldes 3 1 - - 1 - 5 
Afonso Geraldes e Luís Martins 28 85 159 6 7 - 285 

Diogo Afonso 1 8 3 - - - 12 
Dr. Diogo Afonso e Afonso Geraldes - - - - - 7 7 

Dr. Diogo Afonso e Luís Martins - - - - - 1 1 

Diogo Afonso de Carvalho - - - - 1 1 2 

Diogo Fernandes de Almeida - - - 9 7 3 19 

Diogo Gil Ferreira - - 11 - 3 - 14 

Diogo Lopes de Sousa - - 3 - - - 3 

Fernão Álvares Cernache - - - 1 - - 1 

Fernão Álvares e Diogo Lopes - - - 1 - - 1 

Fernão Fogaça 7 3 5 - - - 15 

Fernão Lopes - 3 3 1 2 - 9 

Gomes Borges - - - 4 3 - 7 

Gonçalo Gonçalves Camelo - - 1 - - - 1 

Toão Afonso - - - - - 1 1 

João de Boia - - - 1 - - 1 

João de Alpoim e João Fernandes 2 - - - - - 2 

Toão de Alpoim e Rui Taveira - - 1 - - - 1 

João Mendes 1 18 12 - 2 - 34 

Luís Afonso - - 1 1 - - 2 

Mestre Gonçalo - - 1 - - - 1 
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Anos 1433 1434 1435 1436 1437 1438 
Subscritores 

Luís Martins 1 - 10 - - -

Nuno Vasques de Castelo Branco 2 12 22 3 3 -

Pedro Afonso 18 5 6 - 1 -

Pedro Eanes 1 1 - - - -

Pedro Eanes Lobato - - - - - 1 
Pedro Gonçalves e Nuno V. Castelo B. - 1 - - - -

Pedro Gonçalves 23 21 46 - - -

Ricardo Pais - - 1 - - -

Rodrigo Eanes Vilela - - - 1 - -

Dr. Rui Fernandes 1 4 - 2 - -

Rui Gonçalves Reixa - - - 3 - -

Dr. Vasco Fernandes [de Lucenal 3 6 1 - - -

Vicente Esteves de Barbudo - 2 - - - -

Total 89 168 261 34 30 14 

Quadro VI 

Distribuição tipológica das cartas pelos diferentes grupos 

de oficiais subscritores 

Cartas subscritas pelo Chanceler-Mor 
ou pelo que " ora tem carrego de chanceller moor" - o seu "logo teente" 

31 cartas - 2.26 % do total 

Tipos de diplomas N º  % 
Provimento e remuneração de ofíciosl 22 70.96 
Privilécio em geral 2 6.54 
Diversos2 7 22.58 
Total 31 99.99 

Total 

11  
42 
30 

2 
1 
1 

91  
1 
1 
7 
3 

10 
2 

626 

1 
Sete subscritas por Luís Martins, substituto do Chanceler-Mor ausente, Fernão Fogaça; 

e quatro subscritas por Gomes Borges, Escrivão da Chancelaria, "que ora tem o carrego do 
chanceller moor" .  

2 Três subscritas por Gomes Borges "que ora tem o carrego de  chanceller moor". 
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Cartas subscritas pelo Corregedor da Corte ou seu "logo teente" 
37 cartas - 2.70 % do total 

Tipos de diplomas Nº % 
Provimento e remuneração de ofícios3 22 61 .11 
Privilégio em geral 3 8.33 
Perdão 3 8.33 
Conf. de aforamento 1 2.77 
Resposta a capítulos de cortes 1 2.77 
Defesa e regulamentação de e. militares 1 2.77 
Sentença diversa4 1 2.77 
DiversosS 5 11 .11  
Total 37 99.96 

Cartas subscritas pelos Vedores da Fazenda e/ou Escrivão da Fazenda6 
e/ou oficiais substitutos - Mordomo-Mor, Vedor da casa de el Rei 

1 89 cartas - 1 3 .83 % do total 

Tipos de diplomas Nº 
Provimento e remuneração de ofícios7 93 
Conf. de aforamentos8 39 
Doação de bens e direitos 26 
Aforamentos 9 
Privilégio em geral 8 
Alvarás9 3 
Fiscalidade 1 
Aposentação 1 
Sentença sobre fiscalidade 1 
Diversos 9 
Total 189 

3 Uma subscrita por Luís Afonso, "logo teente do corregedor". 
4 Uma subscrita por Luís Afonso, "logoteente do corregedor". 

% 
49.20 
20.63 
13.75 
4.76 
4.23 
1 .58 
0.52 
0.52 
0.52 
4.76 

99.94 

5 Uma subscrita por João Afonso, Corregedor da Corte, provido ao ofício no final do ano 
de 1437 por morte de João Mendes, seu antecessor. 

6 O Escrivão da Fazenda, Pedro Afonso, subscreve: 23 Provimentos e remunerações de 
ofícios, 3 Doações de bens e direitos, 1 Conf. de aforamentos e 3 diversos. 

7 Uma subscrita por Diogo Lopes de Sousa, Mordomo-Mor, por ausência dos Vedares 
da Fazenda. 

8 Duas subscritas pelo Mordomo-Mor e três subscritas por Rui Gonçalves Reixa, Vedar 
da casa de el Rei. 

9 Um co-subscrito por Pedro Gonçalves e Nuno Vasques de Castelo Branco. 
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Cartas subscritas pelos Desembargadores 

3 1 7  cartas - 23.20 % do total 

Tipos de diplomas Nº 
Privilégio em geral 94 
Perdão 83 
Defesa e regulamentação de e. militares 33 
Legitimações 23 
Doações de bens e direitos 18 
Conf. de coutada 16 
Aposentação 11  
Provimento e remuneração de ofícios 8 
Segurança 8 
Coutadas 3 
Resposta a capítulos de cortes 3 
Regulamentação do direito de pousada 2 
Regulamentação de jurisdições locais 2 
Privilégio comportando escusa de determinações 
gerais 2 
Doação, comportando exercício de jurisdições e/ou 
poderes senhoriais 1 
Fiscalidade 1 
Sentença sobre fiscalidade 1 
Sentença diversa 1 
Alvará 1 
Diversos 6 
Total 317 

% 
29.65 
26.18 
10.41 
7.25 
5.67 
5.04 
3.47 
2 .52 
2.52 
0.94 
0.94 
0.63 
0 .63 

0.63 

0.31 
0.31 
0.31 
0.31 
0.31 
1 .89 

99.65 
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Cartas subscritas pelos Juízes dos feitos de el-Rei 
13 cartas - 0.95 % do total 

Tipos de diplomas Nº 
Privilégios em geral 7 
Doações de bens e direitos 2 
Conf. de coutada 1 
Sentença diversa 1 
Doação, comportando exercício de jurisdições e/ ou 1 
poderes senhoriais 
Diversos 1 
Total 13 

% 
53.84 
15.38 
7.69 
7.69 
7.69 

7.69 
99.98 

Cartas subscritas pelos Sobrejuizes, Ouvidores e outros magistrados 
25 cartas - 1 .75 % do total 

Tipos de diplomas Nº 
Perdão 8 
Sentenças diversas 8 
Provimento e remuneração de ofícios 2 
Doações de bens e direitos 1 
Legitimação 1 
Sentença sobre jurisdições 1 
Sentença sobre fiscalidade 1 
Diversos10 2 
Total 24 

Cartas subscritas pelos guardas das escrituras 
9 cartas - 0.65 % do total 

Tipos de diplomas Nº 
Trasladas 7 
Doações de bens e direitos 1 
Privilégio em geral 1 
Total 9 

% 
33.33 
33.33 
8.33 
4.16 
4.16 
4.16 
4.16 
8.33 

99.96 

% 
77.77 
11 . 11  
11 . 11  
99.99 

10 Uma subscrita pelo Chanceler da Casa do Cível de Lisboa e outra pelo Regedor da 
Casa do Cível de Lisboa. 
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Cartas subscritas por individualidades que detêm uma intervenção pontual no 
despacho 

Tipos de diplomas 
Aposentação 

Tipos de diplomas 
Diversos 

Tipos de diplomas 

Fernão Álvares de Cernache 
1 carta - 0.073 % do total 

João de Boia [?] 
1 carta - 0.073 % do total 

Mestre Gonçalo 
1 carta - 0.073 % do total 

Provimento e remuneracão de ofícios 

Tipos de diplomas 
Priviléeio em geral 

Vicente Esteves de Bélrbudo 
1 carta - 0.073 % 

Provimento e remuneracão de ofícios 
Total 

N º  % 
1 100 

N º  % 
1 100 

Nº % 
1 100 

Nº % 
1 50 
1 50 
2 100 
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Quadro VII 

Total de Cartas subscritas por D. Duarte enquanto Infante 

Total 

Quitações 8 
Regulamentações de jurisdições locais 6 
Doações de bens e direitos 5 
Provimentos e remuneração de ofícios 4 
Fiscalidade 4 
Defesa e regulamentação de encargos militares 3 
Privilégios em geral 2 
Sentenças sobre iurisdições 2 
Sentença sobre fiscalidade 1 
Coutada 1 
Aforamentos 1 
Privilégio comportando escusa de determinações gerais 1 
Doacão, comportando exercício de iurisdicões 1 
Traslado 1 
Alvarás 6 
Diversos1 1  28 
Total 74 

Quadro VIII 

Intervenção pessoal de D. Duarte no Desembargo (1433-1438) 

Anos Nº total de Cartas de Valor 
cartas régias subscrição régia percentual 

anual 
1433 214 125 58.41 
1434 430 262 60.93 
1435 486 195 40.12 
1436 l26 92 73.01 
1437 80 50 62.50 
1438 35 21 60.00 

11  Nove destas cartas reportam-se a regulamentações e a ordenações diversas, às quais 
ainda se poderiam juntar mais catorze referências nas "Ordenações Afonsinas" a leis sem 
data promulgadas pelo Infante. 
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Ouadro IX 
A itinerância régia: permanências locais e 

expedição de cartas 

Locais 

1 Santarém 
2 Évora 
3 Almeirim 
4 Lisboa 
5 Estremoz 
6 Alenquer 
7 Óbidos 
8 Montemor-o-Novo 
9 Avis 
10 Sintra 
11 Alcobaça 
12 Torres Vedras 
14 Leiria 
15 Arraiolos 
16 Almada 
17 Carnide 
18 Setúbal 
19 Vimieiro 
20 Abrantes 
21 Arruda 
22 Bombarral 
23 Couco 
24 Montargil 
25 Portel 
26 Porto de Mós 
27 Restelo 
28 Santa Mª de Merceana 
29 Soure 
30 Torres Novas 
Total 

Total de dias de 
presença régia12 

141 
92 
50 
47 
26 
19 
16 
15 
13 
12 
9 
8 
7 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

483 

Total de cartas 
expedidas 

206 
140 

96 
77 
38 
23 
30 
20 
14 
35 
1 1  
8 

13 
7 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

74313 

12 No sentido de eliminar cartas passadas num local sem a presença do monarca não 
circunscrevemos os dados ora apresentados à contagem dos dias de estadia do monarca em 
cada localidade com base no roteiro elaborado por Humberto Baquero Moreno, Itinerários de 
el-Rei O. Duarte ( 1433-1438), Lisboa, 1976 . Os dados aqui apresentados reportam-se 
exclusivamente às cartas por nós compulsadas e que foram objecto de redacção directa pelo 
monarca, o que di-minui aesde logo as possibilidades de erro. 
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Quadro X 

Relação n º de documentos/n º de locais/n ° de subscritores 

Nomes14 Nº de do- Nº de Nº de subs-
cumentos locais critores15 

Álvaro Eanes 150 1 1  7 
Rodrigo Eanes 119 8 13 
João Esteves 92 7 8 
Rodrigo Afonso 91 6 4 
Afonso de Beia 74 10 1 
Rui Galvão 52 12 1 
Martim Gil 47 1 1  5 
Nicolau Rodrigues 46 10 1 
Gonçalo Botelho 45 6 4 
Rui Pires Godinho 45 1 1  1 
Rui Lopes 39 6 4 
Lourenço de Guimarães 37 1 1  4 
Lopo Afonso 33 8 1 
Paio Rodrigues de Araújo 29 6 2 
Álvaro Afonso Aranha 28 6 2 
Rui Vasques 24 8 7 
Fernão Gil 23 8 5 
Filipe Afonso 22 7 5 
Afonso Cotrim 22 10 1 
Estêvão Vasques 20 4 2 
Fernão Vieira 16 4 5 
Estêvão Eanes 13 5 6 
Pedro Afonso 13 4 5 
Diogo Álvares 13 4 4 
João do Porto 12 5 1 
Pedro Gonçalves de Guimarães 1 1  4 4 
João Pais 1 1  1 2 
João Vasques 10 2 1 

13 O total de cartas régias é de 745 e duas não mencionam o local .  
14 Escrivães responsáveis por um número de cartas igual ou superior a 10.  
15 Sempre que o subscritor é único trata-se do monarca. 
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Quadro XI 

Distribuição por escrivão do n º total de cartas 

Anos 1433 1434 1435 1436 1437 1438 Total 
Escrivães 
1 Afonso - - 2 - - - 2 
2 Afonso Cotrim 2 11  5 2 - 1 22 
3 Afonso de Beja 4 34 31 - 4 1 74 
4 Afonso Eanes 2 - - - 1 - 3 
5 Afonso Esteves 4 1 - 2 1 - 8 
6 Afonso Gil 1 - 4 - - - 5 
7 Afonso Gomes - 1 - - - - 1 
8 Afonso Lopes 1 - - - - - 1 
9 Afonso Pires - - 2 - 1 - 3 
10 Afonso Vicente 1 - - - - - 1 
11 Álvaro Afonso Aranha 17 10 1 - - - 28 
12 Álvaro Eanes 9 7 10 37 34 35 1 5 3 9 - 150 
13 Álvaro Fernandes 1 - - - - - 1 
14 Álvaro Gil 1 - - - - - 1 
15 Álvaro Vasques 1 - - - - - 1 
16 André Gonçalves Gavião - 1 1 1 1 1 - - 5 
17 Armom Botim - - 1 - - - 1 
18 Bernardo Esteves - 1 - - - - 1 
19 Diogo Afonso 2 2 - - - - 4 
20 Diogo Álvares 4 2 1 2 4 - - 13 
21 Diogo Barradas - - - 4 - - 4 
22 Diogo de Almeida 2 - - - - - 2 
23 Diogo de Castro - 1 1 - - - 2 
24 Diogo Gil - 1 1 - - - - 2 
25 Diogo Gomes 1 - - - - - 1 
26 Diogo Gonçalves - - - - 1 - 1 
27 Diogo Lopes - - 1 - - - 1 
28 Diogo Martins 1 - - - - - 1 
29 Diogo Vasques - - - 1 - - 1 
30 Domingues Eanes - - - 1 - - 1 
31 Estêvão Eanes 3 7 1 2 - - - 13 
32 Estêvão Pires 2 - - - - - 2 
33 Estêvão Vasques 1 2 5 12 - - - 20 
34 Fernão Afonso - 1 2 - - - 3 
35 Fernão Álvares - - 1 - - - 1 
36 Fernão Gil - - 3 4 3 5 3 2 1 2 23 
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Anos 1433 1434 
Escrivães 
37 Fernão Gonçalves -

38 Fernão Lopes - 2 
39 Fernão Pires - 3 
40 Fernão Rodrigues - 1 
41 Fernão Vasques 1 2 
42 Fernão Vieira 1 2 1 
43 Filipe Afonso 9 5 
44 Gil Afonso -

45 Gil Fernandes 1 
46 Gil Pires 2 
47 Gomes Martins de Moscoso 4 
48 Gonçalo Afonso 1 
49 Gonçalo Botelho 1 6 
50 Gonçalo Eanes 1 2 
51 Gonçalo Pires -

52 Gonçalo Vasques - 2 
53 Heitor de Teivas -

54 Heitor Lopes Leitão - 2 
55 João Afonso 1 
56 João Calado 1 
57 João de Lisboa 1 1 2 
58 João de Olivença - 1 
59 João de Sousa -

60 João de Teivas -

61 João Domingues -

62 João do Porto -

63 João Esteves 6 32 
64 Toão Fernandes 2 
65 João Gonçalves 1 
66 João Martins 4 
67 loão Pais 7 3 
68 João Rodrigues -

69 João Vasques -

70 João Velho 1 1 
71 Lopo Afonso 11 
72 Lopo Fernandes de Soroio - 1 
73 Lopo Martins 1 1 
74 Lourenço de Guimarães 6 1 1 
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1435 

3 -

2 1 
-

1 2 1 
2 

3 8 
1 3 
- 2 
- -
- 3 
- -
- -

33 
-

- -

1 3 1 
- -

1 
1 -
- -

-
-

- -

3 -

- 1 
6 6 

48 1 
- -

1 -
- -

1 
1 -
- -

1 -

6 6 
-

-

6 7 5 

1436 

-

1 
-

2 
1 
-
-
-

-

2 
-
-

2 
- 1 

1 
- -

1 
-

3 
-

-

-
-
-

-
-

3 2 
-
-

-
-
-

10 
-

10 
2 
-

5 

1437 

- 1 
-
-
-

-

- 1 
1 3 

- -
- -
- -
- -

- -

- 3 

-
-

-

-
-
-

-

1 
1 

-

-
-

-

1 
-

-
-

-
-

-

2 1 
- -

2 5 

1438 Total 

4 
- 6 
- 3 
- 7 
- 6 

16 
22 
2 
1 
7 
4 
1 

45 
- 4 
- 1 

7 
- 1 
- 3 
- 5 
- 1 
- 4 
- 2 
- 1 
- 3 
- 1 
- 12 
- 92 
- 2 
- 3 
- 4 
- 11 
- 1 
- 10 
- 3 
- 33 

6 
2 

38 
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Anos 
Escrivães 
75 Lourenço Vicente 
76 Lourenço Fernandes 
77 Luís Gonçalves 
78 Luís Vasques 
79 Luís Vicente 
80 Martim Afonso 
81 Martim Gll 
82 Martim Vasques 
83 Nicolau Rodrigues 
84 Nuno Fernandes 
85 Paio Rodrigues íde Araújo] 
86 Pedro Afonso 
87 Pedro Dias 
88 Pedro Eanes 
89 Pedro Esteves 
90 Pedro Gonçalves de Guimarães 
91 Pedro Vasques 
92 Rodrigo Afonso 
93 Rodrigo Eanes 
94 Rui Fernandes 
95 Rui Galvão 
96 Rui Lopes 
97 Rui Pires Godinho 
98 Rui Vasques 
99 Vasco Eanes 
100 Vicente Dinis 
101 Vicente Domingues 
Total 

1433 1434 

1 

5 

2 
1 

4 

14 

- 1 
-

- -

2 
1 
- 1 

5 2 
-

3 1 
- -

9 2 
3 2 
- 1 

1 1 
-

1 2 
-

10 21 
- 29 
-

15 
11 

5 
-

-

1 
-

-

-

3 
14 

-

23 

8 
4 

2 

8 
-

3 

1 
14 
5 

18 
1 
1 

-

2 

1435 1436 1437 

- -

- -

2 - -

- -

- -

- -

3 5 1 6 
- -

19 -

- 1 1 
6 1 1 

3 1 -
- - 3 
- 1 
- -

- -
- -

39 2 2 2 4 
71 1 9 2 6 

- -

10 4 
3 4 -

18 1 
7 3 5 3 2 

- -

- -

- 2 

Negrito - total de cartas escritas/ ano para os oficiais subscritores 
Normal - total de cartas escritas/ ano para o monarca 

- -
- 2 

1 
-

-

-

4 
1 
-

-

-

-

-

1 
4 
1 

-

5 
1 
2 
1 1 
-
-

-

1438 Total 

1 
2 
3 

- 3 
- 1 
- 4 

2 47 
- 1 
- 46 
- 2 

2 29 
- 13 
- 4 
- 7 
- 1 
- 11  
- 1 
- 91 
- 119 
- 1 
4 52 
1 39 
1 45 
1 24 

- 1 
- 1 
- 4 

1330 
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1. Fontes Manuscritas 

ARQUIVO. DISTRITAL DE BRAGA (A.D.B) 
Colecção cronológica, ex. 24 (1432-1435); ex. 25 (1436-1439) .  
Gaveta de Braga, doe. nº 26. 
Gaveta das Rendas de Viana, does. nºs 5 e 8. 

ARQUIVO DISTRITAL DE BRAGANÇA (A.D.Bragan) 
Pergaminho avulso s/n . .  

ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO (A.D.P) 
Cabido da Sé do Porto, Livros de originais, nº 15.  

ARQUIVO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (A.U.C) 
PERGAMINHOS 
Colegiada de Guimarães, Gaveta-A, mç. 2 ,  doe. nº 41; 
Gaveta 10, mç. 2, doe. nº 21; Gaveta 18, doe. nº 61 .  
Colégio de Nossa Senhora da Graça ( 1112-1577), doe. nº 41 .  

ARQUIVO DO CABIDO DA SÉ DE ÉVORA (A.C.S.E) 
RR6, doe. a. 

ARQUIVO HISTÓRICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA (A.H.C.M.L) 
Livro 2º dos reis D. Duarte e D. Afonso V. 
Livro I de Místicos de Reis. 
Provimento do Pão, 1.  1 .  
Casa de Santo António, livro I do Alqueidão. 
Livro I de Cortes. 
Livro dos Pregos .  

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DO PORTO (A.H.M.P) 
Livro 3 de pergaminhos (1387-1422). 
Livro 4 de pergaminhos (1426-1466). 
Livro A. 
Livro B.  

ARQUIVO MÓS DE MONCORVO (A.M.M) 
Pergaminhos, doe. nº 12.  
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ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA-GUIMARÃES (A.M.A.P.-G) 
Pergaminhos da Câmara, nº 51 .  
Pergaminhos da Colegiada de Guimarães, nº 254. 

ARQUIVO MUNICIPAL DE BRAGA (A.M.B) 
Pergaminhos 1nedievais avulsos, nº 15. 

ARQUIVO MUNICIPAL DE COIMBRA (A.M.C.) 
Cartas originais dos Infantes, nºs 15, 16 e 20. 
Pergaminhos avulsos (1266-1705), nº 63. 

ARQUIVO MUNICIPAL DE ÉVORA (A.M.E.) 
Livro pequeno de pergaminho, cód. nº 66. 
Livro 1 º de pergaminho, cód. nº 67. . 

ARQUIVO MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA (A.M.P.L) 
Cartas régias, doe. nº 883. 
Pergaminhos, doe. nº 19.  
Pergaminhos, Pasta 2, does. nºs 14 e 20. 

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO (A.N.T.T) 
CHANCELARIAS RÉGIAS 
Chanc. D. João I, livs. 2,  3, 4 e 5. 
Chanc. D. Duarte, livs. 1, 2 e 3. 
Chanc. D. Afonso V, livs. 2, 3, 4, 5, 6, 1 1, 15, 18, 19, 20, 21 23, 24, 25, 27, 32, 34, 35, 37, 
38. 
Chanc. D. João II, 1.  25. 

COLECÇÃO ESPECIAL 
Colecção Especial, parte I, ex. 33, does. 5, 8, 9, 10, 13, 17, 25, 26, 27, 29, 30, 33 e 38. 
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Introdução 





"L 'étude des groupes sociaux à partir des personnes est une discipline encare jeune qui se 

doit de faire connaitre ses propes contraintes et d 'inventer les produits finis conformes à ses 

exigences. On a vu, chemin faisant, qu 'elles sont doubles: les notices doivent à la fois servir de 

justificatif à l 'étude sur le groupe et constituer un réservoir d 'informations pour la commu

nauté historique ". 
Hélene Milletl 

Renovado o interesse pela história social e política, no que diz respeito ao es
tudo dos grupos sociais ligados às esferas do Poder, um considerável avanço se 
deu nas formas de abordagem das sociedades políticas em geral, designadamente 
na caracterização das élites dirigentes. 

Os medievistas desenvolvem actualmente importantes indagações em torno 
daquelas que são um dos mais instantes reflexos das reacções sócio-políticas obser
vadas no âmbito da governação central e da actividade político-administrativa cor
rente. 

O estudo dos agentes da Administração Central através do levantamento da 
documentação régia tornou-se para nós o meio de identificar o conjunto dos titula
res de ofícios e serviços que durante o reinado de D. Duarte levaram a bom termo a 
tomada de decisões régias expressas na expedição de cartas. Considerando que os 
livros de registo da Chancelaria régia são uma das mais importantes reservas da 
memória do Poder, aí prospectámos as estruturas do governo central, a sua com
posição, bem como as várias etapas das carreiras dos virtuais mandatários dos ór
gãos desse Poder. Centralizámos o nosso estudo numa abordagem da oficialidade 
régia patenteada nas duas vertentes administrativo-burocráticas consignadas no 
escatocolo das cartas régias. A primeira destas vertentes refere-se à identificação 
dos oficiais que asseguram a redacção dos diplomas (a élite burocrática superior), e a 
segunda é relativa ao sub-conjunto dos oficiais ligados às tarefas mecânicas mais 
prosaicamente burocráticas da Chancelaria . São, por assim dizer, as fórmulas "E l  
Rei o mandou por . . .  " e "Fulano a fez " das disposições protocolares finais das cartas 
régias. Estas as fórmulas identificativas dos titulares dos dois ramos da oficialidade 
régia que quisemos biografar. 

No sentido de determinar o total de indivíduos dos dois grupos, e tendo em 
consideração que a base documental patenteada pela Chancelaria representa uni-

, 
1"Notice biographique et enquête prosopographique" in Mélanges de / 'école française de Rome. Moyen 

Age - Temps Modemes, tome 100, 1988, p. 90. 
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camente urna dimensão da actividade administrativa corrente, complementámos a 
recolha inicial com o levantamento das cartas originais avulsas de D. Duarte. Deti
vemo-nos igualmente no apuramento e identificação dos oficiais que se dedicam à 
escrita dos ac tos. Os totais de indivíduos assimilados para cada um dos grupos foi 
de 38 para os oficiais subscritores e de 101 para os oficiais escreventes; o que evi
dencia a diferente dimensão real de cada um dos catálogos estabelecidos. 

Se de um ponto de vista teórico este conjunto de agentes pode não represen
tar a totalidade dos oficiais ao serviço do monarca da altura, do ponto de vista 
prático valorizou-se a ideia de que estes seriam, pelo menos, aqueles que pela sua 
experiência e prática nos negócios públicos, nomeadamente através da expedição 
de cartas, viriam a ser o garante de um regular funcionamento administrativo e bu
rocrático. 

No fundo, um mesmo 'lugar' para o aparecimento de todos esses 'burocratas' 
define por si só o âmbito de todo o trabalho. Na maioria dos casos surgem nas dis
posições finais das cartas régias, à frente dos nomes dos respectivos oficiais redac
tores, indicadores de cariz sacio-profissional. Exemplificando, vejam-se as referên
cias relativamente frequentes ao estatuto ou dignidade de "vassalo de el-Rei", se
guidas da indicação do sector de competência governativa em que o indivíduo em 
causa se integra. 

Alguns dos oficiais subscritores só foram recenseáveis pelo levantamento da 
documentação avulsa, dispersa pelos vários arquivos municipais e distritais2. 

Conhecido o total de indivíduos dos dois conjuntos a estudar, procedeu-se 
ao agrupamento e distribuição dos dados biográficos recolhidos no núcleo docu
mental principal e na documentação original avulsa. Em vista das limitações dos 
dados disponíveis nas fontes citadas, e frente à pretensão de alcançararmos um co
nhecimento mais aprofw1dado dos agentes superiores da Administração Central, 
designadamente no âmbito sócio-económico (v.g. o estatuto social, nível de rendi
mentos, implantação geográfica dos bens patrimoniais, etc), volvemo-nos para a 
pesquisa de fontes de diversa natureza, bem como para os vários instrumentos de 
trabalho ao nosso dispôr, efectuando um levantamento exaustivo dos vários infor
mes biográficos. Obras como os Brasões da sala de Sintra, Livro de linhagens do século 
XVI e várias publicações de documentos medievais - Monumenta Henricina e Char
tularium Universitatis Portucalensis - brindaram-nos com preciosas achegas para o 
conhecimento melhorado desses agentes. 

Preciosas foram também as prestações dos trabalhos de Humberto Baquero 
Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado his tórico (designada
mente as notícias biográficas em apêndice) e de Armando Luis de Carvalho Ho
mem, O Desembargo Régio (1320-1433). Enfim, tudo o que estivesse ao nosso alcance 
e que nos possibilitasse uma referência de significado acerca do indivíduo que de 

2Exemplo disso são os titulares dos ofícios de Ouvidor e de Sobrejuiz, o que de algum modo não é 
de estranhar se tivermos em conta que desde o século anterior havia uma manifesta tendência para a 
atribuição a diferentes juízes dos processos criminais e civis, nisto se apoiando o aparecimento de tribu
nais próprios. Assim se explica o surgir de um maior número de cartas de sentença, despachadas por es
tes oficiais. 
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momento nos encontravamos a estudar; tratava-se, portanto, de um estudo 
minucioso das variadas actividades dos diferentes conjuntos de indivíduos que 
assegurassem num determinado momento o funcionamento dos serviços centrais 
da administração. 

Como escreve Hélene Millet, "Vu que les individus sont la matiere primiere 
du labeur prosopographique, tout historien des groupes sociaux se trouve amené à 
elaborer des notices biographiques ( . . .  ) celle d'avoir à recommencer de travail à 
plusieurs reprises pour un seul et même individu"3. 

Os avanços 'recentes' no domínio da história social das instituições deram-se 
sobretudo através do desenvolvimento e aplicação do 'método' prosopográfico, 
que tem em vista o apuramento e selecção das notícias individuais empíricamente 
observadas para um determinado grupo social de indivíduos, v.g. os servidores do 
Estado4. 

Na verdade, a apreensão da totalidade dos dados atinentes às notícias bio
gráficas individuais surgiu num segundo momento da nossa investigação, na 
busca de um conhecimento mais versátil (das actividades) dos oficiais subscritores 
alistados. 

No momento seguinte procedemos à elaboração de um inquérito abrangente 
das várias possibilidades de resposta facultadas pelos informes biográficos colec
cionados. Neste sentido, elaborámos diferentes inquéritos prosopográficos ponde
rando as virtualidades de resposta que nos ofereciam as fontes compulsadas e o 
peso real dos diferentes grupos de servidores nas dimensões comportadas pela 
nossa investigação. Na verdade, a elaboração sistemática das respectivas notícias 
individuais teve por base diferentes inquéritos. Se o questionário lançado à élite 
burocrática superior beneficiou da existência de um inquérito-modela5 j á  testado 
entre nós no estudo de um grupo semelhante6, no que diz respeito ao sistema de 
interrogações colocado ao segundo grupo de agentes (os escrivães) os vários ele
mentos de composição foram por nós lançados em função do campo mais restrito 
das informações a ele respeitantes. 

Muito embora os níveis de conhecimento atingíveis se impusessem, à par
tida, como bem diferenciados (em vista da qualidade e quantidade de dados en
contrados para cada um dos grupos de oficiais), foi-nos possível correlacionar al
guns dos elementos constitutivos de cada um dos grupos biografados. A aborda
gem de natureza prosopográfica operada veio assim a revelar-se como o meio mais 

3Hélene Millet, "Notice biographique . . . ", ob. cit., p. 87. 
4Veja-se por todo_s Françoise Autrand, "Y a-t-il une prosopographie de l'État médiéval?", in Prosopo

graphie et genése de L 'Etat moderne, Paris, 1986, p. 13-18. 
5Veja-se, sobre este assunto, um dos mais recentes esquemas prosopográficos elaborados por 

Hélene Millet ao qual, a autora, sujeita as notícias biográficas individuais. ("Notice biographique . . . ", ob. 
cit., p.  95-99). 

6Sobre este assunto confronte-se sobretudo a matriz do catálogo prosopográfico apresentado por 
Eugénia Pereira da Mota, Do "Africano " ao "Príncipe Perfeito" (1480-1483). Caminhos da Burocracia Régia, 
vol. II, Porto, 1989, p. 12-13. 
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eficaz para atingir o conhecimento dos mecanismos sócio-políticos de ambos os ra
mos da oficialidade régia nas suas mais visíveis interacções . 

Construídas as matrizes dos respectivos catálogos, correspondente cada uma 
delas a um conjunto finito de dados extraídos das fontes, procedeu-se à distribui
ção de tais dados por cada uma das rubricas dos vários parágrafos estabelecidos . 
Aqui residiu a nossa principal dificuldade, atendendo ao peso desequilibrado das 
informações para cada um dos elementos do grupo, bem como à disparidade das 
notícias que chegaram até nós. Nesta perspectiva, não nos foi possível proceder a 
uma estandardização das respostas, de forma a que o tratamento automático dos 
dados fosse inteiramente aplicável. Tal tarefa exigiria a apresentação de notícias 
individuais normalizadas, prescindinc;lo da forma um tanto narrativa dada, por ve
zes, ás notícias. 

A massa de informes reunida distribui-se desequilibradamente pelos dife
rentes indivíduos do grupo, dificultando as possibilidades de normalização dos 
conteúdos das várias rubricas de cada um dos grupos biografados. Por conse
guinte, as possibilidades de efectuarmos deduções automáticas entre as informa
ções componentes das várias rubricas estabelecidas no inquérito geral do grupo em 
causa ficaram substancialmente reduzidas. Em resultado disso não há absoluta in
teracção dos seus conteúdos. 

Daí que o resultado final do preenchimento dos vários items do catálogo 
prosopográfico dos oficiais desembargadores seja mais um compromisso entre 
biografia e prosopografia do que um estudo estritamente prosopográfico. O nosso 
procedimento orientou-se fundamentalmente pela ordenação cronológica dos da
dos biográficos enquadrados em cada uma das rubricas, remetendo para nota de 
rodapé as fontes e as explicações mais pormenorizadas. Tratou-se, fundamental
mente, de aproveitar ao máximo as informações recolhidas, adaptando-as a um sis
tema de interrogações previamente conhecido7, funcionando como um 
reservatório de dados constituído em 'metafonte' .  

Antes de terminar, interessa-nos referir o critério temporal que presidiu à re
colha das informações biográficas dos oficiais. 

Sob este âmbito, podemos dizer que era impossível obter resposta para todas 
as questões previamente lançadas se considerássemos unicamente os dados disper
sos da fonte principal. Ser-nos-ia impossível alcançar a composição sócio-profissio
nal do grupo dos oficiais subscritores, representados na matriz I sem recorrermos a 
uma visão do passado destes homens. 

Na verdade, impulsionada pela ideia de efectuarmos uma reconstituição da 
vida deste grupo, alargámos cronülogicamente a franja de observação dos vários 
indícios que deles permanecem na documentação, auscultando as suas mais varia
das facetas de actuação (estratégias de poder, meio, níveis de formação, formas de 
ascensão social, limites e etapas de carreira, ofícios desempenhados e principais lo
cais de actuação) .  Deste ponto de vista, a composição sócio-profissional do pri
meiro grupo de servidores régios veio a revelar grande heterogeneidade. 

7o questionário lançado aos oficiais subscritores surge como o resultado da adaptação de um in
quérito-modelo já testado (V. nota 5). 
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No que diz respeito à matriz II, a dos oficiais 'amanuenses', o sistema de in
terrogações construído compreende um número de rubricas mais reduzido que o 
anterior, tendo sido elaborado em função da qualidade e quantidade dos dados co
leccionados. Na realidade, não possuíamos, à partida, a riqueza e a diversidade de 
informações do primeiro grupo de oficiais, e isto fundamentalmente por três moti
vos: 

- o primeiro refere-se ao próprio exercício das suas principais atribuições. 
Como sabemos, era da sua responsabilidade a escrita dos actos dimanados dos in
divíduos a que se reporta a matriz I. Grupo este agora bem mais numeroso que o 
anterior; grupo onde o problema das homonímias se coloca com maior acuidade; 
grupo onde, e também, parece notar-se uma tendência para um (aparente) reforço 
quantitativo, associado, por certo, ao aumento da produção documental; 

- o segundo encontra-se relacionado com a qualidade de referências e teste
munhos deixados, a maior parte dos quais se reporta sucintamente às suas activi
dades 'profissionais' de escribas; 

- o terceiro motivo refere-se ao critério de dimensão temporal adoptado para 
observar as suas carreiras e locais de actuação; corresponde este ao total de cartas 
expedidas no período de 1433-1438; por imperativos de tempo de elaboração deste 
trabalho, limitámos o tempo de observação empírica dos testemunhos. 

Assim sendo, efectuámos um corte sincrónico no espaço temporal de sobre
vivência deste grupo de agentes, espaço correspondente à duração das principais 
fontes compulsadas. 

Apesar de não ostentar a riqueza de informações do primeiro catálogo sur
preendem-se, ainda assim, algumas ilações referentes ao desempenho das suas 
atribuições burocráticas . A reclassificação dos informes oferece-nos um maior con
trolo sobre esses mesmos dados, facilitando o seu manuseamento ao responder de 
forma mais precisa a todas as questões previamente lançadas. Inferimos facilmente 
as carreiras destes agentes, 'os tempos' de serviço, hierarquias de atribuições, tipos 
documentais predominantes, subalternização deste ou daquele escriba a um subs
critor ou sector administrativo. 

Relativamente às regras que presidem ao inquérito prosopográfico da élite 
burocrática superior (representado na matriz I) há a distinguir nos elementos cro
nológicos duas soluções apresentadas8: 

- As datas entre parêntesis curvos indicam apenas os momentos extremos 
conhecidos da carreira burocrática propriamente dita. 

- As datas entre colchetes pretendem reconstituir os anos precisos ou apro
ximados do nascimento e do óbito9. Todas as vezes que não possuímos um conhe
cimento exacto de ambos deixamos um espaço em branco. 

8 A forma de apresentação dos dados cronológicos inspirou-se nas soluções desenvolvidas por 
Hélene Millet, Les Chanoines du chapitre cathédra/ de Lnon 1272-1412, École Française de Rome, 1982, p. 
322 ss .. 

9Sobre este assw1to importa referir que nesta época os testamentos ainda não têm por hábito indicar 
a data do nascimento e morte do seu autor. Os epitáfios, dos quais, aliás, nos servimos, indicam geral
mente só a data da morte. Veja-se por todos Élisabeth Momet, "Âge et pouvoir dans la noblesse danoise 
(vers 1360-vers 1570)", in Journal des Savants, Paris, Janvier-Juin 1988, p. 118-154. 
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No ponto dois procura-se dar expressão à distribuição geográfica da élite es
tudada, implantação do património, àreas de residência e deslocações efectuadas 
em serviço diplomático. 

O ponto três divide-se entre a caracterização da origem e composição social 
do grupo e as àreas de influência e clientelas, aliadas à titularidade dos ofícios. Pre
tende também avaliar a diversidade social de recrutamento. 

O ponto quatro dedica-se à análise dos informes de natureza sócio-econó
mica, designadamente o tipo de bens e rendimentos de que estes agentes dispõem. 
Pretende-se, de certo modo, responder à questão de saber se o serviço régio é ou 
não um meio eficaz para alcançar mais rapidamente riqueza e se é uma actividade 
rentável. Por outro lado, permite-nos averiguar quais as àreas geográficas de maior 
implantação do património dos servidores do Estado; consequentemente, avalia 
também o grau de proximidade dos seus bens em relação à principal 'sede' de 
exercício do poder central. 

O ponto cinco dedica especial atenção à participação destes indivíduos na 
vida cultural. Fornece-nos indicações preciosas acerca das carreiras universitárias 
(remetendo simultaneamente para o ponto 6), designadamente através das men
ções autógrafas das cartas originais avulsas compulsadas . Permite-nos igualmente 
aproximar dos níveis de formação jurídica atingidos pela élite burocrática. 

Quanto ao conjunto de regras do inquérito prosopográfico do segundo 
grupo de oficiais (representado na matriz II), elaborou-se um sistema de informa
ções mais simplificado e normalizado, atendendo fundamentalmente às caracterís
ticas dos dados disponíveis; com particular incidência no levantamento sistemático 
das informações contidas na fonte-base. 

O primeiro ponto corresponde a referências de desempenho do ofício e não 
a datas de provimento e aposentação. Tivemos em conta apenas os dados da 
Chancelaria régia e das cartas avulsas. 

O segundo ponto pretende avaliar os níveis de intervenção destes agentes 
em função do total de cartas que escrevem; sendo considerado ocasional todo o 
serviço prestado na Chancelaria que não exceda um total de 10 diplomas, de igual 
modo nos aparece o serviço frequente, quando o total de cartas redigidas a título in
dividual excede esse número. 

Pretende-se constatar a frequência de requisição dos diferentes serviços bu
rocráticos de escrituração (v.g. a escrivaninha da Câmara, a escrivaninha da Chan
celaria e demais ofícios congéneres). 

O ponto três dá-nos a frequência do local de intervenção destes servidores, 
tendo em vista a delimitação do campo territorial e os graus de mobilidade. Para a 
aferição do critério que separa o estável do variável, quantificámos de modo a 
inserir no primeiro um número superior a 10 cartas expedidas de um lugar em 
relação aos imediatamente inferiores. No caso de se verificar um certo equilfbrio 
entre os vários locais, apontámos para o ponto 3.1.  (inconclusivo por escassez de 
dados). 
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O ponto quatro dirige-se fundamentalmente para a correlação entre o tipo 
maioritário de actos escritos e os oficiais redactores, constatando os laços de subor
dinação e dependência 'deste' escriba em relação 'àquele(s)' subscritor(es) .  

O ponto cinco destina-se a acrescentar dados biográficos extraídos de  outras 
fontes e obras que achámos de particular interesse para o nosso estudo. 

O ponto 13 (do catálogo dos oficiais subscritores) e o ponto 6 (do catálogo 
dos escrivães) são dedicados às fontes, e acumulam todas as referências anterior
mente citadas por razões de ordem prática. As abreviaturas correspondem às 
apontadas no conjunto do trabalho. 

A bibliografia aparece de forma abreviada nas notas a cada notícia, e de 
forma completa no final das mesmas (ponto 14 do catálogo I, pon.to 7 do catálogo 
II). 

Por último, não queremos deixar de referir que, por questões de coerência de 
linguagem, optámos por uniformizar algumas designações; assim, todos os oficiais 
cujo patronímico é "Anes" são referidos por "Eanes"; de igual modo uniformizámos 
os indivíduos cujo nome próprio é "Pero" por "Pedro". 

Conhecer, num conspecto global, os diferentes ramos da oficialidade régia 
no período de 1433-1438, recorrendo à construção de sistemas de informação clas
sificativos dos dados, foi um dos nossos principais intentos ao elaborar estes 
catálogos prosopográficos. Foi sobre esta construção simétrica de notícias biográfi
cas individuais que desenvolvemos o trabalho apresentado no primeiro volume 
desta dissertação. 
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5. Nível cultural 
5 . 1 .  Papel na produção documental 
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6. Carreira universitária 
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8. Carreira diplomática 
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9 .1 .  Local 
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1 Afonso Geraldes 

l. (1411-14401) [ - ] 
4 .  
4 .8 .  Referido na lista das "Despesas que el Rey D. João I fez depois da tomada de Ceuta até à 

sua morte", como tendo ido em companhia de Fernando Afonso "a Elvas pera fazer as 
entregas", pelo qual serviço foi recompensado com a quantia de 4.020 dobras2. 

5. 
5.2. Aparece como "escolar em leis" pelo menos em quatro das cartas que subscreve e co-

-subscreve3. 
6. Escolar em leis4. 
9. 
9 .2 .  Entre 1411-1432 desempenha o ofício de sobrejuiz. Em 1432 transita para o Desembargo 

propriamente ditos. A partir do início do reinado de D. Duarte (1433) ocupa um lugar 
de destaque na actividade burocrática e administrativa, permanecendo na qualidade de 
membro do Desembargo. 

9.3. Participa assiduamente na subscrição e co-subscrição de diplomas exarados na Chance
laria e nos originais avulsos compulsados. Relativamente ao pequeno número de di
plomas que despacha isolado são de destacar os seguintes tipos diplomatísticos: 

Privilégios em geral 4 
Conf. de coutada 1 

Quanto ao número e qualidade dos actos que co-subscreve frequentemente c�m Luís 
Martins (biografia 24), seu companheiro, ou ocasionalmente com Fernão Alvares 
(biografia 10), num total de 285, salientam-se os seguintes tipos documentais: 

Privilégios em geral 87 
Perdão 76 
Defesa e regulamentação de encargos militares 33 
Legitimações 22 
Conf. de coutadas 13 
Aposentação 10 
Doação de bens e direitos 10 
Segurança 8 
Provimento de ofícios 7 
Coutadas 3 

1 Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais . . .  , vol. I, pp. 525-526. 
2 M. Henricina, vol. VI, p. 235. 
3 A mais antiga é de 1433.Novembro.27 - Arquivo da Universidade de Coimbra, Colegiada de Guima

rães, Gav. 18, doe. 61, a mais recente é de 1439.Janeiro.23 - Ch. U. P. , vol. IV, doe. 1132, pp. 216-217. A 
referência ao grau académico aparece na menção autógrafa e não nos protocolos finais das cartas que 
co- subscreve. 

4 Considerámos unicamente as menções apostas às assinaturas autógrafas dos pergaminhos avulsos 
compulsados. Vide nota 3. 

5 Armando L. de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), p.  269. 
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Regulamentação do direito de pousada 
Resposta a capítulos de cortes 
Regulamentação de jurisdições locais 
Doação, comportando exercício de jurisdições 
Privilégio comportando escusa de deter. gerais 
Fiscalidade 
Sentença sobre fiscalidade 
Alvará 

2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Diversos 4 
13. Até 1433 Cf. por todos a obra cit. no item 14, depois, Cf. : A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, L. 1, 

fl. 11-11 v., 12 v. -13, 15 v.-16, 2lv., 21 v.-22, 23-24, 33 v.-34, 54 v.-55, 60 v., 60 v.-61, 62, 
65v., 70, 90v.-91, 98, 103 v.-104, 104-105, 107 v.-108, 134-134 v., 134 v.-135, 135 v. ,  174 v.
-175, 175-175 v., 177 v.-178, 178-178 v., 179 v.-180, 185-186, 209-209 v. ,  217-217v., 217 v.-
-218, 234-234 v., 234 v., 234 v.-235, 236-236 v.; A.N.T.T., Chanc. D. Duarte , L. 3, fl. 2 v., 3, 
3 V. ,  4 V., 5, 5 V., 7 V., 1 1, 1 1 V. , 14, 15 V., 17 V. ,  19 V., 21 V. ,  22 V .-23, 23 V., 24, 25, 25 V. ,  26, 
27 v., 28, 29 V., 30, 31, 32 v.-33, 34, 35, 35- 35v., 36 v., 37, 37-37 V. ,  38, 38 V., 41, 43 V., 43 v.-
44, 44, 44 V., 45 V., 46, 46-46 V., 48, 48 V. ,  49, 49v. ,  50 V., 51,  52-53, 54 V., 55, 56, 57 V., 58, 
58v., 59, 59 V., 60, 60 V., 61 V., 62 V. ,  64 V., 65 V., 66, 66 V., 68, 69 V., 70, 70 V., 71 , 71 V., 72 V., 
74 V. ,  5 V., 79, 82 V., 83, 84 V., 85, 85 V., 86v., 86 v.-87, 89, 89v.-90, 91 V. , 108 v.-109, 116 V., 
119 v.-120, 136 v.-137, 164 v.-165; A.N.T.T., Ch. D. Afonso V, L. 19, fl. 76. A.N.T.T., Gav. III, 
mç. 5, doe. 18. 
A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. 5, doe. 9 e doe. 12. A.N.T.T., Santa Cruz de Coimbra, 
Pasta 13, doe. do "Alm. 5, mç. 5", nº 16 e nº 17. 
Arquivo da Universidade de Coimbra, Colegiada de Guimarães, Gav. 18, doe. 16; Gav.- A, 
mç. 2, nº 41; Gav. 10, mç. 2, doe. 21 . 
Arquivo Municipal de Ponte de Lima, Cartas Régias, nº 883. 
Arquivo Municipal de Bragança, pergaminho avulso. 
Arquivo Municipal de Guimarães, doe. nº 254. 
Ch. U. P., vol. IV, doe. 980, p. 53. 
M. Henricina, vol . IV, doe. 104, pp. 301-302. 
M. Henricina, vol . VI, doe. 45, pp. 84-86 e doe. 78, p. 232-233. 

14.  Cf. por todos Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), p.  
269. 

2 Álvaro Eanes de Cernache 

l. (13926-1436) [ - ] 
3. 
3. 1 .  
3 .1 .4. Fernão Álvares de Cernache. 
3.2. 

6 Em carta de 1392.Dezembro.06, é nomeado capitão e 
-A.N.T.T., Chnnc. O. Duarte, L. 1, fl. 10 v.-11. Inserta em carta de : 
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3 .2.2. Em 1435.Março.06, é confirmado o provimento ao ofício de anadel dos besteiros de ca
valo de Beja a João Martins, porquanto já tinha recebido carta de provimento ao refe
rido ofício dada pelo nosso biografado7. 

3.3. 
3 .3.2. Vassalo régio - 1414.Novembro.158. Cavaleiro - 1434.Janeiro.04. 
4. 
4.3. Em 1414.Novembro.15, são-lhe aforadas umas casas no Porto, por 30 libras de moeda 

antiga de foro anual9. 
4.5. Em 1401 .Junho.27, é regulamentado o direito das lutuosas que lhe pertenciam dos bes

teiros que morressemlU:-
4.6 .  Em 1390.Julho.09, é-lhe doada a colheita de Coja 1 1 _ Em 1433.Novembro. 19, recebe a 

terra de Gaia, com suas casas, e com todas as rendas, direitos, direituras, foros, tributos 
e pertenças 12. 

7. Participou na conquista de Ceuta em 1415. 
9 .  
9 .2 .  Em 1390.Julho.09, é escudeiro. Em 1392.Dezembro.06, é nomeado capitão e anadel-mor dos 

besteiros de cavalo. Em 1412.Maio.14, é covadeiro(?), juíz do armazém e dos feitos do mar da 
cidade do Porto 13. Em 1435 .Abril. 10, é-lhe confirmado o ofício de anadel e juiz dos bestei
ros de cavalo da vila de Tomar e dos lugares de Coruche, Abrantes, e outros lugares, 
com todos os privilégios doados aos anadéisl4_ 

9.3. Surge ocasionalmente referido em carta que manifesta a sua ausência na subscrição. O 
despacho coube a seu filho, Fernão Álvares de Cernache (biografia 1 1) e trata-se de uma 
carta que enquadramos no tipo: 

Aposentação 1 
13 .  A.N.T.T. ,  Chanc. D. Duarte, L. 1 ,  fl . 10 v . -11 ;  A .N.T.T. ,  Chanc. O. João I, L.  2, fl . 45; 

A.N.T.T., Chanc. O. João I, L. 3, fl. 174; A.N.T.T., Direitos Reais, II, fl. 239-240; A .N.T.T., Ex
tras, fl. 169-169 v . ,  170; A .N.T.T.,  Além Douro, 1, fl . 130 v.-131 v . ;  G.H.C.P . ,  Livro A, fl . 
51 v.-52. Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias reais . . .  , vol. 1, p. 250. 

7 A.N.T.T., Ciume. D. Duarte, L. 3, fl. 36. 

8 A.N.T.T., Chanc.D. João I, L. 3, fl. 174. 
9 A.N.T.T., Chanc. D. João I, L. 3, fl. 174; A.N.T.T., Além Douro, I, fl. 130 v.-131 v .  
10 A.N.T.T., Extras, fl. 170. Inserta em carta de 1433.Novembro.18. 
11 A.N.T.T., Chanc. D.  João l, L. 2, fl. 45. Em 1407.Janeiro. 12, é dada uma sentença contra o concelho 

de Coja sobre a colheita do lugar que lhe pertencia por anterior doação. A.N.T.T., Gav.1 1 ,  mç. VIII, doe. 
nº 32. 

12 A.N.T.T., Além-Douro, livro 4, fl. 254 citado por José Marques, "Património régio na cidade do 
Porto e seu termo nos finais do século XV. Subsídios para o seu estudo", sep. da Revista de História, 
Porto, 1982, pp. 19-20. 

13 Em resposta a capítulos de cortes aparece assim referido- A.M.P. , Livro A, fl. 51 v.-52; Instru
mento-público de 1434.Janeiro.04 - A.D.P. , Livro XV de Originais, fl. 5. 

14 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, L. 3, fl. 76 v. 
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3 Diogo Afonso 

1. (1420-1435) [ 
6. Escolar em leis pelo menos desde 142315. 
9. 
9.2. De 1420 a 1422 desempenhou as funções de ouvidor da corte de D. João I. Em 1423 já era 

sobrejuiz. A partir de 1425 aparece referenciado como juiz dos feitos de el-Rei. Em 1433 
é titular dos ofícios de desembargador e de juiz dos feitos de el-Rei16. 

9.3. A sua actividade burocrática encontra-se documentada num total de 12 diplomas dis-
tribuindo-se pelos seguintes tipos diplomatísticos : 

Privilégios em geral 6 
Doações de bens e direitos 2 
Conf. de coutada 1 
Doação, comportando exercício de jurisdições 1 
Sentença diversa 1 
Diversos 1 

13 .  Até 1433 cf. por todos a obra citada no item 14, depois de 1433, cf.: A .N.T.T., Chanc. D. 
Duarte, 1 . 1, fl. 21, 77-77 v., 9lv.-92, 93v.-94, 94v.-95, 103, 135v.-136, 176v.-177; A.N.T.T., 
Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 41; A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, nº 10; A.N.T.T., Santa Cntz 
de Coimbra, pasta 2 doe. do "Alm. 29, mç. 4, nº 38"; Ch. U.P., vol. IV, p. 77. 

14. Cf. por todos Armando Luis de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), pp. 
287-288. 

4 Diogo Afonso de Carvalho 

1. (1433.Dezembro.17-1444) [ - ] 
4. 
4.3. Em 1444.Janeiro.13, realizou um escambo com o monarca pelo qual trocou um seu casal 

designado de Paços, no termo de Guimarães, por um reguengo que estivera aforado 
anteriormente por 5.5 libras, situado no termo dessa mesma vila, próximo da sua quinta 
de S. Vicente. 

4.8. Em 1443.Janeiro.27, recebe para seu mantimento 3.000 reais brancos, por ter participado 
durante um mês nas entregas dos dinheiros dispendidos na reparação dos castelos da 
comarca de Entre Tejo e Guadiana17. 

15 
Veja-se Armando Luis de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433),p. 409 n. 349, na 

qual refere que "embora se encontrem algumas referências como licenciado, entre 1423-1425, não parece 
lógico que possa haver dois homónimos no mesmo cargo sendo um escolar de leis e outro licenciado 
sem se dizer em quê''. Esta menção colocou-nos perante o problema de saber se as referências a um 
Diogo Afonso, licenciado, não se reportariam a Diogo Afonso Mangancha, este, sim, já licenciado ao 
tempo e que acabará por integrar o Desembargo de D. Duarte, para onde transita também o Diogo 
Afonso nosso biografado. Apesar de toda a preplexidade que sob nós repousa, parece-nos de todo 
plausível tratar-se de dois homónimos que assumiram funções e atribuições de algum modo similares 
no Desembargo eduardino, muito embora em tempos diferentes. 

l6 A primeira carta que subscreve durante o reinado eduardino, exarada nos registos da Chn11celnrin 
régia, é de 1433.Novembro.23, sendo a única desse ano. A última referência é de 1435.Março.18. 

17 M. Henricin a, vol. VIIl, p. 7. 
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9. 
9 .2. Em 1433.Dezembro.17, é provido como titular do ofício de ouvidor da Casa do Cível de Lis

boa, cargo que lhe foi confirmado em 1439.Abril .1518. 
Em 1437.Fevereiro.15 declara actuar como "vassalo, ouvidor logotente [do corregedor da 
corte]" numa carta que subscreve em vez do corregedor da corté19. 
Em 1440.Janeiro.15, é provido ao ofício de Desembargador da Casa do Cível de Lisboa, em 
carta dirigida a Pedro Eanes Lobato, regedor dessa mesma casa20. 
Em 1444.Janeiro.13, ainda é mencionado no exercício das funções de desembargador da 
citada casa numa carta em que realizou um escambo já  referid021 . 

9.3. É um do? oficiais com menor influência na actividade burocrática, tendo colaborado iso
ladamente na subscrição de apenas dois diplomas: 

Doação de bens e direitos 1 
Sentença diversa 1 

13. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, L. 1, fl. 229v . .  A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº 1 .  
14. Anselmo B .  Freire, Brasões da Sala de Sintra, vol .  II, p .  170. Cf. por todos Humberto C .  Ba

quero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira . Antecedentes e significado e histórico, vol. 1,  p. 265 
n . .  

5 Diogo Afonso Mangancha 

1. (142722-1447) [ -1448.Janeiro.04 ou 07] . 
2. 
2.2. Residia junto à igreja de S. Jorge, em Lisboa, numa ampla residência que legou em tes

tamento de 1447.Dezembro.09, para a futura sede do Colégio Universitário desta cidade, 
servindo dez colegiais já gramáticos com idade superior a dezasseis anos. 

2.3. Foi sepultado na igreja de S. Jorge de Lisboa23. 
2.4. Passagem por Itália - Concílo de Basileia24. 

18 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, L. 18, fl. 95 . 
19 A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº 1 .  
20 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, L. 20, fl. 3. 
21 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, L. 24, fl. 4. 
22 Em Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado histórico, vol. I, 

p. 38 aparece referido como "escolar em leis [e] juiz dos feitos de D. João I" no ano de 1427.Março.l l ,  fi
cando assim incluído no Desembargo deste monarca. Tal observação levou-nos ao cotejo de outras fon
tes. Depois de percorrermos o elenco dos oficiais joaninos proposto por Armando Luís de Carvalho 
Homem no Desembargo Régio não encontramos nenhuma referência a Diogo Afonso Mangancha como 
aquela que acima citamos. Imbuídos de alguma perplexidade procurámos cruzar as diversas fontes e 
diferentes versões, e desde logo se nos colocou uma interrogação. A de saber se o ora nosso biografado 
não seria o Diogo Afonso, licenciado, que aparece na chancelaria joanina, podendo, no entanto, haver 
um homónimo apenas escolar de leis (cf. nota 1 da biografia de Diogo Afonso). 

23 Anselmo B. Freire, Brasões da Sala de Sintra, vol. I, p. 171. 
24 Fez parte da embaixada portuguesa levada a este Concílio, chefiada pelo Conde de Ourém, na 

qual se manteve ocupado desde inícios do mês de Janeiro do ano de 1436 até 1 1  de Dezembro do 
mesmo ano. Numa das paragens que efectou em Bolonha proferiu um importante discurso na Universi
dade. 
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3. 
3 . 1 .  
3 . 1 .2 .  Uma prima que figura no seu testamento como Leonor Afonso e dois tios, um seu ho

mónimo e o outro chamado Bartolomeu Afonso25. 
3 .1 .3. Casou duas vezes. A sua primeira mulher, Branca Anes, legou-lhe todos os seus bens 

em testamento pouco antes da sua morte (que ocorrera provavel mente no ano de 1435 
por motivo de peste). Casou em segundas núpcias com Maria Dias. 

3 . 1 .4. Teve pelo menos um filho, Rui Mendes ou Valdês, conforme vem citado no seu testa
mento, "meu filho natural". Designado como seu herdeiro e testamenteiro26_ 

3.2. 
3.2. 1 .  No auto de posse de wnas casas, na freguesia de S. Tomé, em Lisboa, que se celebrou 

entre o Infante e a Universidade de Lisboa é referido pontualmente o nome de João 
Cavalar "como homem do Dr. Diogo Afonso Magnânima"27. 
No supracitado auto de posse é referido Perdoo Vieira como seu criado. Em 1442.Fe
vereiro. 15, Tristão Gomes, seu criado, recebeu carta de mercê e privilégio28. 
Em 1444.Janeiro.04, Afonso Eanes, seu escudeiro, é provido ao ofício de escrivão das 
sisas das fangas de Lisboa29_ 

3.3. 
3.3.2. De origem popular, tal como nos é revelado por Rui de Pina, no cognome que lhe atri

bui "Mangaancha•GO_ Apesar da sua origem alcançou um estatuto superior através da 
sua carreira exemplar, fundamentalmente nos reinados de D. Duarte e D. Afonso V. 

4 .  
4 .1 .  Recebeu de sua primeira mulher, Branca Anes, wnas casas em Lisboa, onde, aliás, resi

diu, deixadas posteriormente à sua morte, de comwn acordo, para erigir "hwn colegio 
( . . .  ) nas [suas] cassas da morada da beira de Sam Jorge". Para além destas casas possuía: 
duas herdades em Beja, designadas de Valbom e Pomares "que fartaram ho colégio de 
pam e cassas grandes ( . . .  ) outras cassas que traz Joham Frreire a beira do açougue e ou
tras a porta de Mértola e outro pardieiro a beira de Mende Afonso e na Pia Cobrada(?) 
um foro ( . . .  ) uma vinha que paga wna dobra de foro e hum chaao na Cabeça dos Enffor
cados(?) e em Alcacer huas cassas que jazem em resyo no castelo e hua marinha de 
trinta e cinquo talhos e em Setubal os bens que traz Afonso Rico e em Ribatejo os pi
nhaees que fartaram ho colegio de madeira e lenha ( . . .  ) e Alvalade que fartara de vinho 
e d'azeite e seram ataa vinte marcos de prata e roupa ataa quatro camas e outros guar
nimentos e hos livros todos"31 _ 

4 .6 .  Foi-lhe doada a quinta da Charneca, no termo de Lisboa, que fora confiscada a D. Fer
nando de Cascais . Em 1441 .Fevereiro.24, o regente Infante D. Pedro, confirma-lhe esta 
doação. Em carta de 1443.Junho.12, são-lhe doados os bens pertencentes a Digo e Gon-

25 Ch. U.P. , vol. V, p. 46-49 ;  João Pedro Ribeiro, Dissertações Cronológicas e críticas . . .  , t. II, doe. XVI, 
pp. 259-265. Este mesmo autor refere que o testamento de 1447.Dezembro.09 foi incluído em instru
mento de 1448.Janeiro.07, mandado passar por Lopo Vasques de Serpa, corregedor de Lisboa, a reque
rimento de sua viúva Maria Dias. 

26 Ch.U.P. , vol. V ,  pp. 235-236. 
27 M. Henricina, vol.  IV , p.  10. 
28 A.N.T.T., Ciume. D. Afonso V, L. 23 , fl.86 v. 
29 Ch. U. P. , vol. IV ,  p. 406. 
30 Rui de Pina, "Crónica de D. Duarte" introdução e revisão de M. Lopes de Almeida, in Tesouros 

da Literatura e da História, Porto, 1977, cap. VIII, p. 506. 
31 Ch.U.P. , vol. V, p. 48. Onde descreve os bens que em comum possuía com Branca Anes, sua pri

meira esposa. 
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çalo Barradas, irmãos, moradores em Beja, os quais exilados em Castela viram confisca
dos esses bens32. A doação confirma-se em 1444.Dezembro.2733. 

5 . 1 .  Apesar de não ter escrito nenhum livro deixou marcas indeléveis no campo cultural 
propriamente dito. Manifestou um particular interesse pela astrologia e pela medicina. 
Neste campo salientam-se as cartas dirigidas ao rei D. Duarte, numa delas faz a apologia 
da astrologia e do modo de a usar34. 
Para além destas, colaborou na redacção do "Leal Conselheiro" no capítulo sobre a 
"Prudência "35 . 

6. Licenciad.o desde pelo menos 1430.Junho.3036 . Em 1431 .Julho.16, é referido nos Estatutos 
do Estudo Geral de Lisboa como "doctor utrius que iuris et magister in artibus"37. Em 
1431 .Agosto.08, aparece já mencionado como lente em decretais no Estudo de Lisboa38. 

8. Em 1435.Novembro.18, na qualidade de jurista, é nomeado membro de uma embaixada, 
chefiada pelo Conde de Ourém, para se fazer representar no Concílio de Basileia, em 
nome de D. Duarte. Da lista definitiva faziam ainda parte: o Dr. Vasco Fernandes de Lu
cena, o bispo do Porto, D. Antão Martins, o franciscano, frei Gil Lobo e o agostiniano, frei 
João de S. Tomé39_ 

9 .  
9 .2 .  Não possuímos dados conclusivos que nos permitam determinar a data exacta da sua 

inclusão no Desembargo eduardino, nem tão pouco a data da sua nomeação como 
membro do Conselho Régio. Sabemos pelo menos que a sua actividade burocrática 
como redactor de cartas régias se encontra documentada para o ano de 1438 num total 
de 8 diplomas exarados para os livros da Chancelaria. 
No entanto, parece-nos lógico admitir que a sua inclusão no Desembargo eduardino seja 
bastante anterior a esta data, tratando-se de um homem da confiança do monarca. Em 
1440.Março.23, numa carta de provimento de que é o responsável é designado como "do 
conselho e chanceler-mor"40_ 
Em carta de 1442.Fevereiro.15 e carta de 1444.Janeiro.04 é identificado no escatocolo fi
nal desta carta como "do conselho régio, presidente na relação por ausência do regedor da jus
tiça ", substituindo na altura Aires Gomes da Silva41 . 

32 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, L. 35 , fl.29. 
33 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, L.  35 , fl.30. 
34 Livro dos Conselhos de el-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa), ed. João José Alves Dias et ai . ,  Lisboa, 

1982, pp. 93-96 e 204-205. A primeira escrita entre 1436-1438 e a segunda entre 1433-1438. 
35 Leal Conselheiro, (actualização ortográfica, introdução e notas de João Morais Barbosa), INCM, 

Lisboa, 1982, cap. LIX, p.  293 e ss. 

36 As possibilidades de homonímia com Diogo Afonso (biografia 3) são fortes. Sabemos com toda a 
certeza que na data por nós apontada já era licenciado, podendo, no entanto, ter adquirido o grau em 
data anterior (como vimos). Ch. U.P. , vol. IV, p. 401. 

37 h C . U.P. , vol. IV ,  pp. 15-16. 
38 I C i. U.P. , vol. IV ,  pp. 21-22. 
39 Rui de Pina, ob. cit., cap. VIII, p. 506; M. Henricina, vol. IV, pp. 216-217 n. 

40 M. Henricina, vol. VII , doe. 54 , pp. 77-78. 
41 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, L. 23, fl. 86 v. Parece não haver acordo da parte dos historiadores 

quanto ao aspecto de o nosso biografado ter desempenhado as funções de "rege dor da Casa do Cível de 
Lisboa". No que cabe a este particular nada podemos adiantar em virtude das fontes por nós compulsa
das se terem revelado omissas. 
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9.3. Participa na co-subscrição de 8 cartas no ano terminal do reinado de D. Duarte, como 
desembargador, juntamente com Afonso Geraldes (biografia 1) em 7 cartas, e em 1 carta 
com Luís Martins (biografia 24), as quais se distribuem pelos seguintes tipos diploma
tísticos: 

Perdão 3 
Doações de bens e direitos 2 
Privilégio comportando escusa de d. gerais 1 
Provimento de ofícios 1 
Legitimação 1 

10 .  Nenhum dos diplomas acima referidos por ele redactados nos dá a indicação de que o 
nosso biografado pertencesse ao Conselho Régio eduardino. A mais antiga referência a 
esse respeito remonta ao ano de 1440, até pelo menos 144442. 

1 1 .  Após a morte de D. Duarte (1438.Setembro.09), apresenta-se como um dos mais fervosos 
partidários da regência única do Infante D. Pedro, tendo pronunciado um discurso na 
câmara de Lisboa, no qual defendia que o regimento do reino deveria ser entregue a um 
varão. Nas cortes de Lisboa de 1438.Novembro. 10, pronunciou três orações em nome do 
Infante D. João, utilizando argumentos do direito civil e canónico para provar a legitimi
dade da "posse" do regimento do reino por parte do Infante D. Pedro. Em 1446, nas 
cortes realizadas em Lisboa, como representante do Infante D. Pedro proferiu na arenga 
de abertura um discurso sobre a transmissão do poder a D. Afonso V. 

12. Em 1447.Janeiro.18, falou em nome do monarca solicitando ao Infante D. Pedro a manu
tenção do poder por mais algum tempo. 
Em 1447.Dezembro.07, altura em que executou o seu testamento parece ter-se distan
ciado do Infante D. Pedro, de quem fora "amigo", quando diz "Peço por mercê ao Iffante 
D. Pedro que com meu testamento, nem coussas, nom aja de ver, nem se entremeta per 
bem nem per mal e se tal coussa recrescer leixo a el Rey que per sy e per conselho dou
tros e nom delle determine"43_ 

13. Para o período de 1438 e ss. cf. por todos a obra citada no item 14; para o período ante
rior Cf. : A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, L. 1, fl . 234-234 v. ,  234 v.-235, 236-236 v.;  A.N.T.T. , 
Chanc. D. Afonso V, L. 19 , fl .  7 v.;  M. Henricina, Vol . VI, p. 232 -233; Pedro de Azevedo, 
Documentos das Chancelarias Reais . . . , vol. I, pp. 1 1-12, 54-56 e 63. 

14. Cf. por todos H.  B. Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado histórico, 
1973, p .  38-41 .  Cf. A. H. de Oliveira Marques, "Diogo Afonso Mangancha", in Dicionário 
de História de Portugal, dir. Joel Serrão, vol. IV, Porto, 1964, pp. 152-153. A. Braamcamp 
Freire, Brasões da sala de Sintra, vol. II, pp. 171-172. 

6 Diogo Fernandes de Almeida 

1. (1436-1444) [1395.Janeiro.2344 - 1453.Junho.3045] .  

42 Veja-se, a este propósito, o ponto 9.2. e as respectivas notas. 

43 I C 1 . U.P . , vol. V., p. 49. 
44 Por esta carta foi legitimado, juntamente com os demais irmãos, pela seguinte ordem: Nuno Fer

nandes, Inês Fernandes, Diogo Fernandes e Álvaro Fernandes. Nw10 Fernandes sucedeu na casa de 
Abrantes, todavia em 1429 foi-lhe retirada a administração e doada ao nosso biografado, em virtude do 
primeiro se ter revelado incapaz. 

172 Catálogos Prosopográficos - 1 .  Redactores 



A BUROCRACIA DO "ELOQUENTE" (1433-1438) 

2. 
2 . 1 .  Abrantes. 
2.2. Paço de Torres Novas46_ 
2.3. Foi sepultado na igreja, por ele edificada, de Sta. Maria do Castelo de Abrantes, onde se 

conservara o seu epitáfio. 
2.4. Ceuta em 1415.Agosto.21 . 
3. 
3 . 1 .  
3 .1 . l .  Filho bastardo de Fernão Álvares de Almeida, vedar do mestre de Avis, cavaleiro da  

Ordem de Avis, claveiro e comendador de Vila Viçosa e Juromenha .  A mãe era mu
lher solteira de nome desconhecido47_ 

3 .1 .3. Contraiu matrimónio sete vezes. A sua primeira esposa, foi Beatriz Anes, irmã de D.  

3.2. 

Fernando da Guerra, arcebispo de Braga, faleceu ainda antes de 1442.Maio .12 .  Em 
1431 .Fevereiro.18 casou, em segundas núpcias, com Maria de Sousa, criada de D .  João 
I, recebendo como dote o reguengo de Sta. Maria de Moreira e os direitos dos moi
nhos de Rio de Moinhos e Alfazira, em 1431 .Dezembro.26. Posteriormente ca sou com 
Teresa Nogueira, irmã de Violante Pereira, casada com João Afonso de Brito48 . A sua 
última esposa foi D. Beatriz de Goís, filha bastarda de Frei Nuno Gonçalves de Góis, 
prior do Crato. 
Acerca das suas restantes mulheres não possuímos qualquer dado. Casado com D .  
Beatriz Anes, irmã do  arcebispo de  Braga, teve Lopo de  Almeida, seu filho primogé
nito e legítimo herdeiro, que sucedeu a seu pai no ofício de vedar da fazenda e na al
caidaria da Abrantes e respectiva casa49_ Da filha bastarda do Prior do Crato, D.  Bea
triz de Góis, teve Álvaro de Almeida, membro do conselho, e comendador das Entra
das e Padrões50_ Para além destes descendentes, contam-se ainda, D. Branca de Al
meida, D. Isabel de Almeida e Fernão de Almeida. 

3.2. l .  Em 1435.Maio.27, é provido ao ofício de de desembargador das audiências, Diogo de Vi
seu, seu criado51 . Em 1437.Junho.10, é provido ao ofício de inquiridor do Estudo Geral 
de Lisboa, Afonso Gonçalves, seu criado52. Em 1445.Fevereiro. 16, é provido ao ofício 
de escrivão da dízima do pescado de Abrantes, Fernão Álvares, seu escudeira53. Em 

45 O epitáfio menciona o ano de 1450.Janeiro.05 como a data da sua morte. Apesar de tudo surgem 
cartas de doação outorgadas posteriormente como aquela em que lhe é dada uma tença em 
1451 .Junho.03 o que afasta as possibilidades de ter morrido em 1450. A. B. Freire, Brasões da sala de Sin
tra, vol. II, p.  349 n. 3. 

46 Local onde o Infante D. Duarte celebrou, em 1432.Agosto.ll ,  o tratado de paz e amizade entre D. 
João I, rei de Navarra, e D.  Afonso V, rei de Aragão. Era também a casa onde D. Duarte, enquanto in
fante, por vezes, pousava. M. Henricina, vol. IV, pp. 144-145; H. C. Baquero Moreno, A Batalha de 
Alfarrobeira . . .  , vol. II, p. 697. 

47 A. B. Freire, Brasões da sala de Sintra, vol. II, p. 347. 
48 Idem, ibidem, vai. II, p. 349 n. 1.  

49 Livro de linhagens do século XVI, Lisboa, 1956, pp. 285-287. 
50 A. B. Freire, ob. cit., vol. II, p. 351 .  
51 h A.N.T.T., C anc. D. Duarte, !. 3, fl. 80. 

52 Ch.U.P . ,  vol. IV, pp. 165-166. 

53 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, ! . 25, fl. 86.  A confirmação foi-lhe dada em 1450.Março .13-
-A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, l. 34, fl .  24 v. 
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1456 .Junho.09, é concedido perdão a Tristão Afonso que fora criado de seu pai e dele, 
com a obrigação de prestar serviço em Ceuta54_ 

3 .3 .  
3.3. 1 .  O seu pai foi vedor do mestre de Avis, freire da Ordem de Avis, calaveiro e homem da 

confiança do monarca55_ 
3.3.2.  Rico-homem. Reposteiro-mor de D. Duarte (desde 1433.Novembro.13) .  Senhor do 

Sardoal. 
3.3.3.  Lopo de Almeida, primogénito, sucedeu-lhe na casa de Abrantes, tendo recebido a 

confirmação de alguns bens doados a seu pai, e recebendo outros que apontam para a 
dispersão geográfica. Casou em primeiras núpcias com D. Beatriz da Silva, filha de 
Pedro Gonçalves Malafaia, vedor da fazenda de D. João I e de D. Duarte. Matrimo
niou-se pela segunda vez com D. Joana, a Beltraneja.  Álvaro de Almeida foi nomeado 
administrador dos bens da capela de S. Domingos d� Lisboa em 1452.Dezembro.27, 
provavelmente aquela em que jazia o seu avô, Fernão Alvares. Casou com D. Filipa de 
Brito. D. Branca de Almeida foi a primeira mulher de Rui Gomes da Silva, senhor dos 
morgados de Chamusca e Ulme. O. Isabel de Almeida casou com Álvaro de Brito. 

3 .3.4. Cunhado de D. Fernando da Guerra, arcebispo de Braga. Cunhado de Fernão de Góis, 
cavaleiro de Ordem de S. João. Cunhado de D. Frei Pedro de Góis, comendador da 
Santa Vera Cruz. Teve por sogros, D. Pedro da Guerra, bastardo do infante D. João, D. 
Frei Nuno Gonçalves de Góis, prior do Crato e Afonso Anes Nogueira, senhor do 
morgado de S. Lourenço de Lisboa. 

4 .  
4 .1 .  Herdou a casa de Abrantes em 1429 e a dignidade de senhor do Sardoal e a alcaidaria de 

Abrantes56. 
4.2. Em 1431 .Fevereiro. 18, o monarca doou-lhe pelo seu matrimónio com D. Maria de Sousa, 

os reguengos de St" Margarida e Moreira situados no termo de Abrantes. A confirmação 
da posse foi dada em 1450. Março.11 57_ 

4.3. Em 1408.Dezembro.23, é aforada uma herdade e uma courela de pão em Alenquer, com 
todos os seus matos e bens, e cujo foro foi incluído na doação58. 

4.6. Em 1433.Novembro.26, são-lhe doados os direitos e coimas da pescaria do Tejo a Abran
tes59. 
Em 1439.Abril .10, é-lhe atribuído um conto e cem mil libras de juro da vila de Abrantes 
e os rendimentos do seu almoxarifado, pelo preço de 3 .000 coroas velhas de bom ouro 
pela fiança que lhe foi prometida60. 
Em 1439 .Maio.28, é-lhe confirmada uma doação que lhe fora feita anteriormente do ca
nal grande, serviço real dos judeus de Abrandes, dízima velha do pescado do referido 
lugar, o mordomado dos referidos lugares, o canal da Estacada, no Tejo, metade da 
barca de Punhete e o quarto das barcas de Aljanzoita61 . 

54 Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais . . .  , vol. II, p. 386. 
55 M. Hermínia de Vasconcelos Vilar, "A ascensão de uma linhagem: A formação da casa senhorial 

de Abrantes" in Arqueologia do Estado, Actas das 1 "s Jornadas sobre as formas de organização e exercí
cio dos poderes na Europa do Sul, séculos XIII-XVIII, vol. II, Lisboa, pp. 331-344. 

56 A. B. Freire, ob. cit., vol . II, p. 347. 
57 A.N.T.T., Clzanc. O. Afonso V, L 34, fl. 65. 
58 A.N.T.T., Clranc. O. João I, 1. 3, fl- 54 v. e 79 v. 

59 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, l. 11, fl. 62 v. A confirmação foi outorgada em 1451.Maio.07. 
60 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, L 19, fl. 14 v. 

61 A.N.T.T., Ciume. O. Afonso V, ! .  19, fl. 80. 
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4.7. Em 1433.Novembro.13, é-lhe concedida isenção a todos os seus herdeiros de pagamento 
da dízima nova em relação aos canais de pesca de Abrantes que pertenceram ao Rei e 
que o nosso biografado explorava62. 
Em 1434.Janeiro.06, é concedida licença a um tabelião para inspecionar o lançamento 
das redes atravessadas no Tejo desde a foz da Pedra até Abrantes, zona de defeso63. 

7. Esteve na conquista de Ceuta onde, aliás, se distinguiu tendo sido armado cavaleiro pelo 
Infante D. Duarte64. 

9 .  
9.2. Integrou o elenco de oficiais do reinado de D.  Duarte a partir de meados daquele assu

mindo as funções de Vedar da fazenda, única atribuição que lhe conhecemos. Transitou 
para o período da co-regência de D. Leonor e do Infante D. Pedro e até mais tarde. Por 
volta de 1444/1445 sucede-lhe seu filho Lopo de Almeida. 

9.3. A sua actividade burocrática está presente numa certa regularidade na subscrição de 
cartas régias que compreendem um total de 19 para o período de 1436-1438, distri
buindo-se pelos seguintes domínios: 

Conf. de aforamentos 9 
Provimentos de ofícios 5 
Doações de bens e direitos 4 
Aforamentos 1 

10. Pelo menos desde 1436, surgindo a menção a esse facto no escatocolo final das cartas que 
redacta. Em 1438.Novembro.10, nas declarações das cortes de Torres Novas, é designado 
como membro do terceiro turno do conselho régio65. 

1 1 .  É uma das testemunhas que presencia os juramentos da rainha D. Leonor e dos infantes 
D. Henrique e D. Pedro, os condes de Barcelos, Arraiolos e outros, efectuado em 
1438.Novembro.1766 . 
Em 1440.Novembro.Ol, é referido em carta do Infante D. Pedro, sendo incumbido de ir 
buscar a rainha D. Leonor que se refugiara no Crato; como não queria desagradar à rai
nha não chegou a ir buscá-la, ficando por Alter do Chão de onde regressou para Santa
rém67. 

12. Aio dos infantes D. Duarte, D. Henrique e D. Pedro. 
13 .  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fl. 31, 155-155 v. ,  193, 196-196v., 210-210v., 223-223v., 

223v.-224, 226v., 228v.-229, 229-229v., 235-235v., 236v.-237; A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 .  
2, fl.  10, 15v.; A.N.T .T., Chanc. D. Afonso V, 1 .  23, fl. 62v.; M. Henricina, vol. V, p. 226 ; M. 
Henricina, vol. VII, p. 6. 

14. A. B. Freire, Brasões da Sala de Sin tra, vol. II, pp. 347-351 .  Cf. por todos H. C.  Baquero 
Moreno, A Batalha de Alfarrobeira . . .  , vol. II, pp. 696-698 e 699-706. 

62 M. Henricina, vol. IV, pp. 284-285. 
63 h A.N.T.T., C anc. D. Afonso V, L. 36, fl. 84. 
64 Gomes Eanes de Zurara, Crónica da tomada de Ceuta (3" parte da crónica de D. João I) ,  ed. Luciano 

Cordeiro, vol. II, cap. XLIX, p. 92 e vol. III, cap. XCV, p. 98. 
65 M. Henricina, vol. VI, p. 270. 
66 M. Henricina, vol. VI, p. 277. 
67 M. Henricina, vol. VII, p. 181 n. 
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7 Diogo Gil Ferreira 

l. (1433-1444) [ - ] 
3. 
3.3. 
3.3.2. Vassalo régio. 
2. 
2.4. Referido na lista das "Despesas extraordinárias do reinado de D. Duarte", como tendo 

feito uma viagem a Castela pela quantia de 122 dobras68. 
9 .  
9 .2 .  Aparece pela primeira vez como ouvidor da corte, em carta de 1433.Setembro.30, até 

pelo menos 1437. 
Em 1438.Novembro.29, já é citado como juiz dos feitos69. 
Em 1441 .Abril.27, é provido ao ofício de corregedor da "muy nobre e sempre leal ci
dade" de Lisboa, "pela guisa em que o era Lopo Gonçalves" que falecera70. Em 
1444.Março.21, é provido ao ofício de desembargador da Casa do Cível de Lisboa, "con
siderando dele que o fara bem como cumpre nosso serviço" .  Manda a Aires Gomes da 
Silva, do conselho "regedor [por nos] em a dieta casa e ao chanceller della e a outros 
quaisquer que esta mandem de veer que o ajam ( . . .  ) no desembargo da dieta casa"71 . 

9.3. A sua adividade como redador e co-redador72 de cartas exprime-se num total de 14 di-
plomas repartidas pelos tipos diplomatísticos que se seguem: 

Perdão 8 
Provimentos de ofícios 2 
Sentenças diversas 2 
Legitimação 1 
Sentença sobre jurisdições 1 

13. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, 50 v., 76, 76 v., 79, 80, 81, 86 v., 87, 90. 
Arquivo Distrital de Braga, Colecção cronológica 1432- 1435, ex. 24, s/nº. 
Arquivo Municipal de Braga, Documentos medievais avulsos, doe. 15. 

14.  Cf. por todos H. C.  B. Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado histórico, 
vol. I, p. 266 e vol. II, p. 838. 

8 Diogo Lopes 

l. ( . . .  1436 . . .  ) [ - J 

68 M. Henricinn, vol. VI, pp. 253-254. 
69 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1 . 19, fl. 21 v. Inserta em carta de 1439.Maio.28. 
70 A.N.T.T., Chnnc. D. Afonso V, 1. 2, fl. 77v. 
71 (, A.N.T.T., Chanc. D. A1onso V, 1 .  24, fl. 48. 
72 De assinalar que a sua actividade de co-redactor de cartas se circunscreve aos anos de 1433 e 

1434 em apenas 2 cartas. Em ambas se detecta a menção especial à sua ausência na co-subscrição dos 
diplomas que seriam da sua responsabilidade e de Pedro Eanes, seu companheiro. 
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9. 
9.2. Em 1436.Janeiro.31 é citado como juíz dos feitos e membro do Desembargo. 
9.3. Intervém na co-subscrição73 de apenas um diploma relativo ao seguinte tipo: 

Privilégio em geral 1 
13. A.N.T.T., Chanc. de D. Duarte, L. I, fl. 214. 

9 Diogo Lopes de Sousa 

l. (1431-144574) [1398.Janeiro.03 - 1448.Novembro.1875] .  
2. 
2 .2. Pelo menos a partir de 1441 .Março.15 fixa residência em Arronches, sendo provido ao 

ofício de fronteiro-mor daquela vila76 . 
2.4. Tomou parte na "Guerra dos 100 anos" onde se defrontaram a França e a Inglaterra77. 

3. 
3 . 1 .  

Ceuta. 
Medina del Campo78. 

3.1 .l . Filho bastardo de D. Frei Lopo Dias de Sousa, mestre da Ordem de Cristo e de Leonor 
Ribeira79. 

3 .1 .2. Irmão de Lopo Dias de Sousa, pelo menos neste caso da mesma mãe. 
Irmão de D. Maria de Sousa, condessa de Marialva casada com D. Vasco Fernandes 
Coutinho, primeiro conde de Marialva e marechal do reino80. 

73 A sua actividade de co-redactor de cartas conservadas na Chancelaria circunscreve-se a um di
ploma, juntamente com Fernão Alvares. Em ambos os casos a participação na redacção documental en
contra-se testemunhada apenas por o diploma referido. 

74 A primeira referência que encontramos relativa ao ofício de mordomo-mor remonta ao ano de 
1431 /2, como oficial privativo do Infante D. Duarte - M. Henricina, vol. III, p.  86-88, 348-349. A última 
vez que aparece citado no exercício deste ofício é de 1445.Fevereiro.26 A.N.T.T., Cluznc. O .  Afonso V, l. 
25, fl. 69. 

75 Em carta de 1398.Janeiro.03, são legitimados: Lopo Dias de Sousa, Diogo Lopes de Sousa e D. Maria 
de Sousa. Apesar de se encontrarem por esta ordem, o nosso biografado, é o primogénito bastardo de 
D. Frei Lopo Dias de Sousa e de Leonor Ribeira. Em 1448.Novembro.18, já tinha falecido - A.N.T.T., 
Livro 4 de Odiana, fl. 80 v. 

76 Transrr;itiu a posse do castelo desta vila a seus descendentes que aí fixaram residência, nomea
damente D. Alvaro de Sousa (seu filho primogénito) e, posteriormente Diogo Lopes de Sousa (seu 
neto), tomando a designação de "Sousas de Arronches" - A B. Freire, Brasões da sala de Sintra, vol. I, p.  
285. 

77 Gomes Eanes de Zurara, Crónica da tomada de Ceuta (3" parte da Crónica de O. João I), ed. de Lucia
no Cordeiro, vol. II, cap. C, p. 264. 

78 Em 1432.Janeiro.27, é uma das testemunhas da ratificação do tratado de paz celebrado com Cas
tela em 1431.0utubro. 30, como mordomo-mor do Infante D. Duarte -M. Henricina, vol. IV, pp. 86-88. 

79 A B. Freire, ob. cit . , vol. I, pp. 284-285; Livro de Linhagens do século XVI, Lisboa, 1956, p. 38. De 
salientar que em relação ao nome de sua mãe há por certo um equívoco, uma vez que na primeira obra 
que citamos é designada como Leonor Ribeira e na segunda como Maria Ribeira tratando-se da mesma 
pessoa. 

80 Livro de linhagens do século XV1, Lisboa, 1956, pp. 187 e 191. 
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Irmão de D. Violante de Sousa, mulher de Rui Vasques Ribeiro, segundo senhor de 
Figueiró e Pedrógão81 . 
Irmão de D. Isabel de Sousa, mulher de Diogo LoEes Lobo, cavaleiro-fidalgo da casa 
de D. Afonso V, senhor de Alvito, Vila Nova e Nisa82. 
Irmão de D. Branca de Sousa, criada de D. João I, casada com João Fal cão, cavaleiro da 
casa do Infante D. Pedro83. 
Irmão de D. Aldonça de Sousa (?). 

3 .1 .3. Com D. ( . . .  ) Ataide em primeiras núpcias, e posteriormente com D. Isabel de Castro, fi
lha de D. Pedro de Castro, senhor do Cadaval, e de D. Leonor Teles de Meneses, filha 
dos primeiros condes de Ourém84. 

3 . 1 .4 .  Do primeiro matrimónio: D. Álvaro de Sousa, primogénito, herda o ofício de mor
domo-mor, em 1448; 
Fernão de Sousa; 
D. Maria de Sousa. 
Do segundo casamento não deixou descendência85. 

3.2. 
3.2 . 1 .  Em 1433.Dezembro.09, é provido ao ofício de procurador do número da correição da 

Beira, Rui Gonçalves, seu criado86. 

3.3. 

Em 1434.Abril .21, é dada uma carta de sentença acerca de uma demanda entre os 
homens do concelho de Podentes e o nosso biografado, senhor desse concelho, na qual 
se manda que usem do foral da terra segi.mdo o que nele se diz87. 

3.3 .1 . O pai foi o mestre da Ordem de Cristo antes do Infante D. Henrique. 
3.3.2. Fidalgo da casa do Rei. Alcançou enormes prerrogativas e benesses do monarca88. 
3.3.3. D. Álvaro de Sousa, primogénito, herdou o senhorio paterno e foi mordomo-mor de 

D. Afonso V. Foi alcaide-mor dos castelos de Arronches e Elvas. Casou em primeiras 
núpcias com D. Maria de Castro, filha de D. Fernando de Castro, governador da casa 
do infante D. Henrique. 
Posteriormente manteve uma ligação com D. Maria de Meneses . Casou em segundas 
núpcias com D. Isabel da Silva que abandonou para voltar a casar-se com D. Guiomar 
de Meneses irmã de D. Maria de Meneses, filhas de Rui Gomes da Silva, alcaide de 
Campo Maior e Ouguela e de D. Isabel de Meneses, filha bastarda de D. Pedro de Me
neses, primeiro capitão de Ceuta. 
D. Maria de Sousa casou com D. Telo de Meneses, filho segundogénito de D. Fer
nando de Meneses, que perdera o condado de Cantanhede em disputa com o seu ir
mão. 
Fernão de Sousa casou com D. Mécia de Castro, filha dos condes de Atouguia e Ál
varo Gonçalves de Ataíde e D. Guiomar de Castro. 

3.3.4. Cunhado de D. Guiomar de Castro, condessa de Atouguia89. 

8l Ibidem, p. 179-180; A. B. Freire, ob. cit., vol. I, p. 283. 
82 A. B. Freire, ob. cit., vol. I, pp. 145 e 384. 
83 A. B. Freire, ob. cit., vol. I, p. 283. 
84 Livro de Linhagens do século XVI, Lisboa, 1956, pp. 39-40; A. B. Freire, ob. cit., pp. 124 e 125. 
85 Livro de Linhagens do século XVI, Lisboa, 1956, pp. 38-39 e 214-215. 
86 A.N.T.T., Chanc. O. Duarte, l. 3, fl. 27 v. 
87 A.H.C.M.L., Livro de Reis III, doe. 49, fl. 67. 
88 Tais benesses foram motivo de confronto com os procuradores concelhios, nomeadamente nas 

cortes de 1441 e 1448 - H. C. Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira . . .  , vol. I ,  p. 119 n. 
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4. 
4.1. Em 1398.Julho.27, são atribuídos a D. Frei Lopo Dias de Sousa todos os bens confiscados 

a Egas Coelho, originando a "moderna casa de Sousa". Em 1434.Janeiro.21, D. Duarte 
confirma e ratifica ao nosso biografado a posse desses bens, pelos serviços prestados . 
Entre eles figuram: a vila de Miranda, Podentes, Jarmelo, Folgosinho, julgado de Vouga 
com todas as rendas, direitos e jurisdições, e ainda o lugar de Nelas que fora de D. João 
Afonso Telo, 6º conde de Barcelos90. 

4.6. Em 1431 .Agosto.10, o infante D. Duarte confirmou-lhe a doa�ão do lugar da Ameixoeira, 
que lhe fora doado vitaliciamente pelo infante D. Henrique 1 . Em 1434.Janeiro.20 e 21,  
são-lhe confirmadas todas as terras e bens que foram de Egas Coelho, e que herdara de 
seu pai .  Em 1441 .Março.15, ao mesmo tempo em que é provido ao ofício de fronteiro
-mor das vilas de Elvas e Arronches, recebe os direitos delas92. Em 1441 .Março.20, é-lhe 
atribuída a alcaida ria do castelo de Arronches e ao mesmo tempo é nomeado vedor das 
obras reais desse castelo93_ Em 1441 .Maio.18, é vedor das obras reais de Elvas94 . Em 
1443.Abril.04, são-lhe doados uns bens em Arronches, que foram confiscados a Pedro 
Mal Penteado, por ter incorrido em traição ao ir para Castela e "obrando [aí] cousas em 
nosso desserviço" pelo preço de 300 reais95. Em 1444.Janeiro .10, são-lhe outorgados uns 
bens que foram de João, natural de Arronches, que fugiu para Castela e por lá  
falecera96 . 

7. Esteve na "Guerra dos 100 anos". Acompanhou os infantes à conquista de Ceuta97. Foi no
meado para ir a Tânger e fazer parte da expedição. 

8 .  Em 1432.Janeiro.27, testemunhou a ratificação do tratado de paz com Castela na presença 
do soberano e de outras dignidades do reino98. Em Segura, 1432.Novembro.13, na pre
sen-ça do Infante D. Pedro testemunha a ra tificação da aliança entre os dois reinos penin
sula-res de Portugal e de Castela99_ Em 1432.Dezembro.10, testemunha a carta do Infante 
D. Pedro da ratificação feita por D. João II de Castela em 1431 .Dezembro.29, acerca da en
tre-ga pelo infante D. Henrique de Aragão dos castelos e fortalezas que possuía em Cas
telaIOO _ 

9. 
9 . 1 .  Em 1441 .Março.15 - fronteiro-mor das vilas de Elvas e Arroncheslül _ Em 1441 .Março.20 -

-Vedor das obras reais de Arronches. Em 1441 .Junho.18 - Vedor das obras reais de Elvas. 
Em 1443.Setembro.18 - alcaide do castelo de Elvas e alcaide das sacas de Elvas. 

89 A. B. Freire, ob. cit. ,  vol. I, p.  82. 
9o A.N.T.T., Chanc. D. Dunrte, l. 1, fl. 58 v .-59; A. B. Freire, Brasões da sala de Sintra, vol. I, p. 285. 
9l A.N.T.T., Colecção Especial, parte I, caixa 72; M. Henricina, vol. III, pp. 348-349. 
92 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, ! .  23, fl. 22. 
93 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, ! .  23, fl. 22 v. 
94 I A.N.T.T., c ianc. D. Afonso V, l. 2, fl. 89 V. 
95 A.N.T.T, Chanc. O. Afonso V, ! .  27, fl. 152 v. 
96 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, !. 5, fl. 10 v. 
97 Gomes Eanes de Zurara, Crónica da tomnda de Ceuta (3" pnrte da crónica de D. João I) , ed. Luciano 

Cordeiro, vol. II, cap. L, 153 e cap. C, p. 264. 
98 M. Henricina, vol. IV, pp. 60-89. 
99 M. Henricina, vol. IV, pp. 170-174. 
100 M. Henricina, vol. IV, pp. 190-192. 
101 A.N.T.T., Clianc. D. Afonso V, !. 23, fls. 22 e 22 v. 
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9.2. Mordomo-mor do Infante D. Duarte pelo menos desde 1432, permanecendo no exercício 
do ofício durante o seu reinado. 

9.3. Participa na actividade burocrática subscrevendo apenas 3 diplomas distribuíveis pelos 
seguintes tipos: 

Conf. de aforamentos 2 
Provimento de ofícios 1 

10. Pelo menos desde 1433. Em 1438.Novernbro.10, nas declarações das cortes de Torres No
vas, é proclamado membro do terceiro giro de conselheiros1D2 _ 

1 1 .  Em 1441 e 1448, respectivarnente nas cortes de Torres Vedras e de Lisboa, fora alvo do 
ataque por parte dos procuradores às cortes, pelo facto de gozar de "demasiadas" prer
rogativas, designadamente isenções dos seus apaniguados no pagamento de fintas e 
demais encargos concelhiosl03 . 

13. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. l , fl. 107v.; A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 30v., 31, 29v. 
14. Cf. por todos Humberto C. Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira, vol. II, pp. 118-

-119 n.; A. B. Freire, Brasões da Sala de Sintra, vol. I, pp. 284-287. 

10 Fernão Álvares 

l .  (1424-1445) [ - ] 
9 .  
9 .2. Em 1424.Julho.04, aparece pela primeira vez corno ouvidor da Infanta D. Isabel. Em 1427 

já é membro do Desembargo. Em 1436.Janeiro.31, é referido como juiz dos feitos e de
sernbargadorl04. Em 1445.Seternbro.19, é citado como "vassalo, desembargador" no es
catocolo de urna carta que subscrevelOS_ 

9.3. A sua actividade burocrática ao longo do período que nos ocupa espelha-se numa única 
carta que subscreve na companhia do seu homólogo Diogo Lopes (biografia 8): 

Privilégio em geral 1 
13 .  Até 1433 cf. por todos a obra citada no item 14, depois de 1433, cf. : A.N.T.T., Chanc. D. 

Duarte, 1. 1, fl. 214. 
14. Cf. por todos Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), pp. 

299-300. 

102 M. Henricina, vol. IV, p. 270. 
103 Por outro lado, os procuradores de Elvas manifestaram publicamente que durante "aquelles an

nos ( . . .  ) Dieguo Lopez de Sousa foy fronteyro em a dieta villa com poder da frontaria e com favor que 
lhe sempre o Ifante Dom Pedro lhe deu, viveo sempre e usou e!la como se lhe ficara de seus avoos e 
muytas cousas taes e criminaaes fez a que numca o Ifante [D. Pedro] quis tornar( . . .  )"; reclamando de 
novo que o Infante D. Pedro, fez dele uma "barreira muyto mai forte que amtes era" a volta da vila, o 
que ia contra os seus privilégios - H. C. Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira . . . , vol. II, pp. 118 e 
119 n. 

104 l f A.N.T.T, C wnc. D. Duarte, l. 1, !. 214. 
105 Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais . . . , vol. I, pp. 302-303. 
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11 Fernão Álvares de Cernache 

l. ( . . .  1436 . . .  ) [ - ] 
3. 
3 .1 .  
3 . 1 . l .  Filho de Álvaro Eanes de Cernache. 
4. 
4.6. Em 1442.Novembro.08, recebe do Conde de Barcelos a terra de Gaia, nas condições em 

que a tivera seu pai, Álvaro Eanes de Cernache106. 
9. 
9 .1 .  Em 1404.Dezembro.21, fez parte da reunião da vereação do Porto107. 
9.2. Apesar de não ocupar um ofício, no "stritu sensus", no Desembargo eduardino detém, 

ainda que ocasionalmente, um lugar no despacho de diplomas, na qualidade de anadel
-mor dos besteiros de cavalo. 

9.3. A sua actividade de expedição de cartas circunscreve-se a uma carta que, aliás, despacha 
como substituto de seu pai1D8. 

Aposentação 1 
13. Cf.: A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1. 24, fl. 2v . .  

12 Fernão Fogaça 

l. (1412109_1437) [ - ] 
2. 
2 .1 .  Lisboa. 
2.2. Lisboa. 
2.4. Holanda l lO . 
3. 
3.1 . 
3 . 1 . l .  Filho de Lourenço Anes Fogaça, chanceler-mor de D. João I (1374-1399) 1ll . 

106 A.N.T.T., Além-Douro, livro 2, fl. 36 v.-37 referido por José Marques in "Património régio na ci
dade do Porto e seu termo nos finais do século XV. Subsídios para o seu estudo", Porto, 1982, pp. 19-20. 

107 " Vereaçoens " .  Anos de 1404-1449. O segundo Livro de Vereações do Município do Porto existentes no 
seu Arquivo, ed. J. A Pinto Ferreira, Porto, 1980 [col. "Documentos e Memórias para a cidade do Porto, 
40], p. 239. 

108 Pedro de Azevedo,  Documentos das Chancelarias Reais . . . , vol. I, p. 250. Inserta em carta de 
1444.J aneiro.08. 

109 Foi Vedor do Infante D. Duarte. Gomes Eanes de Zurara, Crónica da tomada de Ceuta (3ª parte da 
Crónica de D. João I), ed. Luciano Cordeiro, vol. I, cap. XXVII, p. 131 .  

l lO Deslocou-se aí  com o intuito de "desafiar o duque d'Olanda" pedindo-lhe "encobrimento d'a
quelle proposito", de ir a Ceuta. Recebeu a resposta "a prazer d'el Rei". Convidou-o, em nome do mo
narca português, a fazer parte de um torneio que se iria realizar no S. João do ano seguinte. Gomes Ea
nes de Zurara, ob. cit., vol. I, cap. XXVII, pp. 131 e ss. 

Catálogos Prosopográficos - l .  Redactores 181 



JUDITE ANTONIETA GONÇALVES DE FREITAS 

3 . 1 .2. Teve pelo menos dois irmãos da parte do pai, Pêro Fogaça, que ajudou a causa do 
Mestre de Avis, e João Fogaça112. 

3.3. 
3.3. 1 .  O pai é um dos exemplos da "nova classe" de legistas que ascendeu aos mais altos car-

gos da administração central, conquistando a confiança do monarca. 
3.3.2. "Vassalo e criado régio"113. 
4. 
4 . 1 .  Em 1416.Abril.07, recebe a vila de Odemira, com todos os direitos, rendas, jurisdição cí

vel e crime por morte do seu irmão mais velho, Pêro Fogaça. A confirmação da doação é 
de 1435.Julho.16 1 14. Em 1416.Setembro.01, são-lhe doadas urnas casas na Rua Nova de 
Lisboa que anteriormente foram de Diogo da Veiga1 15. 

4.8. Figura no "Livro dos moradores da casa d'el Rei D. João I", correspondendo-lhe a quan
tia de 504 libras de moradia116_ 

8 .  Em 1412, fez parte de uma embaixada enviada ao duque da Holanda, tendo desempe
nhado o papel mais importante nesta missão. " E  pera esta [a ida a Ceuta] foi achado um 
mui proveitoso remedia, a saber, que o duque d'Olanda fosse logo desafiado, e pera esta 
ordenaram que Fernão Fogaça, que era Vedar do Infante D. Duarte, fosse portador d'a
quelle desafio, e ali ficou logo determinado que pera o outro S. João ( . . .  ) fossem todos 
prestes, cada um onde houvesse de embarcar, e feita a embaixada que Fernão Fogaça ha
via de lever, foi logo despachado de guisa que em breve tempo fez a viagem, e tanto que 
chegou a casa do duque, fez-lhe saber como elle era alli enviado for parte d'el rei D. João 
de Portugal, segundo dello fazia certo por sua carta de crença"11  . 

9. 
9.2. Vedar do Infante D. Duarte (1412-1433) . Desde 1433 chanceler-mor de D. Duarte, pelo 

menos até 1437.Fevereiro.21, altura em que apanhámos a última referência no exercício 
deste ofício118. 

9 .3 .  Subscreve, no período por nós estudado, um total de 15 cartas, distribuídas pelos se-
guintes domínios diplomatísticos: 

Provimentos de ofícios 1 1  
Privilégios em geral 2 
Diversos 2 

10. Pelo menos desde 1433.Dezembro.021 19. 
13. Cf. : A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 2, fl. 6 v.; A.N.T.T., Oumc. D. Duarte, 1. 3, fl. 26 v. ,  27 v., 

79, 85 v., 87 v. ,  89; A.N.T.T., Gaveta I, mç. IV, doe. nº 18; A.H.C.M.L., Livro 2º dos reis D. 

111 Armando Luís de Carvalho Homem, "Diplomacia e Burocracia nos finais da Idade Média. A 
propósito de Lourenço Anes Fogaça, chanceler-mor 1374-1399 e negociador do Tratado de Windsor" in 
Estudos e Ensaio em homenagem n V. M. Godinho, Lisboa, 1988, pp. 217-228. 

112 Fernão Lopes, Crónica de O. João I, introdução de Humberto Baquero Moreno e prefácio de An
tónio Sérgio, vol. I, p. 346. O primeiro destes já tinha falecido em 1416.Abril.07, transmitindo a posse 
da vila de Odemira ao nosso biografado. Ao segundo são doadas de moradia, em 1414, 5.000 libras -M. 
Henricina, vol. VI, p. 233. 

113 A.N.T.T., Chnnc. O. João I, !. 3, fl. 180 v. 
114 A.N.T.T., Chnnc. O. Duarte, ! .  3, fl. 82. 
115 A.N.T.T., Chanc. O. João I, !. 4, fl. 35 v. 
116 M. Henricinn, vol. IV, p. 227. 
117 Gomes Eanes de Zurara, ob. cit., vol. I, cap. XXVII, pp. 131-132. 
118 A.N.T.T., Gaveta XIII, mç. III, doe. nº 11 .  
119 A.N.T.T., Gnv. I ,  mç. IV, doe. nº 18. 
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Duarte e D. Afonso V, códice 18, doe . 7, p .257; A.M.P., Livro A, fl. 6-6v. e A.M.P.,  Livro 4 de 
pergaminhos, 1426-1466, pp.  20; M. Henricina, vol. IV, doe. 96, pp.  291-292 e doe. 109, PP · 
311-332; Ch. U.P., vol. IV, pp . 55-56. 

14. Cf. por todos Armando Luís de Carvalho Homem, "Diplomacia e Burocracia nos finais 
da Idade Média. A propósito de Lourenço Anes Fogaça, chanceler-mor 1374 1399 e ne
gociador do Tratado de Windsor", in Estudos e ensaios em homenagem a Vitorino Magalhães 
Godinho, Lisboa, 1988, pp. 217-228. 

13 Fernão Lopes 

l. ( - ) [1380120_1459121 ] 
2. 
2 .1 .  Provavelmente dos meios mesteirais de Lisboa. 
2.2. Possuía casa própria em Lisboa, perto da igreja de S. Miguel de Alfama. 
3. 
3 .1 .  
3 . 1 .3. Foi casado com Mor Lourenço, aparentada com uma família de mesteirais. 
3 . 1 .4. Pelo menos um filho, Mestre Martinho, físico, que morrera em Fez com D. Fernando. 
3.3. 
3.3.2. De origem social modesta alcançou pela força do seu saber e virtualidades da sua es

crita um estatuto superior ao ser nomeado "cronista-mor e guarda das escrituras do 
castelo da Torre de Lisboa". Em 1433, D. João I, nobilitou-o, aparecendo apartir daí de
signado com "vassalo d'el Rei". 

3.3.3. Mestre Martinho, físico do Infante D. Fernando, casado com Maria Afonso. 
3.3.4. A sua união matrimonial aparentou-o com mesteirais de Lisboa. Uma sua sobrinha era 

casada com um sapateiro desta cidade. 
4. 
4.3. Em 1439, comprou em Aldeia Galega, uma casa e seu quintal, com seis courelas de 

vinha e um pinhal por cerca de 5500 reais brancos. Em 1446, comprou um outro terreno, 
perto de Aldeia Galega, por 100 reais brancos e 10 pretos. 

4.6. Em 1437.Agosto .18, o infante D. Fernando, em seu testamento e aprovação notarial por 
ele lavrada, deixou-lhe 50.000 reais, além de lhe fazer doação de um livro de linhagem, 
designado de "Ermo Espiritual" 122. 

4 .7. Foi apaniguado dos príncipes de Avis, feito "vassalo régio", pelos serviços prestados. 
4.8. Em 1434.Março.19, D. Duarte faz-lhe mercê da tença anual de 14.000 reais, pelo encargo 

de "poer em caronyca as estarias dos reys que antygamente em Portugal foram essa 
mesmo os grandes feytos e actos do muy vertuoso e de grandes vertudes" .  

5 .  
5 . 1 .  Foi o primeiro cronista oficial do reino. A sua carreira enquanto cronista iniciou-se em 

1419, quando colabora com o Infante D. Duarte na compilação e redacção de uma cró
nica geral do reino de Portugal. Em 1434 aparece a primeira referência directa ao cargo 

120 Por volta desse ano, ou pouco depois. 
121 Ainda vivia quando contestou a legitimidade de seu neto, filho de Mestre Martinho e de Maria 

Afonso. 
122 M. Henricina, vol. VI, p. 125. 
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para que o nomeou o Infante D. Duarte. Como resultado da sua longa actividade de 
cronista, chegaram até nós as seguintes crónicas: "Crónica de el-Rei D. Pedro", "Crónica 
d'el Rei D. Fernando", Crónica d'el Rei D. João I 1 ª e  2ª partes"; e ainda, provavelmente, 
inacabadas, as crónicas dos reis de Portugal, desde o governo do Conde D. Henrique, 
até D. Afonso IV, inclusivé123. 

9.2. Escrivão dos livros de D. Duarte desde 1418 e dos de D. João I desde 1419. Foi Escrivão 
da Puridade do Infante D. Fernando de 1421 a 1443. 

9.3. Muito embora, "não se tratando propriamente de um Desembargador régio, encontra
mos algumas cartas por ele subscritas" 124, em virtude das funções que lhe foram confia
das a partir de 1415.Dezembro.25 como "guarda das escrituras que jazem na torre do 
castelo de Lisboa". Subscreve nessa qualidade um total de 9 cartas, que se distribuem 
pelos seguintes tipos diplomatísticos: 

Trasladas 7 
Doações de bens e direitos 1 
Privilégio em geral 1 

1 1 .  Apesar de ter sido nomeado "guarda das escrituras do castelo da Torre de Lisboa" em 
1415, só a partir de 1418 é que substituí definitivamente Gonçalo Gonçalves nesse cargo 
que conservou até à Reforma, em 1454.Junho.06125. 

13 .  Até 1433 cf. por todos a obra citada no item 14, depois de 1433, Cf. : A.N.T.T., Chanc. D. 
Duarte, 1. 1, fl. 105 v. ,  1 15, 174 v., 206 v. ;  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 10-10 v., 50; 
A.N.T.T., Gaveta VIII, mç. 3, doe. nº 8; Arquivo Municipal de Ponte de Lima, Pasta 2, nº 
14 e pergaminho nº 20; M. Henricina, Vol. V, pp. 99-101.  

14.  Cf.  por todos Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo régio (1320-1433), p. 
302. A. H.  de Oliveira Marques, "Fernão Lopes" in Dicionário de História de Portugal, dir. 
de Joel Serrão, vol. II, Porto, 1964, p. 56-58; João Gouveia Monteiro, Fernão Lopes. Texto e 
contexto, Coimbra, 1988; Álvaro J. C. Pimpão, História da Literatura. Idade Média, 2ª ed., 
Coimbra, 1959, pp. 225-227, 235-236, 238, 241-259 e 288-291 .  

14 Gomes Borges 

1. (1432126-1466127) [ -1478128] 
2. 
2.2. Santarém. 
3. 
3 . 1 .  
3 .1 .3 .  Teve uma ligação com Beatriz Dias, mulher solteira. 

l23 António José Saraiva e Óscar Lopes, História da Literatura, cap. ill, pp. 122 e ss . .  

124 Armando Luís de  Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), vol., p .  66 n.  573. 

125 A. J. C. Pimpão, História da Literatura. Idade Média, 1959, p. 236. 
l26 Escrivão da Chancelaria, ainda não aparece como redactor de cartas régias. 
127 Última referência como escrivão é de 1466.0utubro.09, numa carta em que é substituído por seu 

companheiro na escrita desta - C/1. U.P. , vol. VI, p. 380. 
128 Ainda era vivo. A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, l. 32, fl 25v.-29v. 
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3 . 1 .4. Duas filhas ilegítimas: Genebra e Briolanja, legitimadas por carta de 1450.Agosto. 
13129. 

3.3. 
3.3.2. Cavaleiro-fidalgo da casa do Rei. 
4. 
4 . 1 .  Em 1478.0utubro.29, elabora-se em sua casa, em Santarém, um instrumento de institui

ção e constituição do seu morgado que estabelece a ordem de sucessão na posse dele. 
Primeiramente transmitirá a sua posse a sua filha, Genebra Borges, depois para seu neto 
barão, no caso de ele não existir ficará para Briolanja Borges e seu neto, por último para 
Maria Borges, sua neta, filha de Rui Borges, seu filho130. 

4 .5 .  Em 1451 .Maio.22, recebeu uma tença anual de 3 .000 reais b rancos131 . Em 
1471 .Novembro.19, o monarca concede-lhe nova tença anual, desta vez com o quantita
tivo de 40.000 reais132. 

4.6. Em 1434.Janeiro.23, são-lhe doados todos os direitos reais do lugar de Cortiços, em Trás
-os-Montes. A confirmação é de 1439.0utubro.29, pela rainha D. Leonor133. Em 1436, D. 
Duarte doa-lhe os bens e a administração da capela de Sta. Maria de Barreiros, confir
mada em 1441 .Março.16134. Em 1451 .Janeiro.Ol, recebe a título de doação os luga res de 
Cortiços e Cervadela5 em Bragança, com todas as rendas e direitos pelos "estremados 
serviços" prestados13 . Em 1451.Novembro.08, é-lhe coutada uma herdade que possuía 
na vila de Moncorvo, designada de Almacai, junto ao Douro, a cerca de uma légua da 
referida vila136 . 

9. 
9.2. Escrivão de chancelaria régia, não foi um Desembargador no "stricto sensu", embora 

apareça a despachar interinamente, em diferentes períodos, algumas cartas régias. Em 
1436 .Junho.02, surge como chanceler-mor interino, substituindo o titular do ofício (V. 
biografia 12) .  No ano de 1437, é referido como "aquelle que ora tem carrego de chancel
ler-moor" . Foi guarda-roupa de D. Duarte137. Numerosas vezes referido no conteúdo de 
cartas de perdão como escrivão da chancelaria régia, encarregado de fazer os assentos 
das receitas dela, i. e., do quantitativo a pagar pelo culpado e de passar o respectivo al
vará que comprovava a execussão do pagamento mediante a assinatura do recebedor, 
nosso biografado138. 

9.3. A sua actividade burocrática encontra-se testemunhada na subscrição de 7 cartas como 
aquele "que ora tem carrego de seu chanceller moor", relativas aos seguintes dorrúnios: 

Provimento de ofícios 4 
Diversos 3 

129 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, 1. 34, fl. 198. 
13º A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, ! .  32, fl. 28-28v. A carta de confirmação régia dos instrumentos de 

constituição do seu morgado foi dada em 1480.Fevereiro.14. A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, ! .  32, fl. 25v.
-29v. 

131 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, ! .  11 ,  fl. 70. 
132 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, ! .  21 , fl. 84. 
133 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, 1. 38, fl. 2 v. 
134 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, ! .  23, fl. 62 v. 
135 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, 1. 37, fl. 57 v. 
136 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, ! .  15, fl. 91 v. 
137 H. C. B. Moreno, A Batalha de Alfarrobeira . . .  , vol. II, p. 740. 
138Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais . . .  , vol. I, pp. 225, 232, 289, 290, 423 e 563. 
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13.  Para o período [1438 ss.] cf. por todo� a obra citada no item 14; para o período anterior, 
cf. : A.N.T.T., Arquivo Municipal de Evora, Livro pequeno de pergaminho, nº 66, p. 51-51 v.; 
A.N.T.T., Suplemento de cortes, ex. 17, mç. IV, doe. nº 19; A .H.C.M.L., Livro primeiro de cor
tes, códice 5, doe. 24, pp. 215-216; Ch. U.P., vol. IV, pp. 1 15, 145, 165-166, 168 e 215-216. 

14. Cf. por todos Humberto Carlos Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e 
significado histórico, vol. II, p. 740-741 .  

15 Gonçalo Gonçalves Camelo 

1. (1425139-1445) [ - ] 
3. 
3.3. 
3.3.2. Vassalo régio. 
4. 
4.5. Em 1451 .Abril .ll ,  é-lhe atribuída a tença de 15.000 reais brancos pela fazenda régia140. 
4 .7. Em 1433.Dezembro.21, é-lhe concedida isenção do pagamento do quarto dos casais que 

possuía no reguengo de Algés. A confirmação é dada em 1439 .Junhol41 . 
9. 
9.2. Fez parte do Desembargo joanino pelo menos desde 1425.Março .16 .  Em 1433.De

zembro.21, aparece pela primeira vez como Chanceler da Casa do Cível de Lisboa. Em 
1445.Fevereiro.26, é substituído no ofício de Chanceler da Casa do Cível por o Dr. João 
Femandesl42. 

9.3. Aparece como subscritor de uma única carta, na qualidade de chanceler da Casa do Cível 
de Lisboa, que se insurge contra a vagabundagem medieval, pela sua singularidade in
cluímo-la na catagoria de: 

Diversos 1 
13.  Cf. A.H.C.M.L. ,  Livro 2° dos reis D. Duarte e D. Afonso V, códice 18, doe. 8, pp. 258-259 

pub .  por Humberto Carlos Baquero Moreno, "Vagabundagem nos fins da Idade Média 
Portuguesa", sep. dos Anais da Academia Portuguesa da História, série II, vol. 24, T. II, Lis
boa, 1977, pp. 271-274. 

14. Cf. por todos Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), p .  
320. 

139 Cf. A. L. C. Homem, O Desembargo Régio (1320-1433),, p. 320. Em 1425.Março.16, aparece já co-
mo Desembargador de D. João I. 

140 A.N.T.T., C/zanc. D. Afonso V, 1 .  11, fl. 74 v. 
141 A.N.T.T., Clznnc. D. Afonso V, 1 .  19, fl. 47. 
142 Este último foi nomeado para o ofício de "chanceller em a nossa casa do civill que esta em a 

nossa muy nobre e muy liall cidade de Lisboa asy e pella gisa que o era Gonçallo Gonçalvez Camelo 
que o dicto oficio tinha".Ch. U.P. , vol. IV, p. 433. 
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16 João Afonso [de Alenquer] 

l .  (1395143-1438) [ - ] 
3. 
3.3. 
3.3.2. Cavaleiro, após a sua participação na empresa de Ceuta. 
9 .  
9 .2 .  Em 1392, contador de Nuno Álvares Pereira. Em 1395, contador régio144, substitui os 

vedares da fazenda na subscrição de algumas cartas da sua competência .  A p artir de 
1400, vedor da fazenda. Em 1433.Dezembro.07, é mencionado no conteúdo de carta que 
se refere a um instrumento-público feito e assinado pelo nosso biografado, na qualidade 
de Vedor da Fazenda145. Em 1438 .Fevereiro.06, é referido como o que "tem o encarrego 
de desembargar e escrever, ou mandar escrever os feitos da fazenda régia". 

9 .3 .  Não participa na subscrição de cartas exaradas nos registos da Chancelaria régia, ao 
longo do período estudado146 . 

1 1 .  É um das personalidades mais destacadas do Desembargo joanino, pertencendo à se
gunda geração dos seus oficiais, a quem Gomes Eanes de Zurara atribui a concepção e 
preparação da empresa de Ceuta. 

13. Até 1433 cf. por todos a obra citada no item 14, depois de 1433, cf. : A .N.T.T., Chanc. D. 
Duarte, l .  2, fl.  13 e 13v.; 13v.-14 ; M. Henricina, vol. IV, pp. 292-293; M. Henricina, vol. V, 
pp. 146-147. 

14. Cf. por todos Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), pp.  
327-328. 

17 João Afonso 

1. (1430-1440147) [ - ] 

143 Depois de concatenarmos todos os dados colhidos com respeito a um tal nome João Afonso, 
notificado em algumas cartas régias durante o período de 1433 a 1438 como titular do ofício de vedor da 
fazenda, pensamos muito plausivelmente tratar-se do vedor da fazenda joanino que tem por nome João 
Afonso [de Alenquer] . A corroborar a nossa 'intuição' está o facto de a sua actividade de redactor de 
cartas régias se tornar muito ocasional a partir do ano de 1419, o que, como se sabe, não implica o afas
tamento ou exoneração do ofício. 

144 Nas cartas que redacta é sempre referido como João Afonso. 
145 Nesta carta são outorgados todos os privilégios dos alcaides, arrais e calafates das galés de Lis

boa aos moradores do Porto - M. Henricina, vol. IV, pp. 292-293. 
146 Apesar de não se encontrar como redactor de cartas régias, é algumas vezes solicitado pelo Rei 

em cartas que lhe são especialmente dirigidas. Tal pode ser constatado em 1435.Fevereiro. 10, quando o 
nosso biografado é nomeado no sentido de garantir da parte dos lavradores das lezírias régias de Vila 
Franca a sujeição ao almoxariafe local. Em 1436.Março.26, o monarca manda-o tomar nova diligência. 
Desta vez procura garantir que a dízima nova do pescado que se pesca no porto de Cascais seja arreca
dada pelos rendeiros da cidade de Lisboa, pelo valor correspondente a 5% do total das receitas do al
moxarifado de Sintra e Cascais. 

147 A última carta que subscreve como titular do ofício de corregedor da corte é de  
1440.0utubro.22. Esta é co-subscrita com João Fernandes, escolar em leis e "vassalo régio". 
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3.3.2. Vassalo régio. 
6. Escolar em leis, pelo menos desde 1439 .Fevereiro.26148 _ 
9. 
9 . 1 .  Em 1430.Maio.25, já era corregedor da cidade de Lisboa. 
9.2. Em 1437.Dezernbro.12, encontra-se no ofício de corregedor da Corte149_ 
9.3. De pouco relevo a sua actividade burocrática deixou-nos apenas para o período que nos 

ocupa a subscrição de urna carta 150: 

Diversos 1 
13. Cf. A.H.C.M.L., Livro Místico de Reis, doe. nº 1 1, p .  18; A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1. 19, 

fl. 6, 6v., 15v., 25v., 36, 47v., 48v., 56v.; Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias 
Reais, vol. I, pp. 103-104; Ch. U.P. ,  vol. IV, pp. 209, 225, 248, 249, 272, 299-300, 409. 

18 João de Alpoim 

l .  (1390151_ 1456152) [ -1456153] 
2. 
2.2. Pelo menos em 1439.Fevereiro.13 residia em Lisboa 154. 

3. 

148 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, l. 19, fl. 56 v. E em 1439. Novembro.29. Ch. U.P. , vol. IV, p. 209. 
Confirmação geral dos privilégios da cidade do Porto. 

149 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, l . 19, fl. 15 v. Inserta em carta de 1439.Junho.25. Subscreve ainda 
duas cartas como oficial de D. Duarte, em 1438.Março.04 e em Julho.01 do mesmo ano. É o único oficial 
integrado tão tardiamente no Desembargo eduardino. Pensámos que tal ocorrera devido à morte de 
João Mendes em finais do ano de 1437. No período imediatamente a seguir da co-regência e regência da 
rainha D. Leonor e do Infante D. Pedro subscreve algumas cartas de confirmação de provimentos de 
ofícios, respectivamente de 1439.Fevereiro.26; 1439.Julho.08 e 1439.Julho.13 e uma outra do mesmo ano. 

15º De 1438.Agosto.Ol. Trata-se de uma reintegração de ofício, tipo de carta não muito vulgar na 
documentação da chancelaria régia. Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais . . .  , vol. I, 
pp. 103-104. Inserta em carta de 1439.Julho.25. 

151 Em 1390.Julho.19, é nomeado "juiz por el Rei na cidade do Porto", em carta régia lida em sessão 
da vereação do Porto de 1390.Agosto.28. Permaneceu no exerócio das fw1ções de juiz de fora até, pelo 
menos, 1393.Março.27, altura em que passa a exercer o ofício de ouvidor na correição de Entre Douro e 
Minho. "Vereaçoens ". Anos de 1390-1395. O mais antigo dos livros de Vereações do Município do Pôrto existen
tes no seu Arquivo, ed. de A. de Magalhães Basto, 2º ed., Porto, s/d [col. "Documentos e memórias para a 
História do Porto", 40], pp. 33-34, 35, 38, 45, 48, 49, 52, 54, 59, 60, 64, 67, 71, 74, 76, 90, 88, 90, 93, 96-97, 
100, 101, 186, 326-327. Em 1422, aparece pela primeira vez nos registos da Chancelaria de D. João I como 
sobrejuiz. Armando L. C. Homem, O desembargo Régio (1320-1433), pp. 333-334. 

152 Em 1456.Junho.25, é citado como ouvidor da corte, já falecido. Não temos con11ecimento da 
carta em que foi provido a este ofício. Pedro de Azevedo, Documentos das C/zancelarias Reais . . .  , vol. II, p. 
423. 

153 Em carta de 1456.Junho.25, e carta de 1456.Julho.16, é concedido perdão a João Beça e a Álvaro 
Cão, por terem sido culpados da sua morte. Nestas cartas é qualificado como titular do ofício de ouvi
dor da corte. Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais . . . , vol. II, pp. 423 e 470. 

154 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, l . 26, fl. 160 v. 
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3.3. 
3 .3.2. Vassalo régio. 
5 .  
5 .2. Em menção autógrafa cita-se como "scolaris legum". 
6 .  Escolar em leis155. 
8. Em 1411,  foi incumbido por D. João I de uma missão diplomática junto dos embaixadores 

castelhanos, que se deslocaram a Moncorvo pouco depois do Tratado de paz celebrado 
com Castela, em 1411 .0utubro.31, de efectuar os "requerimentos ( . . .  ) [e] mandase execu
tar aquelas sentenças, e soltar os prisioneiros, segundo jurado e prometido tinha e nã en
corese nas penas nos trautos contheudas: não se pos nehuã [cousa] em obra"156. 

9 .  
9 .1 .  Em 1390.Julho.19, é provido ao ofício de juiz de fora na cidade do Porto157. Em 

1393 .Março.27, já é ouvidor na correição de Entre Douro e Minho158 _ 
9.2. Em 1422.Fevereiro.21, já  é sobrejuiz l59_ Em 1433.Dezembro.17  é provido ao ofício de so

brejuiz da Casa da Suplicação de Lisboa por D. Duarte160 _ Em 1456.Junho.25, referido 
como ouvidor da corte, em carta que cita o seu falecimento161 _ 

9.3. Co-subscreve um total de apenas três cartas, duas das quais com o seu homólogo, João 
Fernandes (biografia 20), e duaSJ.62 com procurador dos fei tos, Rui Taveira (biografia 
36) .  Surge apenas nos originais avulsos compulsados, designadamente a livrar: 

Sentenças diversas 4 
13. Até 1433 cf. por todos a obra citada no item 14, depois de 1433 Cf. : A.N.T.T., Colecção Es

pecial, ex. 33, doe. nº 8; A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe . nº 26; Arquivo do Cabido 
da Sé de Évora, RR6a; Arquivo Mós de Moncorvo, Pergaminhos, nº 12. 

14. Cf. por todos Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), pp.  
333-334. 

19 João de Boia 

l .  ( . . .  1436 . . .  ) [ - ] 
9 .  

155 A confirmar tal  aspecto, Fernão Lopes em 1411 ,  refere-se à sua pessoa como homem "letrado do 
regno".  Fernão Lopes, Crónica de O .  João I ,  ed.  preparada por M. Lopes de Almeida e A. de Magalhães 
Basto, vol. II, cap. CL, p .  329. 

156 Fernão Lopes, Crónica de O. João I, ed. cit., vol. II, cap. CL, pp. 328-330; M. Henricina, vol. II, pp. 
7-32. 

157 Vide nota 1 .  No desempenho deste ofício tomou parte em várias reuniões da vereação do Porto 
no período que vai de 1390.Agosto.28 a 1391.Setembro.09. 

158 "Vereaçoes". Anos de 1390-1395 . . .  , p. 186. 
159 Armando L. C. Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), vol.  II, p .  1 15 n. 995. 
16º A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, ! .  26, fl. 160 v. Trasladada em carta de 1439.Fevereiro.13. 
161 Vide nota 3. 
162 Em fase adiantada do nosso trabalho tomamos conhecimento de urna carta de sen tença, perten

cente ao Arquivo Mós de Moncorvo, a qual nos foi amavelmente facultada pelo Sr. Prof. Doutor José 
Marques; queremos deixar aqui publicamente o nosso agradecimento. Por tal motivo não a inserimos 
nos totais de cartas régias apresentados nos diferentes quadros. 
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9.3. É redactor ocasional de apenas de uma carta163 que se pode incluir na categoria de: 
Diversos 1 

13. Cf. : A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fl .  198.  

20 João Fernandes 

1. (1417-1433164) [ - ] 
6. Escolar em leis pelo menos desde 1433. 
9. 
9.2. Em 1417.Janeiro.30, já  era ouvidor da corte165. Em 1419.Novembro.08, já  é sobrejuiz166. 

Em 1433, encontra-se como titular do ofício de sobrejuiz167. 
9 .3 .  Co-subscreve juntamente com João de Alpoim (biografia 18), no período considerado, 

duas cartas que se incluem no seguinte domínio: 
Sentenças diversas 2 

13. Até 1433 cf. por todos a obra citada no item 14, depois de 1433 cf. : A.N.T.T., Colecção Es
pecial, ex. 33, doe. nº 8; Arquivo do Cabido da Sé de Évora, RR6a. 

14. Cf. por todos Armando Luís Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), p .  338. 

21 João Mendes 

1. (1402168_ 1437) [ - ] 
3 .  
3 . 1 .  
3 . 1 . 1 .  Filho de  Lourenço Mendes169. 
3 . 1 .3. Com Branca Afonso. 

163 De 1436.Agosto.29. No âmbito dos diplomas exarados na Chancelaria não encortrámos mais ne
nhuma referência a esta individualidade. 

164 Para a lém desta referência como titular do ofício de sobrejuiz, encontrámos uma outra 
(posterior) relativa ao ano de 1440.0utubro.22, em que aparece a co-subscrever uma carta com João 
Afonso, corregedor da corte, sendo ambos mencionados como escolares em leis e vassalos régios. Em 
virtude da ausência de dados relativa ao período que medeia estas duas datas, não temos absoluta cer
teza de se tratar do mesmo indivíduo, tanto mais que na última referência não aparece menção alguma 
ao ofício por ele ocupado.C/i. U.P. , Vol. IV, pp. 299-300. 

165 Armando L. C. Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), p. 338 n. 1057. 
166 Idem, ibidem, p. 338. 
167 Arquivo do Cabido da Sé de Évora, RR6a. Esta carta é co-subscrita juntamente com o seu homó

logo João de Alpoim (biografia 18). 
168 Aparece por vezes designado por João Mendes de Góis. Arquivo Municipal de Évora, �ivro pe

queno d� pergaminho, nº 66, p. 1-38 v. Pub. por Gabriel Pereira, Documentos históricos da cidade de Evora, 2ª 
parte, Evora , 1887, p. 155-193. Pelo menos desde 1402.Maio.03, já faz parte do Desembargo joanino. 
Armando L. C. Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), p. 346 n. 1179. 

169 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, !. 1, fl. 119 v. 
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3 .1 .4. Pelo menos uma filha, Inês Mendes170. 
3.2. 
3.2.1 . Em 1437(?) .Dezembro. 15, promove ao ofício de escrivão do corregedor da corte, um 

seu sobrinho, de nome Martim Afonso171 . 
3.3. 
3.3.2. Cavaleiro. 
4. 
4.6. Em 1435.Janeiro.08, são-lhe confirmadas as coutadas de umas herdades que seu pai pos

suía em Evora, em Vale de Maria e Stª Margarida 172. 

4.8.  É mencionado na lista dos moradores e "officiais [da casa] da relação de D. João I e de 
D. Duarte, correspondendo-lhe a quantia de 7.000 libras173 . 

5 .  
5 . 1 .  Desempenhou um papel preponderante na  organização e compilação de leis de  que re

sultariam as Ordenações Afonsinasl74. 
6. Escolar em leis175. 
8. Embora não conste ter tido uma muito intensa carreira diplomática, esteve presente como 

testemunha de numerosos actos dessa natureza: Em 1429.Julho.29, é testemunha do auto 
dos esponsais da Infanta D. Isabel com o duque, Filipe da Borgonha, juntamente com o 
doutor Martim do Sem, do conselho régio, Gil Martins e Diogo Martins176 . Em 
1432.Agosto .ll ,  é citado como testemunha no tratado de  paz celebrado, em Torres Novas, 
entre o Infante D. Duarte e os reis de Navarra e Aragão177. Em 1432.Novembro.08 e 13, é 
mencionado em instrumento notarial de ratificação pelos infantes D. Duarte e D. Henri
que, em Abrantes e pelo Infante D. Pedro, em Segura, do juramento prestado em Novem
bro, em Almeirim, por D. João I, de manter a paz e amizade com Castela178. 

9 .  
9 .1 .  Esteve durante, no reinado de D);oão I, algum tempo em Évora onde trabalhou regu

larmente nos serviços municipaisl 9 . Corregedor da Estremadura180. 

170Em carta de 1435.Março.09, é legitimada uma sua filha, Inês Mendes, e de Aldonça Martins com 
quem teve uma relação extra conjugal. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, l. 3, fl. 90. 

171 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, l. 3, fl. 75. 
172 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, l. 1, fl. 119v.-120. 
173 M. Henricina, vol. IV, fl. 226 e 229. 
174 A sua morte terá ocorrido por volta de 1440, facto que levou a que se cometesse esse trabalho ao 

Dr. Rui Fernandes (biografia 34). No entanto, parece ter sido da sua inteira responsabilidade o primeiro 
volume. 

175 Joaquim Veríssimo Serrão, refere-o como doutor quando diz que "já no tempo de D. João I( . . .  ) 
dera início ao moroso trabalho, seguindo-se-lhe o doutor Rui Fernandes na época de D. Duarte". Joa
quim Veríssimo Serrão, História de Portugal , vol. II, p.  224. 

176 h C . U.P ., vol. III, pp. 376-377. 
177 M. Henricina, vol. IV, p. 154. 
178 M. Henricina, vol. IV, pp. 170-175. 
179 São vários os apontamentos extraídos dos inventários e escrituras pertencentes ao cartório mu

nicipal registados no Livro 1 º  de pergaminho desta cidade, ordenados pelo corregedor da corte, João 
Mendes de Góis. Aparece no preâmbulo do "Regimento da cidade" de 1420.Junho.Ol, por ele elaborado, 
onde ordena se faça o inventário dos bens e possessões do concelho. Arquivo Municipal de Évora, Livro 
pequeno de pergaminho, nº 66, pp. 1-38 v. Pub. por Gabriel Pereira, Documentos históricos da cidade de Évora, 
1ª parte, pp. 99-101 ; 2º parte, pp. 155-193. 
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9.2. Foi corregedor da corte durante o reinado de D. João 1 tendo ocupado temporariamente 
o ofício de chancelerl81 . 
Foi corregedor da corte de D. Duarte. 

9.3. A sua actividade como redactor de diplomas reparte-se por 34 cartas que se distribuem 
pelos seguintes domínios: 

Provimentos de ofícios 21 
Privilégios em geral 3 
Perdão 3 
Conf. de aforamento 1 
Resposta a capítulos de cortes 1 
Defesa e regulamentação de encargos militares 1 
Diversos 4 

1 1 .  Em 1412.Abril.02, é referido num regimento dado aos moradores da cidade de Évora 
pelo Infante D. Duarte, sendo incumbido de o fazer cumprir182. Em 1416.Fevereiro. 18, é 
incumbido de arrecadar os direitos e rendas do mestrado de Santiago e do arcebispado 
de Lisboa e de outros bispados, para o provimento e defesa de Ceuta183. Em Março.22, 
sem mencionar o ano, é referido como "cavaleiro e corregedor da corte", num aponta
mento de uma reunião da vereação da cidade de Évoral84. 

13. Até 1433 cf. por todos a obra citada no item 14, depois cf. : A.N .T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, 
fl. 1 ,  14-15, 32-33, 42, 42v., 43-43v., 45, 226; A .N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 2, 3, 12v., 14, 
15, 19, 24, 27, 28, 33v., 38, 39, 42, 44v., 45v ., 49v., 65, 65v., 72, 75, 90; A.M.P., Livro A, fl. 
112-112v.;  Livro B, fl. 371-381;  A.N.T.T., Colegiada de Guimarães, D.R., ex. 12, mç. III, doe. 
nº 1; A .N.T.T., Santa Cruz de Coim.bra, Pasta 13, Doe. do "Alm. 5, mç. 5, n. 16"; Arquivo 
Municipal de Évora, Livro pequeno de pergaminho, nº 66, fl. 1-38v.; Pedro de Azevedo, Docu
mentos das Chancelarias Reais . . .  , vol. 1, p. 89-90. 

14. Cf. por todos Armando Luís Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), p. 346. 

22 Lopo Vasques de Castelo Branco 

1. (1433-1440) [ -1442] 
2. 
2 .1 . Senhor da honra de Sobrado e direitos reais de Paiva185. 

l80 Na intitulatio de um instrumento-público de 1435.Agosto.17, dado em Coimbra, vem referido 
como "escolar em leis, vassalo e corregedor por e! Rei na correição da Estremadura e pela rainha em 
suas terras". Transcreve uma carta de 1435.Jwüw.03, na qual se confirmam os privilégios do mosteiro de 
Santa Cruz de Coimbra. A.N.T.T., Santa Cruz de Coimbra, Pasta 13, Doe. do: "Alm. 5, mç. 5, nº 16"; 
A.M.P., Livro A, fls. 208v.-209v.; Livro 3 de pergaminhos, doe. nº 51 . 

18l Armando L. C. Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), p. 346. 
182 Arquivo Mw1icipal de Évora, Livro pequeno de pergaminho, nº 66, pp. 1-46 v. 
183 M. Henricina, vol. III, pp. 364-366. 
184 Arquivo Municipal de Évora, Livro pequeno de pergaminho, nº 66, p.  46 v. 
185 A. B. Freire, Brasões da Snla de Sintra, vol. III, p. 220. Não há da parte dos vários histcriadores, 

nem das fontes por nós compulsadas concordância relativamente ao primeiro nome deste indivíduo. 
No Livro de Linhagens do século XVI, aparece citado como "Martim Vaz de Castelo Branco", pai de Nuno 
Vaz de Castelo Branco, ambos monteiros-mores. Nos Brasões da Snln de Sintra surge como "Gonçalo Vaz 
de Castelo Branco". Curioso é, portanto, referir que nos registos da Chnncelnrin aparece como Lopo 
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3.1 . l .  Álvaro Vasques de Castelo Branco, alcaide-mor da Covilhã e Monsanto, assassinado 
por Vasco Martins de Monsanto. Martim Vasques de Castelo Branco, vassalo do rei e 
senhor dos direitos reais de Penemacôr e dos quintos desta mesma vila. Rui Vasques 
Castelo Branco, senhor do primeiro morgado de Castelo Branco. 

3 . 1 .2. Casado com Catarina Vaz Pessanha. 
3 .1 .3 .  Nuno Vasques de Castelo Branco, primogénito, Lopo Vasques, Paio Rodrigues, Pero 

Vasques, famoso torneador, Gil Vasques, Diogo Soares e João Soares186. 
3.2. 
3 .2 .2 .  Em 1440.Agosto.04, é confirmado um privilégio a Martim Afonso, dado em 

1433.Junho.07, almocreve, seu criado, a pedido do nosso biografado187. 
3.3.  
3 .3.2. Foi pagem do Infante D. Duarte188 . 

Recebeu privilégios régios que o aproximam da fidalguia. 
3 .3.3. Nuno Vasques de Castelo Branco (biografia 27), herdou o se:iliorio de seu pai, foi 

coudel-mor de Moura e monteiro-mor de D. Duarte e de D. Afonso V. Casou com Isa
bel de Ataíde, filha de João de Ataíde, senhor de Penacova e de Maria Nunes de Cor
dovelhos189 . Lopo Vasques Castelo Branco, que foi chamado por Nuno Vasques de 
Castelo Branco, para a administração do morgado que fundou de Castelo Branco, e ao 
qual vinculou os seguintes bens: a quinta de Castelo Branco, na freguesia de Sta. Iria, 
termo de Lisboa, os bens do Marmelar, termo de Torres Vedras, o casal de Almargem, 
em Sintra, o casal da Louriceira na serra da Arrábida, o casal da torre na cabeça de 
Montachique e Casaínhas. Paio Rodrigues, seria chamado para administrador do 
morgado de Castelo Branco, na falta do citado irmão190. 

4 .  
4.5. Em 1433 .Novembro. 18, é-lhe atribuída a dízima de todo o pão que lavrarem os mouros 

nas terras do termo da vila de Moura, dos cristãos191 . Em 1436.Fevereiro.07, são-lhe 
atribuídos os foros resultantes dos aforamentos das terras da Varzea de Ardila, no 
termo de Moura, que foram de mouros192. 

4.8 .  Aparece citado na "Lista dos moradores da casa d'el rei D .  João I, com declaração das 
moradias que cada um tinha", correspondendo-lhe 2.000 libras de moradia193. 

7. Foi um dos expedicionários na conquista da cidade de Ceuta, onde permaneceu após o 
regresso de muitos dos participantes a Portugal .  

9. 

Vas(ques) de Castel o  Branco , pelo qual optámos. Com o mesmo nome surge em Humberto Baquero 
Moreno, A Batalha de Alfarrobeira . . .  , vol. II, p. 754. Devido à dificuldade na determinação e apuramento 
da verdade dos factos relatados nas várias obras referidas, queremos desde já alertar o leitor para a dis
paridade das informações nelas contidas, bem como para a pontual e involuntária falha da nossa parte 
no apontar de um ou outro desses dados. 

186 A. B. Freire, Brasões da Snln de Sintra, vol. III, p.  218. 
187 A.N.T.T., Chnnc. D. Afonso V, L. 20, fl. 136 v. Transcreve carta de D. Duarte de 1433. Junho.07 e 

resume carta do Infante D. Duarte de 1431 .Janeiro.22. 
188 M. Henricina, vol. IV, p.  228. 
l89 Livro de linhagens do século XVI, p. 219 e 278-279. 
190 A. B. Freire, ob. cit., vol. III, p. 220. 
19l A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1 .  20, fl. 136. A confirmação é de 1440.Jw"lho.28. 
192 A.N.T.T., Ciume. D. Afonso V, 1 .  23, fl. 80. A confirmação é de 1440.Agosto.06. 
l93 M. Henricina, vol. IV, p. 226.  
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9.2. Ocupava o ofício de monteiro-mor desde o reinado joanino. Em 1435.Abril .22, aparece 
referido no contéudo de uma carta como sendo coudel da vila de Moural94_ 

9 .3 .  Não teve participação directa na subscrição da documentação exarada na chancelaria .  
Apesar disso aparece referido em duas cartas subscritas pelo seu filho em sua substitui
ção, reportando-se a aspectos da sua especialidade: 

Privilégio em geral 1 
Provimento de ofícios 1 

13 .  Cf. : A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl . 1 v .  e fl.83. 
14.  Cf. por todos A. Braancamp Freire, Brasões da Sala de Sintra, vol. ITI, pp. 201-221 . Hum

berto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado histórico, vol. II, 
p .  754. 

23 Luís Afonso 

l .  (1435-1451) [ - ] 
3. 
3 .3 .  
3 .3 .2 .  Vassalo régio. 
9. 
9 .2 .  Em 1435 .Junho.29, é referido como ouvidor da corte e " logotente do corregedor da 

corte"195_ Em 1436.Janeiro.26, para além do ofício de ouvidor da corte, é também juiz 
das apelações e dos resíduos de Lisboa196_ Em 1443.Abril .12, subscreve uma carta como 
chanceler, substituindo o actual titular do ofício, D. Fernando da Guerra197. Em 
1445.Março.24, é aposentado por o monarca considerar "o grande tempo que aqui serve 
( . . .  ) asy [em tempo] de meus reis dom Joham meu avoo e el rey meu senhor e padre ( . . .  ) 
vendo sua idade e dores e como lhe he gra pena os trabalhos da nossa corte" faz-lhe 
mercê e ordena que seja aposentado desse cargo nomeando-o para o ofício de ouvidor 
da Casa do Cível de Lisboa198. Em 1451 .Maio. 14, é aposentado do ofício de juiz da Casa 
do Cível de Lisboa por se encontrar idoso e doente, sendo substituído por Pero de 
Coimbra, escudeiro e criado de D. Leonorl99_ 

9.3. A sua actividade burocrática circunscreve-se a duas cartas que se repartem pelos seguin
tes tipos diplomatísticos: 

Sentença diversa 1 
Provimento de ofícios 1 

13. Para o período de 1438 em diante consultar a obra citada no item 14, para o período an
terior, Cf. :  A.N.T.T., Colecção Especial, ex . 33, doe. nº 6; M. Henricina, vol. V, pp. 192-193. 

14. Cf. por todos Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira . . .  , vol. 1, p. 556 n. 209. 

194 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 .  3, fl. 49 v. 
195 A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº 6. 
196 M. Henricina, vol. V, pp. 192-193. 
l97 Detém o "carrego da chancelaria por o muy reverendo Christo padre e senhor dom Fernando, 

arcebispo de Braga, regedor da justiça pello dicto senhor rey em seus regnos e seu chanceller moor". 
M. Henricinn, vol. VIII, p. 51 .  

198 A.N.T.T., Chnnc. D. Afonso V, ! .  25, fl .  53 v .  

199 A.N.T.T., Chanc. D .  Afonso V, 1 .  11, fl .  61. 
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24 Luís Martins 

l. (1432-1445) [ - ] 
2. 
2.2. Em 1459.Junho.28, tinha residência em Borba200. 
4 .  
4.6.  Em 1443.Fevereiro.ll ,  são-lhe atribuídas umas casas que o Rei tinha arrendadas a Lopo 

Rodrigues, morador em Évora, fazendo-lhe delas mercê201 . 
5 .  
5 .1 .  Durante a regência do Infante D.  Pedro tomou parte numa comissão formada pelo Dr.  

9. 

Rui Fernandes (biografia 34) e Fernão Rodrigues, desembargadores, e pelo corregedor 
LoEo Vasques, encarregados de concluir o texto hoje designado por Ordenações Afonsi
nas202. 

9.2. Em 1432.Maio.08 era sobrejuiz. A partir de 1433.Dezembro.07 aparece designado como 
desembargador. Em 1443.Março.15, é designado como do desembargo e das petições. 

9.3. Aparece como co-subscritor de numerosas cartas régias, em companhia de seu homó
logo Afonso Geraldes (biografia 1 ) 2º3. Como subscritor isolado subscreve um total de 
11  cartas, na sua maioria (9 cartas) por ausência do chanceler-mor a quem estas perten
ciam: 

Provimento de ofícios 7 
Sentença diversa 1 
Diversos 3 

13 .  Até 1433 cf. por todos a obra citada no item 14, depois de 1433 cf. : A.N.T.T., Chanc. D. 
Duarte, 1 .  3, fl . 30, 30v ., 31,  40v., 42, 51, 60v. ,  54v.; Arquivo Distrital de Braga, Colecção 
cronológica 1432-1435, ex. 24, mç. 3, nº 12.  

14. Cf.  Armando Luís de Cravalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433) , p.  364; Joaquim 
Veríssimo Serrão, História de Portugal, vol. II, p. 224. 

25 Mestre Gonçalo 

l. (14342º4-1473) [ - ] 

200 Foram-lhe confiscados bens móveis e de raíz por fabrico de moeda falsa. Humberto Baquero 
Moreno, A Batalha de Alfarrobeira . . . , vol. II, p.  739. 

201 r. A.N.T.T., Ciume. D. A1onso V, l. 27, fl. 44 v. 
202 Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, vol. II, p. 224 . 
203 Vide Biografia 1. No ponto 9.2. aparecem os totais de cartas subscritos por ambos. 
2º4 Em 1434.Junho.16 aparece como cirurgião-mor do monarca, ofício que mantém até por volta de 

1473 �uito embora não seja considerado posteriormente a este reinado o titular mais influente e desta
cado. E em 1473 que surge designado pela dignidade de cirurgião e castelão-mor. A.N.T.T., Ciume. D.  
Afonso V, 1 .  2, fl. 46; A.N.T.T., Chane. O .  Afonso V, l .  33, fl. 112 v. 
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2. 
2.2. Em 1434 residia em Santarém. Em 1435 residia em Coimbra. 
2.4. Tânger em 1437. 
3. 
3.1 . 
3.1 .2. Sogro de Mestre Lançarote. 
3 . 1 .3 .  Casado com Isabel Fernandes antes de 1435 . 
3 . 1 .4. Pelo menos uma filha, Aldonça Gonçalves. 
3.2. 
3.2. 1 .  Em 1439.Julho.26, é concedida licença para usar a "arte de cirurgião", a João de Arada, 

a pedido do nosso biografado que o examinou205_ 
4 .  
4.3. Em 1440?.Agosto.02, é-lhe restituída a posse de várias terras no reguengo de Valada206_ 
4.4. Em 1435.Julho.15, é-lhe feito um emprazamento duma casa em Coimbra, na rua da Fer-

raria, próximo de Almedina, com a condição de pagarem ao Infante D. Pedro, no dia de 
S. Miguel, dez libras e meia de moeda antiga. Em 1437.Julho.25, é-lhe outorgado um 
emprazamento de um chão situado na rua da Ferraria, com a obrigação de pagarem 
anualmente três libras de moeda antiga no dia de S. Miguel, e erguerem uma casa nesse 
chão2º7. Em 1450.0utubro.29, mestre Lançarote, seu genro, solicitava ao Rei que lhe fos
sem feitos idênticos emprazamentos, por seu sogro ter estado em Alfarrobeira. 

4.7. Em 1434.Junho.16, é-lhe concedido o privilégio de isenção de aposentadoria, conce
dendo protecção e guarda de seus bens em Santarém208_ Em 1473.s/ d., é-lhe concedido 
privilégio para andar em mula209_ 

7. Esteve em Tânger em 1437. Tomou parte na expedição de socorro ao rei de Castela, em 
1445, tendo recebido por esse serviço 2180 reais. 

9. 
9.3. Subscreve apenas um diploma que patenteia a sua principal função ao serviço régio: 

Provimento de ofício (de cirurgião) 1 
13.  Para o período posterior a 1438 cf. por todos a obra citada no item 14; para o período 

anterior, cf. : A.N.T.T., Chanc. O. Duarte, 1 . 3, fl. 61; A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, 1. 2, fl. 33 
e 46; A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, 1 . 15, fl. 67v.; A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, 1 .  20, fl. 
149v.; A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1 . 33, fl . 112v. ;  A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1 .  34, fl.  
13lv . .  

14. Cf. Humberto Baquero Moreno, A Batnlha de Alfarrobeira . . .  , vol. I ,  pp. 465 e 604. 

26 Nuno Martins da Silveira 

205 A.N.T.T., Chanc. A. Afo11so V, 1. 19, fl. 39 v. Surge nesta carta simultâneamente como subscritor. 
206 A.N.T.T., Clwnc. O. Afonso V, 1 . 20, fl. 149 v. 
207 Humberto Baquero Moreno, A Bntnllw de Alfarrobeira . . .  , vol. I, p. 604. 
208 A.N.T.T., Chnn.c. O. Afonso V, 1. 2, fl. 46. Inserta em confirmação de 1441 .Abril.04. 
209 fl A.N.T.T., Chnnc. D. Afo11so V, 1. 33, . 1 12 v. 
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2. 
2 . 1 .  "Foi da linhagem d 'aquelles qu� primeira mente fundaram a cidade de Evora"214. Ao 

que parece deve ter nascido em Evora. 
2.2. Próximo de Cerca Velha, em Évora, ficava a sua residência215. 
2.4. Ceuta em 1415. Castela em 1429 e em 1438. 
3. 
3 .1 .  
3 .1 . 1 .  Filho de Martim Gil Pestana e de D. Maria Gonçalves da Silveira, ama de D.  Duarte e 

filha de Gonçalo Vasques da Silveira216_ 
3 . 1 .2. O sogrn, foi Gonçalo Anes de Abreu, senhor de Castelo de Vide. 
3 .1 .3. Casado com D. Leonor Gonçalves de Abreu. 
3 . 1 .4 .  Diogo da Silveira, senhor de Segadães e Ricardães, Fernão da Silveira, senhor de Cer

zedas e Sovereira Formosa. Gonçalo da Silveira, Vasco da Silveira, D. Isabel da Sil
veira, D. Isabel de Abreu, D.  Mecia da Silveira, D.  Guiomar da Silveira, D.  Leonor da 
Silveira e D. Violante da Silveira. 

3.2. 
3.2. 1 .  Em 1421 .Abril .21, um seu lavrador, Afonso Anes, reconhece ao prior da Colegiada de 

S.  Pedro de Évora e demais beneficiados, a compra que fez de umas casas entre a Rua 
de Machede e de Mendo Esteves, que se encontravam foreiras à Colegiada pela quan
tia de 25 soldos217_ Em 1450 .Junho.17, é concedida licença a quatro dos seus criados, 
escudeiros, para andarem em bestas muares de sela e freio por todo o reino218 . 

3.3. 
3.3. 1 .  Seu pai, Gil Pestana, parece ter sido um dos fundadores da cidade de Évora. 
3.3.2. Cavaleiro da casa régia, criado de D. Duarte, desde pelo menos 1415, mais tarde rico

-homem. 
3.3.3. Diogo da Silveira, primogénito, senhor de Segadães e Ricardães, sucedeu a seu pai nos 

ofícios de escrivão da puridade e vedor-mor e coudel-mor das obras do reino, casou 
com D. Beatriz da Cunha Góis, filha de Fernão Gomes de Lemos de Góis, senhor de 
Góis e de Oliveira do Conde. Fernão de Silveira, filho segundogénito, sucedeu a seu 
pai no ofício de coudel-mor, foi regedor da Casa da Suplicação, senhor de Sovereira 

210 Escrivão da puridade privativo do Infante D. Duarte pelo menos desde 1415, numa altura em o 
Infante já detinha responsabilidades de governo. 

211 Logo após as cortes de Lisboa de 1438 foi afastado do exercício do seu tradicional ofício por ser
vir e apoiar os intuitos da rainha D. Leonor; tendo-a acompanhado na fuga para Castela em 
1440.Dezembro.29 , incentivou-a a prosseguir a luta pela reconquista do poder. Durante este período de 
instabilidade governativa, o regente D. Pedro entrega o exercício do cargo a um homem da sua con
fiança, Lopo Afonso, que só alcança a titularidade do ofício após a morte da rainha D. Leonor e de ter fi
cado vaga a escrivaninha da puridade. Tal aconteceu em 1445.Maio.Ol. Em 1448, D. Afonso V, reassume 
o governo do Reino, e restituí ao seu valido as antigas funções e o cargo respectivo. 

212 Nascera, ao que se pensa, por volta desta data. 
213 Faleceu antes de 1454.Jm1ho.15. 
214 Gomes Eanes de Zurara, Crónica da tomada de Ceuta (3" parte da Crónica de O. João I), ed. Luciano 

Cordeiro, vol. III, cap. LXXV, p. 28. 
215 A.N.T.T., Ciume. O. João I, 1 .  3, fl. 197. 
216 Livro de linhagens do século XVI, 1956, p. 300; Conde de Tovar, Subsídios para a história portuguesa. 

Estudos históricos, vol. VI, p. 118. 
217 Sumariado por Luís da Silveira, Pergaminhos da Colegiada de 5.  Pedro, 1941, doe. 42. 
218 N / A. .T.T., C uinc. D. Afonso V, l. 11,  fl. 27. 

Catálogos Prosopográficos - 1 .  Redactores 197 



JUDITE ANTONIETA GONÇALVES DE FREITAS 

Formosa e de Cerzedas, casou com uma filha de D. Fernando Henriques, senhor de 
Alcáçovas. Gonçalo da Silveira, foi alcaide do castelo do Crato. Vasco da Silveira, es
teve também no Crato em defesa do castelo, antes de ir para Castela e conhecer o exí
lio. D. Isabel da Silveira, primeira mulher de João de Melo, copeiro-mor de D. Afonso 
V e alcaide-mor de Serpa.  D. Isabel de Abreu, segunda mulher de Vasco Martins de 
Melo, alcaide-mor de Evora e de Castelo de Vide. D .  Violante de Abreu, foi casada 
com Gomes de Miranda, senhor do morgado de Patameira. D. Mecia da Silveira, foi 
casada duas vezes. A primeira com Vasco Martins da Cunha, alcaide-mor do castelo 
de Lamego e membro do conselho régio. Em segundas núpcias, casou com D. Fradi
que de Castro, cavaleiro-fidalgo da casa do Infante D. Henrique, foi membro do con
selho do Infante D. Pedro em 1449. D. Leonor da Silveira e D. Guiomar de Abreu a 
quem o monarca concedeu licença para usar o título de "dona", juntamente com Vio
lante de Abreu e sua mãe, em 1451 .Junho.01219. 

3.3.4. Genro de Gonçalo Eanes de Abreu, senhor de Castelo de Vide220. 
4. 
4.3. Em 1413.Agosto.23, é-lhe permitido dar de sesmaria as terras de Terena por se encontra

rem despovoadas e mal aproveitadas22l . Em 1451 .Julho.05, são-lhe aforados uma terra e 
uns sapaes, na vila de Alverca, pertencentes à capela de Afonso e da rainha D. Bea
triz222. 

4.5.  Em 1451 .Maio.07, fez-se-lhe mercê de uma tença anual de 17. 143 reais brancos. 
4.6 .  Em 1416.Setembro.22, fez-se-lhe coutada de uma herdade que se situava no termo da 

cidade de Terena223. Em 1418.Fevereiro.22, é-lhe atribuído um pedaço de cava e chão, 
próximo da cerca velha, em Évora, junto de suas casas224. Em 1425 .0utubro.18, recebe a 
administração de uma capela que outrora pertencera a Guitera Domingues225. Em 
1434.Janeiro.28, é-lhe confirmada a coutada da herdade de Terena226 . Em 1434.Dezem
bro. 19, recebe a "encomenda e guarda" da comuna dos mouros de Évora, por motivo da 
morte de Martim Afonso de Melo, do conselho e guarda-rr;or227. Em 1435.Abril .27, 
confirma-se-lhe a administração da capela instituída na Sé de Evora, por Catarina Gil de 
Aguiar, mulher de Nuno Fernandes de Chaves228. Em 1436.Maio.08, é-lhe atribuída a 
vila de Terena com todos os direitos e rendas229. Em 1436.Novembro.ll ,  recebe a quinta 
de Azeitão, no termo de Sesimbra230. Em 1440.Janeiro.13, a rainha D. Leonor doou-lhe 
os varejas durante sete anos dos mercadores de Lisboa231 . Em 1450.Setembro.27, recebe 

219 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, ! .  3, fl. 27 v. 
220 Livro de linhagens do século XVI, 1956, p. 300. 
221 A.N.T.T., Livro 3 de Guadiana, fl. 279v.-280v. 
222 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, ! .  12, fl. 74v. 
223 A.N.T.T., Chanc. D. João I, !. 3, fl. 188 v. 
224 A.N.T.T., Chanc. D. João I, !. 3, fl. 197. 
225 A.N.T.T., Chanc. D. João I, !. 4, fl. 91-92. 
226 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, !. 1, fl. 42-42v. A confirmação posterior de 1439.Agosto.28, foi dada 

pelos regentes, o Infante D. Pedro e a rainha D. Leonor. 

227 A.N.T.T., Clzanc. D. Duarte, !. 3, fl. 58v. 
228 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte , ! .  1,  fl. 117 e 1 .  3, fl. 63v .-64. Foi-lhe dada confirmação em 

1439.Setembro.09, por terem contestado tal atribuição os familiares descendentes de D. Catarina Gil de 
Aguiar. A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, ! .  20, fl.  28. 

229 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, !. 1, fl. 179-179v. 
230 A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, !. 1, fl. 206. 
231 M. Henricina, vol. II, doe. 31. 
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uma torre que cerca as casas que possui em Évora, designada de Castelo Velho, com 
todos os seus direitos232. Em 1453.Junho.15, recebe as colheitas de todo o reino233. 

4.7. Em 1434.0utubro.19, recebem privilégio os lavradores e caseiros para poderem lavrar, 
no termo da vila de Alenquer, os seus bens; e confere-se-lhes "guarda e encomenda" de 
todos os seus bens e bestas, escusando-os de servir no concelhcf34. Em 1435.Março.20, é 
escusado de dar em suas casas pousada e recebe isenção de direitos e serviços conce
lhios235. 

7. Acompanhou o Infante D. Duarte na ex�edição a Ceuta, onde se distinguiu na conquista 
da cidade e onde foi armado cavaleiro2 6 . 

8. Em 1429, acompanhou Álvaro Gonçalves de Ataíde numa missão diplomática a Castela, 
com a finalidade de harmonizar D. João II de Castela com os monarcas de Aragão e de 
Navarra, e os infantes Aragoneses. Logo de seguida partiu para Aragão com o mesmo 
objectivo, tendo alcançado êxito. Em 1432.Agosto .ll ,  esteve presente na assinatura do tra
tado de paz e amizade celebrado em Torres Novas entre o Infante D. Duarte e os reis de 
Navarra e Aragãif37. Em 1432.Agosto.22t. testemunha, em Leiria, a confirmação feita pelo 
Infante D.  Pedro sobre o mesmo tratadoL38. Em 1438, é nomeado embaixador a Castela, 
juntamente com o Dr. Vasco Fernandesde Lucena(biografia 37) . 

9. 
9 .2. Escrivão da puridade do Infante D.  Duarte pelo menos desde 1415. Coudel-mor e vedor

-mor das obras. Com a subida ao poder do Infante D. Pedro foi afastado dos seus ofícios 
porque apoiava desde a primeira hora a rainha D. Leonor. Para o desempenho do cargo 
foi nomeado Lopo Afonso, um seu subordinado, escrivão da câmara régia. Depois de 
oito anos de exílio reassume as antigas funções nas quais se manteve até 1453; altura em 
que pediu a exoneração a D. Afonso V, sucedendo-lhe o seu filho primogénito, Diogo da 
Silveira. Em 1449.0utubro.22, é nomeado coudel-mor do reino. 

9.3. Não subscreve qualquer diploma durante o reinado de D. Duarte, no que respeita às 
cartas exaradas na chancelaria. 

10. Membro do conselho régio desde a ascensão de D. Duarte. Em 1438.Novembro. 10, nas 
declarações das cortes de Torres Novas, é nomeado como membro do segundo giro do 
conselho régio239. 

1 1 .  Em 1438, esteve presente nas cortes de Torres Novas, altura em que foi designado para o 
segundo giro que assegurava a regência do reino. Partidário da causa da rainha D. Leo
nor, foi demitido do ofício de escrivão de puridade em 1440.Novembro.01, pelo regente, 
o Infante D. Pedro24º . O desempenho do cargo de vedor-mor das obras trouxe-lhe al-

232 A.N.T.T., Chanc. D. Afon.,so V, 1. 34, fl 175. 
233 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1 .  4, fl. 63 v. 

234 ha A.N.T.T., C nc. D. Duarte, 1. 2, fl. 4. 
235 ha A.N.T.T., C nc. D. Duarte, 1. 3, fl. 65. 
236 Gomes Eanes de Zurara, Crónica da tomada de Ceuta (3" parte da crónica de D. João I), ed. cit . ,  vol. 

III, cap. LXXV, p. 28. Onde se diz que " . . . foi [n']aquelle dia bem conhecido entre todos os do infante D. 
Duarte, porque assim como lhe Deus dera grandeza na forma do corpo assim tinha especial força para 
suportar grandes trabalhos, segundo pareceu aquelle dia, ca fez tanto por si que mereceu ser um d'a
quelles que o infante D. Duarte fez cavalleiros ho domingo seguinte, e lhe fez depois muita mercê e 
acrescentamento, segundo em nossa historia se dira ao diante". 

237 M. Henricina, vol. N, p. 15. 
238 Ibidem, vol. N, pp. 157-158. 
239 M. Henricina, vol. VI, p. 270.  
240 M. Henricina, vol. VII, p.  182 n. 1 .  
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guns dissabores, nomeadamente com relação aos homens bons da cidade de Lisboa que 
reagiram contra as suas exigências, alcançando o apoio do Rei. 

13 .  Para o período de 1438 e ss. cf. por todos a obra citada no item 14, para o período ante
rior cf. : A.N.T.T., Chanc. D. João I, 1. 3, fl. 188v. e 197; A .N.T.T., Chanc. D. João I, 1. 4, fl. 91-
-92v.; A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 .  1 ,  fl. 42-42v., 179-179 v. ;  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 .  
3, fl.  4, 58v., 63v.-64 e 65; A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1 . 4, fl . 63v.; A.N.T.T., Chanc. D. 
Afonso V, 1 .  1 1, fl . 27; A .N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1 .  12, fl.  74v. ;  A.N.T.T., Chanc. D. 
Afonso V, 1 . 20, fl. 18v. e 26v.; A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1 . 34, fl. 175 .  

15 .  Cf. por  todos Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e signifi
cado histórico, vol . II, pp. 957-966. 

27 Nuno Vasques de Castelo Branco 

l. (1420241-1439242) [ -1476243] 
2. 
2 . 1 .  Foi alcaide-mor de Moura, sucedendo a seu pai. 
2.2.  Castelo de Moura?. 
2.4. Ceuta. Alcácer Ceguer. 
3. 
3 . 1 .  
3 .1 . l .  Filho de Lopo Vasques de Castelo Branco e de Catarina Passanha. 
3 . 1 .2. Irmão de Lopo Vasques, Paio Rodrigues, Pero Vasques, Gil Vasques, Diogo Soares e 

João Soares. 
3 . 1 .3 .  Casou com D. Isabel de Ataíde, filha de João de Ataíde, senhor de Penacova e de 

Maria Nunes Cordovelhos. 
3 .1 .4. Lopo Vasques de Castelo Branco, o torrão, Pedro Castelo Branco e João de Castelo 

Branco244. 
3.2. 
3.2. l .  Em 1452.Junho.07, é concedido perdão de degredo de Ceuta, a André Pires, escudeiro 

do nosso biografado245. Em 1453 .Junho.01, é perdoado Mem Pires, seu criado, do 
resto do degredo de Arronches246. Em 1456.Dezembro.16, é perdoado João Fernandes 
Galego, seu criado, por ter morto Afonso Fernandes e João Biscainho, em Moura, con
tanto vá servir em Ceuta247. 

241 Vedor da fazenda do Infante D. Duarte pelo menos desde esta data. A.N.T.T., Chanc. D. João I, l. 
1, fl. 130v. Mantém-se nesse ofício até 1432. M. Henricina, vol. IV, pp. 157-158. 

242 Permanece como titular do referido ofício pelo menos durante a co-regência do Infante D. Pedro 
e da rainha D. Leonor, conforme se pode observar em carta de quitação de 1439.Abril.08. M. Henricúw, 
vol. VI, pp. 300-302. 

243 Já tinha falecido em 1476.Fevereiro.05. 
244 Livro de linhagens do século XVI, 1956, p. 279. 
245 Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais . . .  , vol. II, p. 125. 
246 Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais . . . , vol. II, pp. 23 e 176. Em 1451.Abril.29 a 

este mesmo indivíduo foi concedida mudança de degredo de Ceuta para Arronches, a pedido do nosso 
biografado. 

247 Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais . . . , vol. II, p.  639. 
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3.2.2. Em 1450.Março.26, é perdoado Lopo Fernandes, por ter servido o Rei D. Afonso V na 
luta contra o Infante D. Pedro, em Alfarrobeira, ao lado do nosso biografada248. 

3.3. 
3 .3 .l .  Pertence à linhagem dos Castelos Brancos, o pai foi monteiro-mor de D.  João I, senhor 

do Sobrado e direitos reais de Paiva? 
3.3.2. Cavaleiro-fidalgo da casa do Infante D. Duarte e depois da casa do rei D. Duarte e D.  

Afonso V. 
3 .3 .3 .  Lopo Vasques de Castelo Branco, filho primogénito, intitulou-se conde de Moura em 

1478. Em 1454.Novembro.30, é provido ao ofício de coudel-mor de Montemor-o
-Novo: Em 1475.0utubro?.25, é-lhe feita mercê de todos os ofícios que pertenceram a 
seu pai, o almoxarifado de Portalegre, a alcaidaria do castelo de Moura249. Foi casado 
com D. Isabel da Silva filha de Diogo de Cevelho250. D. Pedro de Castelo Branco, o 
to�rão, foi morgado de Castelo Branco, foi casado com D. Mécia, filha de Rui Casco 
d'Evora. D.  João de Castelo Brancoi foi alcaide-mor de Castelo Branco, e casou com D. 
( . . .  ), filha de Afonso Vaz de Brito25 . 

3.3.4. Cunhado de Pedro de Ataíde, senhor de Penacova .Cunhado de Álvaro de Ataíde. 

4. 

Cunhado de Branca de Ataíde, casada com João de Sousa, comendador de Ferreira e 
de Alvalade, da Ordem de Santiago. Genro de João de Ataíde, senhor de Penacova, 
que foi camareiro-mor do Infante D. Pedro, e de D. Maria Nunes de Cordovelos, filha 
de Nuno Fernandes de Cordovelos252_ 

4 . 1 .  Herdou de seu pai a alcaidaria-mor de Moura, e posteriormente o ofício de monteiro
-mor. 

4.2. Em 1450.Abril.30, recebe o padrão da 2.000 libras de ouro pelo seu casamento. 
4.5. Em 1434.Fevereiro.03, é-lhe concedida através de alvará a tença mensal de 140 mil libras, 

a serem entregues por Rui Borges, cavaleiro da casa real e almoxarife da cidade de Lis
boa253. Em 1450.Março.27, recebera a tença anual de 10 mil reais brancos �a,ros no al
moxarifado de Portalegre, em reconhecimento dos "bons serviços prestados" 5 . 

4 .6 .  Em 1442.Abril.26, é-lhe atribuído o rendimento do direito e carrego das sacas do porto 
de Moura e seu termo, e restantes rendas do conselho excepto do p ãif55_ Em 
1442.Abril.25 e 27, é-lhe concedida a dízima do azeite e vinho das herdades do termo da 
vila de Moura, ilsue foram dos mouros desde 1428, mas que agora se encontram em po
der dos cristãos 6. Em 1458.Maio.26, são-lhe outorgados uns bens em Moura que foram 
de Pedro Tomé, preso por ter transacionado bens e gado para C astela257 _ Em 
1459 .Fevereiro.20, é-lhe feita doação e mercê de todo o gado vacum e miúdo que passe 
pela aldeia de Coroada, no termo de Moura, para Castela258_ Em 1460.Março.28, são-lhe 

248 Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais . . . , vol. I, p. 592. 
249 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, l. 10, fl. lllv.  e l. 30, fl. 8. 
250 Livro do linlwgens do século XVI, 1956, p. 279. 
251 Ibidem, 1956, pp. 279-280. 
252 Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfnrrobeira . . . , vol. II, pp. 1009-101 1 .  
253 A.N.T.T., Chanc. D .  Afonso V, ! .  19, fl. 50. Foi confirmada por carta de 1439.Fevereiro .22. 
254 A.N.T.T., Ciume. D. Afonso V, 1 .  34, fl. lOlv. 
255 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, l .  23, fl. 80 v. 
256 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, l. 23, fl. 80. 
257 A.N.T.T., Ciume. D. Afonso V, !. 28, fl. 29. 
258 l A.N.T.T., C uznc. D. Afonso V, l. 36, fl. 32. 

Catálogos Prosopográficos - l .  Redactores 201 



JUDITE ANTONIETA GONÇALVES DE FREITAS 

reconhecidos os casais que foram de Álvaro e Bolfar, no almoxarifado de Aveiro, com 
todos os direitos e jurisdições pelos serviços prestados259. 

4.8 .  Faz parte da lista dos moradores d'el Rei D. João I, com o padrão de 3.009 libras260. Em 
1450.Maio.30, recebe uma tença para seu mantimento de 10 .286 reais, paga no almoxari
fado de Beja .  Em 1464.Julho.ll ,  recebe uma outra tença de 14 .000 reais, na qualidade de 
membro do conselho régio. De 1462 a 1469 recebeu ainda a moradia mensal, em casa do 
Rei, de 1 .150 reais. 

7. Esteve na conquista de Ceuta em 1415, tendo sido aí armado cavaleiro pelo Infante D.  
Duarte. Esteve também em Alfarrobeira como partidário do monarca, D.  Afonso V. Em 
1458.0utubro, foi a Alcácer Ceguer em auxílio desta praça cercada pelo rei de Fez . 

8 .  Em 1433.Agosto.22, testemunha a carta do Infante D. Pedro, duque de Coimbra, que con
firma o tratado de paz e amizade celebrado em Torres Novas entre o Infante D. Duarte e 
os reis de Navarra e de Aragão261 . 

9. 
9.2. Foi vedar da fazenda privativo do Infante D. Duarte, vindo a ocupar o ofício desde os 

primeiros tempos da sua governação e, posteriormente transitou para o período de cor
regência da rainha D. Leonor e do Infante D. Pedro. Em 1442.Abril.27, é provido ao ofí
cio de monteiro-mor do reino, por falecimento de seu pai, Lopo Vasques de Castelo 
Branco (biografia 22), sendo-lhe dado "poder sobre todos os monteiros moores que te
mos postos pelas comarcas e outro sy sobre os monteiros pequenos"262. 

9 .3 .  A sua participação na redacção diplomática totaliza 42 diplomas e distribuí-se pelos 
seguintes domínios: 

Provimentos de ofício26::3 22 
Conf. de aforamento 7 
Doações de bens e direitos 4 
Aforamentos 4 
Privilégios em geral264 3 
Aposentação 1 
Fiscalidade 1 

Co-subscreve ainda um alvará com o seu homólogo, Pedro Gonçalves Malafaia 
(biografia 31) .  

10 .  Pelo menos desde 1434.Janeiro.25 265. Em declarações das cortes de Torres Novas de 
1438.Novembro. 10, é nomeado membro do quarto turno de conselheiros266. 

1 1 .  Desempenhou um papel de certo relevo no conflito que opôs o Infante D. Pedro a D. 
Afonso V, no campo de Alfarrobeira. Em 1453.Abril.06, apesar de ter causado a morte de 
Estêvão Lopes Pimenta e João Biscainho, D. Afonso V concede-lhe perdão, a pedido do 
príncipe de Castela. Em cortes de 1455, os homens do conselho de Avis queixavam-se 

259 A.N.T.T., Livro 5 da Estremadura, fl. 220v.-221 . 
260 M. Henricina, vol. VI, p. 226. 
261 M. Henricina, vol. IV, pp. 157-158. 
262 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, ! .  23, fl. 80v. 
263 Uma em substituição de seu pai, Lopo Vasques de Castelo Branco, monteiro-mor. 
264 Idem. 
265 A. N.T.T., Chanc. O. Afonso V, 1 .  19, fl . 24v. Inserta em carta de 1439.Junho. 28. E em 

1434.Março.24 - A.N.T.T., Chanc. O. Duarte, ! . 1, fl. 99-99v. 
266 M. Henricina, vol. VI, p. 270. 
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dos abusos que tinha cometido ao mandar coutar terras, o que em muito prejudicava o 
povo. 

13 .  Para o período de 1438 e ss. cf. por todos a obra citada no item 14; para o período ante
rior, cf. : A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. l ,  fl .  3lv.-32, 99-99v. ,  106v.-107, 1 16-1 16v., 123v.
-124, 14lv.-142, 165v.-166v., 228-228v.;  A.N.T.T. ,  Chanc. D. Duarte, 1 .  2, fl. 4, 5, 14v.,  15; 
A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 .  3, fl. lv., 12v. ,  15, 45v., 54v., 55, 57v., 66, 83, 83v., 84, 85, 
87v.-88, 88, 91, 9lv., 92v. ;  A.N.T.T. ,  Chanc. D. Afonso V, 1 .  2, fl. 35v; A .N.T.T.,  Chanc. D. 
João II, 1 .  25, fl. 107; Arquivo Municipal de Évora, Livro pequeno de pergaminho, nº 66, p .  61 
e 62; Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais . . .  , vol. I, p .  516 .  

14. Cf. por todos Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e signifi
cado histórico, vol. II, pp. 754-757. 

28 Pedro Afonso 

1.  (1422267_1438) [ -1452268] 
2. 
2.2. Em 1440.Agosto.10, é referido como prior da igreja de Santa Maria da Golegã. 
4. 
4.3. Em 1440 .Agosto.01, através de uma composição efectuada entre a Ordem de Cristo e os 

priores da igreja da Golegã, Almonda e Torres Novas, por motivo das dízimas do paúl 
de Boquilobo, são-lhe atribuídas metade das dízimas e rendas dele269. 

4.8 .  Em 1452.Novembro.?, é-lhe atribuída uma tença de 2.000 reais pelos serviços prestados 
no ofício de Escrivão dos Contos de Lisboa270. 

6. Escolar em leis desde pelo menos 1427.Maio.21, altura em que testemunha um contrato de 
emprazamento271 . 

9 .  
9 . 1 .  Em 1425.0utubro . 19, é encarregado juntamente com Pedro G onçalves  M a l afaia 

(biografia 31), vedor da fazenda de D. João I, de ir à Casa dos Contos de Lisboa proibir 
Vasco Gonçalves, porteiro da referida casa, de deixar sair daquela alguma escritura, re
dacção ou livros, mesmo que trouxessem alvará do Infante D .  Duarte272. Em 
1443.Abril . 15, tomou conta do  recibo do  almoxarifado de  Beja, como se  vê em carta de 
quitação passada pelo Infante D.  Pedro a João Rodrigues Costa273. Em 1452.Novembro, 
aparece designado como escrivão dos Contos de Lisboa. 

267 Titular do ofício de escrivão da fazenda .  

268 Ainda era vivo, aparecendo como escrivão dos contos de Lisboa. A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, l. 
12, fl. 119v. 

269 M. Henricina, vol. VII, p. 146. 
270 Vide nota 2. 
271 h C . U.P ., vol. III, p. 351 .  
272 Virgínia Rau, A Casa dos Contos, 1951, p. 35 n. 2. 
273 "A conta lhe foy tomada per Pero Affonso, nosso scripvam da fazenda". M. Henricina, vol. VIII, 

p. 52; Virgínia Rau, ob. cit., p. 55. 

Catálogos Prosopográficos - l .  Redactores 203 



JUDITE ANTONIETA GONÇALVES DE FREITAS 

9.2. Escrivão da fazenda desde 1422, é integrado no desembargo régio desde o início do rei
nado eduardino274. 

9.3. A sua actividade burocrática é expressiva, sobretudo nos primeiros anos do desembargo 
de D. Duarte, expressando-se num total de 30275 cartas, dis tribuídas pelos seguintes 
domínios: 

Provimentos de ofícios 23 
Doações de bens e direitos 3 
Conf. de aforamento 1 
Diversos 3 

13 .  Até 1433 cf. por todos a obra citada no item 14, depois de 1433 cf.: A.N.T.T., Chanc. O. 
Duarte, 1. I, fl . 69, 82v., 83, 109v.-1 10, 1 12-1 12v. ;  A .N.T.T.,  Chanc. D. Duarte, 1. 2, fl. 5; 
A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 . 3, fl. l lv., 21, 2lv., 24v., 26v., 27, 37v., 39, 40, 40v., 4lv., 76v. ;  
A. H.  C.  M. L., Livro 2º  dos reis D. Duarte e D. Afonso V, códice 18, p .  253; M. Henricina, 
vol. IV, p .  296; M. Henricina, vol. VII, p. 94 e 95; M. Henricina, vol. VIII, p .  52; Ch. U.P., vol. 
III, p. 351 .  

14. Cf. por todos Armando Luís d e  Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), p .  
372; Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado 
histórico, vol. I, pp. 463, 591 e 692. 

29 Pedro Eanes 

1. ( . . .  1433/4 . . .  ) [ - ] 
5 .  
5.2. Na assinatura autógrafa é designado por "legum et  scollaris". 
6 .  Escolar em leis. 
9. 
9.2. Em 1433.Setembro.30, aparece a co-redactar uma carta, como ouvidor, juntamente com o 

seu homólogo Diogo Gil  Ferreira (biografia 7), que na altura se enconfrava ausente. A 
última referência que dele possuímos reporta-se a 1434.Julho.Ol . 

9.3. Co-subscreve apenas duas cartas avulsas, juntamente com o seu homólogo: 
Sentenças diversas 2 

13. Arquivo Distrital de Braga, Colecção cronológica 1432-1435, ex. 24, s/nº; Arquivo Munici
pal de Braga, Pergaminhos medievais avulsos, doe. nº 15.  

30 Pedro Eanes Lobato 

1. (1430276_1441277) [ - ]  

274 A primeira carta que subscreve como oficial do  desembargo de D. Duarte é de 
1433.Dezembro.02. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, ! .  3, fl. 21. 

275 Doze destes diplomas são subscritos por ausência dos Vedares da Fazenda, a quem esses com
petiam. 

204 Catálogos Prosopográficos - 1 .  Redactores 



A BUROCRACIA DO "ELOQUENTE" (1433-1438) 

2. 
2 .1 .  Lisboa. 
2.3. Igreja de S.Mamede, da parte da epístola, na capela do Espírito Santo278. 
2.4. Ceuta. Castela .  
3. 
3 . 1 .  
3 .1 .3. Casado com Catarina Anes, já falecida em 1446.Maio.24279. 
3.2. 
3.2. 1 .  Em 1440.Janeiro .13, é concedido alvará de indulto e perdão, a Luís Gonçalves, seu 

criado, das infâmias que levantara contra os regedores e oficiais da cidade de Lis
boa280_ Em 1445.Março.30, é levantado o degredo a Estêvão Vaz, criado do nosso bio
grafado, que anteriormente o degredara quando ocupava o ofício de juiz dos feitos281 . 

3.2.2. Em 1439.Abril .12, Luís Gonçalves é nomeado, a seu pedido, escrivão das petições e 
agravos, numa vaga resultante da morte de Tomé Pires282. 

3 .3. 
3 .3.2. Vassalo régio. "homem de grande autoridade e bom cavalleiro, ao qual, como quer que 

de grande condyçam nom fosse, El Rey Dom Joham por conhecer delle ser bom, e 
discreto, e em honrras homem esforçado, deu governança da casa do cyve1"283. 

4. 
4.4. Em 1423.Agosto.22, é-lhe feita a concessão dos direitos e rendas dos mouros da moura

ria da cidade de Lisboa284. 
4.6 .  Em 1422.Fevereiro.20, são-lhe atribuídos os banhos da cidade de Lisboa, que se encon

tram sobre o chafariz de el-Rei com todos os direitos e rendas285_ 
4.8 .  Citado na lista das "Despesas extraordinarias do reinado de D. Duarte" (1433-1438) 

como tendo sido recompensado numa ida a Castela por 112 dobras286_ 
7. Em 1383, é referido como escudeiro do Conde dom João Afonso, quem, aliás, fora incum

bido de matar o Conde João Fernandes Andeiro, na altura em que este último regressava 
de Castela, mas,que não executara por mando do Conde de Barcelos287. Tomou parte no 
exército de N. Alvares Pereira, quando este foi nomeado fronteiro da comarca de Entre 

276 Em 1430.Setembro.02 já ocupava o ofício de Regedor da Casa do Cível de Lisboa. A confirmação 
é de 1433.Dezembro.13. A. B. Freire, Brasões da sala de Sintra, vai. II, pp. 150 e 170. 

277 Entre 1441 e 1447 é afastado do exercício do seu ofício por ser partidário da causa da rainha D. 
Leonor, acompanhando-a na fuga às perseguições do regente, Infante D. Pedro. M. Henricina, vai. VII, 
p.  286 n. e p .  182 n. 

278 A. B. Freire, ob. cit., vol. II, p.  171. Onde se encontra o epitáfio. 
279 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, ! .  5, fl. 46v.-47; A. B. Freire, ob. cit., vai. II, p.  171 . 
280 M. Henricina, vol. VII, pp. 43-44 n. 
281 M. Henricina, vol. VIII, pp. 265-266. 
282 Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira . . . , vol. I, p. 31, n. 142. 
283 Rui de Pina, "Crónica de D. Afonso V", i.n Tesouros da Literatura e da História, cap. XXV, p. 613. 
284 A.N.T.T., Chanc. D. João I, ! .  I, fl. 1 13. 
285 A.N.T.T., Chanc. O. João I, !. 1, fl. 4. 
286 M. Henricina, vai. VI, pp. 253-254. 
287 Fernão Lopes, Crónica de O. João I, introdução de Humberto Baquero Moreno e prefácio de An

tónio Sérgio, vai. I, cap. III, p. 9. 
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Tejo e Gi.:adiana288 . Esteve na Batalha dos Atoleiros, próximo de Fronteira, tendo ido di
zer a N. Alvares Pereira que esta estava ganha aos Castelhanos289. Participou na tomada 
de Monsaráz290. Foi armado cavaleiro pelo mestre de Avis, rei de Portugal, pelos 
serviços prestados nas batalhas que antecederam a conquista do podef291 . Em 
1399.Fevereiro.02, acompanha o condestável, N. Álvares Pereira, a Olivença juntamente 
com as tropas portuguesas292. Tomou parte na conquista de Ceuta em 1415. 

9 .2. Em 1430.Setembro.02, já  se encontrava a desempenhar o ofício de Regedor da Casa do 
Cível de Lisboa.Em 1433.Dezembro. 13, D. Duarte confirma-lhe o desempenho do citado 
ofício, dizendo-o como "do nosso conselho, pomo lo na nossa cassa do civel, que ora esta 
em Lisboa, para haver de reger os da relação e oficiais da dita casa e fazer livrar os fei
tos"293. Em 1440.Janeiro.24, ainda era titular desse ofício, sendo assim citado em carta 
que lhe é especialmente dirigida, na qual se nomea para o cargo de desembargador, 
Diogo Afonso de Carvalho (biografia 4)294. De 1441 em diante é substituído por Aires 
Gomes da Silva, no ofício de que era titular, por ser apoiante da rainha D. Leonor. 

9.3. A sua actividade burocrática encontra-se representada num acto isolado escrito no "Li
vro dos Pregos", do tipo: 

Diversos 1 
1 0 .  Pelo menos desde 1 430. Nas declarações das cortes de Torres Novas, de 

1438 .Novembro.09, é citado como membro do 4° giro de conselheiros de D.  Afonso V295. 
1 1 .  Foi apoiante da Rainha D. Leonor na contenda relativa à tutela do futuro rei D. Afonso 

V, e nas fugas às perseguições do regente Infante D. Pedro, juntamente com Nuno Mar
tins da Silveira (biografia 26), o que provocou o seu afastamento dos respectivos ofícios, 
quando o Infante tomou conta do regimento do reino296 . 

13. Cf. : A.H.C.M.L., Livro dos Pregos, p .  237 e Livro de Reis, p .  66 e 67. 
14. Cf. por todos Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e signifi

cado histórico, vol. I, pp. 33-34 e p. 265 n. A. B. Freire, Brasões da Sala de Sintra, vol. I, p. 280 
e vol. II, pp. 168, 170 e 171.  

31 Pedro Gonçalves Malafaia 

1. (1416-1437) [ -1437] 

288 Idem, ibidem, vol. I, cap. LXXXVII, p. 167. Participou no conselho escolhido por N. Álvares Pe-
reira. Idem, ibidem, vol. I, cap. XCI, p. 172. 

289 Idem, ibidem, vol. I, cap. XCV, p. 183. 
290 Idem, ibidem, vol. I, cap. CLIII, p. 323. 
291 rdem, ibidem, vol. I, cap. XXXVIII, p. 96. Recebeu da parte de N. Álvares Pereira as rendas de 

Almada por ter servido com ele. Idem, ibidem, vol. I, cap. CU, p. 331 .  
292 Idem, ibidem, vol. I, cap. CLXXVII, p. 393. 
293 A. B. Freire, ob. cit., vol. II, p. 170. Julgámos ter sido dada em 1433, porque o monarca se encon-

trava nessa data na vila de Coruche que é referida na carta. 

294 Humberto Baquero Moreno, ob. cit., vol. I, p. 265 n. 

295 M. Henricinn, vol. VI, p. 270. 
296 Cf. Humberto Baquero Moreno, A Batnllw de Alfnrrobeirn . . . , vol. I, pp. 32-34. 
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2. 
2.4. Ceuta. Castela (várias vezes) .  Cidade Rodrigo. 
3. 
3 .1 .  
3 .1 .1 .  Filho de Gonçalo Peres e Maria Anes297_ 
3 .1 .2. Pelo menos um irmão, Luís Gonçalves298_ 
3 . 1 .3 .  Casou com D. Isabel Gomes da Silva, irmã de Aires Gomes da Silva, filhos de João Go-

mes da Silva, senhor das terras de Vagos e Unhão, que foi alferes-mor de D. João 1299. 
3 .1 .4. D.B"eatriz da Silva e D. Leonor da Silva. 
3.3. 
3.3 . 1 .  Gonçalo Peres, seu pai, foi Regedor da Casa do Cível de Lisboa desde 1395, e membro 

do conselho régio de D. João j300_ 
3 .3.2. Rico-homem, cavaleiro. 
3.3.3. D. Beatriz da Silva, casou com Lopo de Almeida, em 1442, filho primogénito de Diogo 

Fernandes de Almeida (biografia 6), foi alcaide-mor de Abrantes e Torres Novas, a 
partir de 1442.Novembro.27. Herdou o castelo e vila de Abrantes com todas as rendas 
e direitos301 . Escrivão da câmara régia, secretário do Infante D. Pedro, enquanto re
gente. Foi donzela da casa do Rei. D. Leonor da Silva, foi casada em se gundas núp
cias com João Freire de Andrade, fidalgo da casa do Rei, aposentador-mor de 
D.Afonso V, senhor de Alcoutim em 1465302_ 

3.3.4. Cunhado de Aires Gomes da Silva, Rege dor da Casa do Cível de Lisboa desde 1441 .  
Seu sogro era João Gomes da  Silva, senhor de  Unhão e terras de  Vagos. 

4. 
4.5. Em 1434, é-lhe concedida a tença de 451 .000 libras para a compra de quatro mulas, por 

mandado régio303 . 
4.8 .  Referido em "Despesas que el Rei D. João 1 fez depois da tomada de Ceuta até à sua 

morte", sendo citado numa ida a Castela pela quantia de 7.060 dobras, juntamente com 
Luís Gonçalves, seu irmão e o doutor Rui Fernandes (biografia 34;3º4 . 

7. Fez parte do grupo daqueles que se lançaram na empresa de Ceuta, tendo por lá ficado, 
juntamente com os fidalgos do Infante D.Henrique305 

297 A. B. Freire, Brasões da Sala de Sintra, vol. II, p. 169. 
298 Idem, ibidem, vol. II, p. 169. 
299 Humberto Baquero Moreno, A Batalha Alfarrobeira. Anteceden tes e significado histórico, vol. II, pp.  

1063 e 1065. 
3oo Em 1398 recebeu os bens que foram de João Fernandes Pacheco, em Lisboa e seu termo, que 

compreendiam: o lugar de Belas, o padroado da igreja, as quintas de Camide e do Paço, os casais de 
Loures e os paços de Lisboa. Faleceu e 1409.Novembro. Em 1412.Julho.10, D. João I confirmou a Maria 
Anes, sua esposa, todos estes bens à excepção de Belas. A. B.  Freire, ob. cit., vol. II, p. 169. 

301 Humberto Baquero Moreno, ob. cit., vol. II, pp. 698, 701 e 705. 
302 Livro de linhagens do século XVI, 1956, p. 271 ; Humberto Baquero Moreno, ob. cit., vol. II, pp.  

716- 717. 
3o3 Referido também em carta de quitação de 1439.Fevereiro.05, a qual diz que o nosso biografado 

foi encarregado de fazer a arrematação dos direitos a pagar pelos judeus ao almoxarifado da Guarda, 
em 1431, para os serviços de Ceuta. Pedro de Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais . . .  , vol. I, pp. 
19, 21 e 28. 

3o4 M H 
. . 

1 IV . enncina, vo . , p. 235. Também referido num outro lançamento correspondendo-lhe a 
quantia de 1 . 120 dobras. 
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8. Teve ao longo da sua vida uma intensa actividade diplomática, fundamentalmente nos 
anos de 1431 e 1432, sendo nomeado embaixador pelo rei D. João I a  Castela. Encontra-se 
representado numerosas vezes como embaixador de Portugal em Aragão, tendo em vista 
a libertação do Infante D. Pedro e seu irmão306 _ Em 1432, é designado embaixador a Cas
tela tendo por objectivo transmitir a proposta do rei D. João I, ao seu homólogo castelha
no, rela tiva ao tratado de paz e também de prestar auxílio ao rei castelhano na conquista 
de Granada e na libertação do Infante D. Pedro de Aragão307. Em 1432.Setembro.23 
aparece referido como o encarregado de comunicar ao rei de Castela, a resolução do In
fante D. Henrique de Aragão de entregar tudo o que possui no reino vizinho, em troca da 
liberdade do irmão, o infante D. Pedro308_ Em 1432.0utubro.02, é-lhe passada uma pro
curação pelo Infante D. Henrique de Aragão, na qual é nomeado procurador nas negocia
ções com o rei de Castela, relativamente à entrega dos castelos e fortalezas que possui na
quele reino, contra a liberdade do seu irmão detido em Alcântara309_ 

9. 
9 .2. Vedor da Fazenda de D.  João I desde 1416. Em 1433, encontrámo-lo no Desembargo 

eduardino a desempenhar este mesmo ofício. 
9.3. Apesar de se encontrar como titular da Vedaria da fazenda desde 1416, só em 1420 co

meça a aparecer no protocolo final das cartas régias310, permanecendo no exercício 
dessa função pelo menos até 1435 . A sua actividade burocrática encontra-se fortemente 
representada na Chancelaria régia, como subscritor isolado, salvo uma única vez em 
que co-subscreve um alvará com o seu homólogo Nuno Vasques de Castelo Branco 
(biografia 27) . Os diplomas que subscreve isolado, num total de 91, enquadram-se nos 
seguintes domínios: 

Provimento de ofícios 42 
Conf. de aforamentos 17 
Doações de bens e direitos 15 
Privilégios em geral 5 
Aforamentos 4 
Alvarás 2 
Sentença sobre fiscalidade 1 
Diversos 5 

10. Pelo menos desde 1422. Transita para o reinado de D. Duarte como membro do conselho 
régio. 

13 .  Até 1433 cf. por todos a obra citada no item 14, depois de 1433, Cf. : A .N.T.T., Chanc. D. 
Duarte, 1 .  1, fl . lv., 15-15v., 108-108v., 109-109v., 120-120v., 125v.-126, 126v.-127, 136, 165-
-165v., 169v.-170, 187-187v., 212-213; A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 .  2, fl . 1 v., 5, 6 .; 
A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 .  3, fl . 1 ,  3, 4v., 5, 5v., 9v.-10, lüv., 17, 20, 23v., 24, 25v., 26, 

305 Fernão Lopes, Crónica de O. João I, introdução de Humberto Baquero Moreno e prefácio de An
tónio Sérgio, vol. I, cap. CXIX e vol . II, cap. CXCV, p. 441; Gomes Eanes de Zurara, Crónica da tomada 
de Ceuta. (3" parte da crónica de O. João !), ed. de Luciano Cordeiro, vol. II, cap. XLIX, p. 92 e vol. ill, cap. 
XCIX, p. 109. 

306 M. Henricina, vol. IV, pp. 140-141 .  
307 M u · · l IV 2 . n.enncma, vo . , pp. 141-14 . 
308 M H 

. . 
1 IV 62 163 . ennc111a, vo . , PP· 1 - . 

309 M. Henricina, vol. II, pp. 163-165. 
310 Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), p. 375. 
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26v., 27v., 28v., 3lv., 33v., 34, 34v., 36, 39-40, 4lv., 44, 45, 47, 50, 52-52v.,  56v., 57, 58, 64v., 
67, 67-67v., 67v., 71v., 73, 73-73v., 73v.-74, 74v., 75v., 86v., 1 14v.-1 15, 127-127v., 163v.-164; 
A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1. 20, fl. 136; A.N.T.T., Chanc. D. João II, 1. 25, fl . 106v.; M. 
Henricina, vol. IV, pp .  284-285, 285-286, 289-290, 312-313, 313-314, 314-315; M. Henricina, 
vol. V, pp. 42-43; M. Henricina, vol. VI, pp.  307-308, 332, 337, 353; Pedro de Azevedo, 
Documentos das Chancelarias reais . . .  , vol .  1,  pp. 76-77. 

14. Cf. por todos Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio 1320-1433, p .  375; 
Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Anta::edentes e significado histórico, 
vol. II, p. 705, 716 e 804; A. B .  Freire, Brasões da Sala de Sintra, vol. II, pp .  169 e 170; Livro 
de Linhagens do século XVI, 1956, p. 271 . 

32 Ricardo Pais 

l. ( . . .  1435 . . .  ) [ - ] 
9 .  
9 .2. Em 1435 .Janeiro.03, sobrejuiz. 
9.3. A sua intervenção ocasional no despacho de apenas uma carta, não nos permite traçar o 

seu percurso no Desembargo eduardino. Aparece uma única vez como subscritor de 
uma carta que se enquadra no tipo: 

Sentença sobre fiscalidade 1 
13. Arquivo Distrital de Braga, Colecção cronológica 1432-1435, ex . 24, mç. 4, nº 26. 

33 Rodrigo Eanes Vilela 

l. ( . . .  1436 . . .  ) [ -144631 1] 
3. 
3 . 1 .  
3 . 1 .4. João Rodrigues312. 
6. Bacharel em leis pelo menos desde 1441313. 

9 .  
9.2. Em 1436.0utubro.02 ocupava o ofício de ouvidor de el-Rei314. Foi, em altura desconhe

cida, ouvidor da Casa da Suplicação315. 

311 Em 1446.Agosto.25, já  tinha falecido. Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. An
tecedentes e significado histórico, vol. I, p. 555 n. 207a. 

312 Domingos Maurício Gomes dos Santos S. J., O. Duarte e as reponsabilidades de Tânger (1433-1438), 
1960, p. 52. 

313 Em 1441.Setembro.ll,  aparece designado no escatocolo de carta que subscreve como "bacharel 
em leis, vassalo, ouvidor e logo tente do corregedor da corte". Ch. U. P. , vol. IV, p. 316. Aparece poste
riormente como subscritor de mais duas cartas, uma de 1443.Janeiro.07 e outra de 1443.Fevereiro . 10, em 
ambas é citado como acima mencionámos. Ch. U. P. , vol. IV, pp. 364 e 367. 

314 Em 1437.Maio .22, numa carta enviada a D. Gomes, abade do mosteiro de Sta. Maria de 
Florença, é referido como titular do ofício de ouvidor da corte. M. Henricina, vol.  VI, pp. 55-57. 
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9.3. Aparece documentado na subscrição de apenas um diploma que subscreve isolado da 
categoria de: 

Diversos316 1 
1 1 .  Em 1437.Maio.22, escreve urna carta a D. Gomes, influente abade florentino, junto da 

corte pontifícia, para lhe dar conhecimento da campanha relacionada com a partida da 
armada portuguesa para terras de Marrocos, designadamente a tornada de Tânger que 
ocorrerá no mês de Julho317. 

13. Cf. : M. Henricina, vol. V, pp. 284-285. 
14. Cf. por todos Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e signifi

cado histórico, vol. 1, p. 555 n. 207a. 

34 Rui Fernandes 

l. (1416-1436) [ - ] 
2. 
2.4. Aragão. Castela. 
3. 
3 . 1 .  
3.1 . l .  Filho de Fernão Álvares, um dos apoiantes da  causa do mestre de Avis318. 
3 . 1 .4 .  João Rodrigues e Álvaro Fernandes. 
3.3. 
3.3.2. Vassalo régio. 
4. 
4 .6 .  Em 1451 .Maio.10, recebe a tença anual de 5 rnoios de trigo no fim do mês de Agosto319. 
4.8 .  Referido na lista das "Despesas extraordinárias do reinado de D. João I", sendo-lhe en-

tregues 7.000 dobras de ouro pelo desempenho de várias missões em Castela320. 
5 .  
5 .1 .  Teve urna acção preponderante, após a morte de João Mendes (biografia 21), na comis

são formada com os seus homólogos Luís Martins (biografia 24) e João Rodrigues, e o 
corregedor Lopo Vasques, na tarefa de prosseguir a compilação legislativa que tornou a 
designação de "Ordenações Afonsinas", concluJda em 1446.Julho.28, durante a regência 

315 Em 1446.Agosto.25, por volta da altura do seu falecimento, é substituído no ofício de ouvidor 
da Casa da Suplicação por Pedro Carreiro. 

3l6 Na disposição protocolar final desta carta lê-se:" el Rei o mandou por (fulano), ouvidor da corte 
d'el Rei, que siga em audiencia". Este diploma insere-se no âmbito dos diplomas legislativos, tratando
-se de uma lei que pretende restringir a concessão de alvarás e de cartas de seguro aos homiziados que 
tivessem servido em Ceuta, ou na armada em Tânger, perdoando-lhes os delitos cometidos antes de Ja
neiro de 1436. M. Henricina, vol. V, pp. 284-285. 

317 Domingos Maurício Gomes dos Santos S. J., ob. cit., pp. 52-53. 
3l8 Fernão Lopes, Crónica de D. João I, introdução de Humberto Baquero Moreno e prefácio de An

tónio Sérgio, vol. I, cap. CLXI, p. 347. 
319 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, ! .  11 , fl 48v. 
320 M. Henricinn, vol. IV, p. 235. 
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do Infante D. Pedro. O esforço do jurisconsulto3 nosso biografado, parece traduzir-se 
com mais clareza na organização dos livros II e V 21 . 

6. Escolar em leis desde 1416. Doutor em leis pelo menos desde 1428322. 
8. Desde 1431 participa em várias embaixadas a Castela, com o objectivo de negociar a paz 

com aquele reino, tendo testemunhado a assinatura de vários desses instrumentos e di
plomas. Em 1431 .Janeiro, partiu numa embaixada com Pedro G onçalves Malafa ia  
(biografia 31), Luís Gonçalves Malafaia, e o secretário régio, Rui Galvão (biografia 96), 
encarregada de negociar a paz perpétua com Castela 323_ Em 1431 .0utubro.31, em Me
dina del Campo, D. João II de Castela, outorgou a D.  João I de Portugal, que estava re
presentado no tratado da paz perpétua pelos embaixadores supracitados324. Em 
1432.Janeito.27, em Almeirim, presencia como testemunha a ratificação do  tratado de  
paz entre Portugal e Castela, com os membros do  conselho e do  Desembargo régio325. 
Em 1432.Novembro.08, é testemunha presencial da cerimónia de ratificação, pelos in
fantes D. Duarte e D. Henrique, do juramento prestado por D. João I, em 1432.Ja
neiro.27326 . Em 1432.Novembro.15, é solicitado para uma missão diplomática através de 
uma procuração do Infante D.  Pedro passada ao nosso biografado e a Pero G onçalves 
Malafaia, para irem junto do rei castelhano resolver o problema da entrega do castelo de 
Alconchel e alcançar a libertação do Infante D.  Pedro, aragonês. Em 1432.Dezembro.10, 
em carta do Infante D. Pedro de Portugal que ratifica a prorrogação feita por el-Rei D .  
João I I  de  Castela, em 143 1 .Novembro.29, sobre a entrega do Infante D .  Henrique de 
Aragão dos castelos e fortalezas de Castela, Segura e Socovos, e do infante D.  Pedro de 
Aragão, em poder do infante D.  Pedro de Portugal, por anuência dos interessados. Neste 
diploma é citado como titular  do ofício de chanceler-mor de D. João I327. Em 
1432.Dezembro.26, D.  João I confirma o tratado firmado por o nosso biografado com o 
monarca castelhano328_ 

9 .  
9 .2. Em 1416, ouvidor da corte. Entre 1417-1425, iuiz dos feitos de el-Rei. De 1426 a 1432, De

sembargador. De 1432 a 1433, chanceler-mor529. De 1433.Dezembro.09 a 1436.Janeiro.30, 
aparece nos registos da Chancelaria de D. Duarte como simples desembargador. 

9.3. Na qualidade de desembargador participa na redacção de um total de 7 cartas régias 
que se distribuem pelos seguintes domínios: 

Doações de bens e direitos 3 
Privilégios em geral 2 

321 Cf. Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), pp. 380-382; Hum
berto Baquero Moreno, A Batalho. de Alfarrobeira . . . , vol. II, p.  806; Joaquim Veríssimo Serrão, História de 
Portugal, vol. II, p. 224. 

322 Armando Luís de Carvalho Homem, ob. cit., p. 380. 
323 M. Henricina, vol. III, pp. 335-336 .  
324 M. Henricina, vol. III, pp. 18-53; Cf. Humberto Baquero Moreno, A Batalha de  Alfarrobeira . . . , vol. 

II, p .  804. 
325 M. Henricina, vol. III, pp. 86-88. 
326 Ch. U.P ., vol. N, p. 42; Humberto Baquero Moreno, ob. cit., vol. II, p .  805. 
327 M. Henricina, vol. N, pp. 190-192; Cf. Humberto Baquero Moreno, ob. cit., vol. II, p. 805. Na 

mesma data o infante D. Pedro de Portugal comprometeu-se a honrar o acordo feito pelos procuradores 
Pedro Gonçalves Malafaia e o nosso biografado, perante o rei castelhano, de não conceder apoio aos re
beldes do castelo de Alconchel. M. Henricina, vol. N, pp. 192-194. 

328 M. Henricina, vol. N, p. 205-208; Cf. Humberto Baquero Moreno, ob. cit., vol. II, p. 806. 
329 Cf. Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), pp. 380-382. 
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Perdão 
Conf. de coutada 

1 
1 

10 .  Pelo menos a partir de 1428. Integrou durante o governo eduardino o conselho régio. Em 
1438.Novembro.10, nas declarações das cortes de Torres Novas, é citado como membro 
do primeiro turno de conselheiros de D. Afonso y330. 

1 1 .  Em 1428.Abril.29, recebeu um instrumento-público assinado por D. João I, a respeito dos 
capítulos matrimoniais do infante D. Duarte e da Infanta D. Leonor de Aragão331 . Em 
1428.Novembro.04, testemunha o contrato matrimonial do Infante D. Duarte com a in
fanta D. Leonor, efectuado em 1427.Fevereiro.16332. Em 1436.Abril .15, realizou nas cor
tes de Évora a oração pública de abertura, na qual solicitava ao povo, em nome do mo
narca, o auxílio pecuniário indispensável à organização da expedição a Tânger333. Em 
1438.Novembro.27, jurou o regimento do reino da autoria do Infante D. Henrique334. Foi 
o portador de uma carta missiva de D. Leonor ao infante D. Pedro na qual a rainha 
apoiava o casamento do rei com D. Isabel, sua fi lha . Em 1445, testemunhou na qualidade 
de membro do conselho régio, o acordo celebrado entre o regente e o rei de Castela, pelo 
qual a Infanta D. Isabel, filha do Infante D. João e mulher do soberano castelhano, rece
beu de dote 45.000 florins, que correspondiam à dívida contraída pelo monarca com o 
país vizinho, aquando da expedição de auxílio do condestável D. Pedro335. Tornou-se 
um acérrimo partidário da rainha D. Leonor, a ponto do Infante D. Pedro declarar em 
1448, por carta dirigida ao conde de Arraiolos, que a maioria dos seus partidários presos 
terem sido "julgados pollo doutor Rui Fernandes sendo seu imigo capital"336 . 

13 .  Até 1433 cf. por todos a obra citada no item 14, depois de 1433, cf. : A.N.T.T., Chanc. D. 
Duarte, 1. 1, fl. 7v.-8, 57-57v., 83v.-84, 188-189, 213v.-214; A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, 
fl.  27, 43v . .  

14 .  Cf .  por todos Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), pp. 
380-382; Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado 
histórico, vol. II, pp.  804-808; Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, vol. II, pp. 
14, 48 e 224; Fernão Lopes ,  Crónica de D. João I, introdução de Humberto Baquero 
Moreno e prefácio de António Sérgio, vol. I, cap. CLXI, p. 347; Nuno Espinosa Gomes da 
Silva, "Rui Fernandes", in Dicionário de História da Portugal, dir. Joel Serrão, vol. II, pp. 
547- 548. 

35 Rui Gonçalves Reixa 

1. ( . . . 1436 . . .  ) [ - l 

330 M. Henricina, vol. VI, p. 270. 
331 M. Henricinrz, vol. III, pp. 204-205. 
332 M. Henricina, vol.  III, pp. 263-275. 
333 Rui de Pina, "Crónica de D. Duarte", in tesouros da Liternturn e da História, introdução e revisão 

de M. Lopes de Almeida, cap . XIV, p. 116; Cf. Humberto Baquero Moreno, ob. cit., vol. II, p. 806; 
Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, vol. II, pp. 48-49. Dissertou acerca dos prejuizos que 

resultavam para o reino a manutenção do estado de paz, tendo defendido a ideia de que D. Duarte se 

manteria fiel ao juramento feito pelo progenitor de levar a cruzada até ao mmldo dos infiéis. 

334 M. Henricina, vol. VI, p. 277. 
335 Humberto Baquero Moreno, ob. cit., vol. II, p. 807. 
336 M. Henricina, vol. IX, p. 351 . 
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9. 
9.2. Entre 1436.Janeiro .17 e 27, aparece como oficial privado do monarca e titular do ofício 

de vedor da casa de el-Rei. 
9.3. A sua actividade burocrática encontra-se documentada em apenas três cartas que subs

creve, em Estremoz, por "ausência dos vedares da fazenda" a quem estas competiam: 
Conf. de aforamentos 3 

13. Cf. : A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fl .  188, 198-199, 237v. 

36 Rui Taveira 

1. ( . . .  1435/6 . . .  ) [ - ] 
3. 
3.3.2. Vassalo régio. 
9 .  
9 .2. Em 1435 exercia o ofício de procurador dos feitos de el-Rei. 
9.3. Aparece como co-subscritor de apenas uma carta original avulsa juntamente com João 

de Alpoim (biografia 18) :  
Sentença diversa 2 

13. A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe . nº 26; Arquivo Mós de Moncorvo, Pergaminhos, 
nº 12. 

37 Vasco Fernandes de Lucena 

1 .  (1434-1501) [ -1501337] 
2. 
2 . 1 .  Castela. 
2.4. Bolonha em 1436. Basileia em 1436. Castela em 1438. 
3 .  
3 . 1 .  
3 . 1 .2. Mestre Rodrigo, físico-mor de O. João I I  e mestre Afonso, físico da Infanta338. 
3 .1 .3. Casado com O. Violante Alvim, pelo menos desde 1436, donzela da casa real desde 

1439. Abril.20339. 
3.2. 
3.2. 1 .  Em 1453.Dezembro.17, é concedido um alvará a Afonso Gonçalves, seu criado, escu

sando-o de servir em Ceuta, por desempenhar o ofício de pedreiro, na cidade de Lis
boa. 

3 .3. 
3.3.2. Vassalo régio, cavaleiro. 

337 Em 1501 ainda era vivo. Deve ter morrido pouco tempo depois. 

338 A. B. Freire, Brasões da Sala de Sintra, vol. III, p. 234. 
339 A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, l. 19, fl. 64v. 
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4.  
4.3. Em 1436, foi-lhe emprazada a granja da Ota, pertença do mosteiro de Alcobaça, por um 

período de três vidas, ficando obrigado ao pagamento de 10.000 reais brancos nos pri
meiros cinco anos e, posteriormente pagaria 1000 coroas de ouro velhas, juntamente 
com o dízimo dos frutos, nomeadamente as crias de animais e mel. Em virtude do des
leixo em que deixou cair a exploração agrícola e de não pagar os foros e rendas da terra, 
foi-lhe movido um processo pelo qual é citado a comparecer perante o ouvidor do mos
teiro ainda antes do prazo expirar, por volta de 1438.Agosto.12.  Por falta de comparên
cia é condenado à revelia, perdendo a posse da granja, e foi obrigado a pagar 30.700 
reais brancos, sendo respecti vamente 20.000 pelas rendas em atraso e 10.700 de pena, e 
da reparação dos danos que aguardavam reparação. Apesar do mosteiro ter pedido pela 
compensação desses danos a quantia de 30.000 reais, obteve o quantitativo de 23.000 
reais e mais quatro moios e meio de cereal, sendo-lhe o restante perdoado pelo Irúante 
D. Pedro. Em 1438.Novembro.04, foi lida a sentença definitiva340_ 

4.6. Em 1479.Agosto .18, D. Afonso V, concede-lhe os bens móveis e de raíz pertencentes a 
seu irmão, Mestre Rodrigo, por se ter aliado ao Infante D. Pedro. 

4.7. Em 1479.Janeiro.25, são-lhe outorgados todos os privilégios dados aos desembargadores 
da Casa da Suplicação341 . 

4.8. Em 1438.Agosto.21, D. Duarte, concede-lhe 15.000 reais brancos anuais de tença por oca
sião do seu matrimónio. Tendo sido acrescida do padrão de 210.000 libras anuais "E?!
que tinha o carrego de fazer as cartas em latim pera fora da terra", em 1450.Junho.lí}YU. 
Em 1439.Janeiro.13, recebe a tença anual de 210.000 libras a pagar pelo tesouro de Lis
boa, confirmada mais tarde, em 1450.Junho.05343_ Na qualidade de desembargador da 
Casa da Suplicação recebe 40.000 reais anuais, confirma dos por carta de 1482.Agosto.31, 
quando é provido ao ofício de desembargador da Casa do Cível de Lisboa e, posterior
mente, em 1497.Março.07, quando é nomeado chanceler da Casa do Cível344. Em 
1497.Julho.04, num alvará, é-lhe atribuída a tença de 12.000 reais, pelo exercício do cargo 
de guarda-mor da Torre do Tombo e cronista-mor, para além de mais 7.000 reais anuais 
pelos emolumentos de guarda-mor345. Consta ainda do "Roll do pagamento dos de
sembargadores e oficiaees da casa do civell" relativo aos 1 º, 2° e 3° quartéis de 1501, com 
14.750 reais para seu mantimento, dos quais 10 .000 constituem o mantimento ordenado 
ao ofício e 4 .750 reais que, anualmente, perfaziam os 19 .000 corresr,ondentes às suas 
funções de guarda-mor da Torre do Tombo e de cronista-mor do reino346. 

5 .  
5 .2 .  Desempenhou um papel de relevo do ponto de vista da teorização da política centrali

zadoradeixando pelo menos a notícia de várias intervenções e alocuções em cortes, bem 
como arengas que revelam os seus bons conhecimentos do latim. Neste campo traduziu 
para o protuguês, a "Instrução para príncipes" de Paulo Vergério. Escreveu para o rei 
um "Tratado das Virtudes". 

340 Iria Gonçalves, "Custos de montagem de uma exploração agrícola medieval" in Estudos de Histó
ria de Portugal, vol. I, pp. 258-261 .  

341 Eugénia Pereira da Mota, Do "Africano" ao príncipe "Perfeito" (1480-1483). Caminhos da Buro
cracia Régia, vol. II, p. 156. 

342 Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira . . . , vol. II, p. 845; Eugénia Pereira da Mota, 

ob. cit., vol. II, p. 157. 
343 Humberto Baquero Moreno, ob. cit., vol. II, p .  844. 
344 Humberto Baquero Moreno, ob. cit., vol. II, pp. 846 e 848. 
345 Humberto Baquero Moreno, ob. cit., vol. II, p. 848. 
346 Eugénia Pereira da Mota, ob. cit., vol. II, p. 157. 
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Dedicou ao Infante D. Pedro a tradução de duas obras latinas, o "De Senectute" de Cí
cero, o "Panegyricus Trajano Augusto" de Plínio, o jovem. Durante o tempo que desem
penhou as funções de cronista-mor não deixou nada escrito. Os historia dores aventam a 
ideia de que as múltiplas missões de que fora incumbido o ocupavam com negócios de 
carácter diplomático e político muito intensos. Tais interpretações carecem de esclare
cimento. Constitui um dado adquirido não ter deixado qualquer crónica, apesar de 
constar do "Roll do pagamento dos desembargadores e oficiaaes da casa do civell" rela
tivo ao ano de 1501, consignando-lhe 4.750 reais "polla cronica que leixou". 

6 .  Doutor em leis. 
8 .  Em 1435.Novernbro.18, D. Duarte incluí na lista definitiva dos desembargadores ao Con

cílio de Basileia, o nosso bi�rafado, incumbindo-o de proferir a Oração de Obediência, 
perante o papa Eugénio IV3 . Em 1438 foi numa missão diplomática a Castela.  Em 1450, 
foi em missão diplomática junto do papa Nicolau V. Em 1485, D. João II, encarregou-o de 
ir a Roma felicitar Inocêncio VIII, pela sua ascenção ao sólio pontifício. Em 1490. [Novern
bro.02], pronunciou urna arenga em homenagem à princesa D. Isabel de Castela, em Caia, 
quando vinha consorciar-se com o príncipe herdeiro de Portugal. 

9. 
9.2. Em 1433 .Janeiro.01, no protocolo final de urna carta régia é citado corno titular do ofício 

de desembargador, para além das dignidades de cavaleiro, vassalo"348. E m  
1452.Novernbro.21, encontrárno-lo a desempenhar por especial mandado régio a função 
de corregedor da corte349_ Em 1477.0utubro.20, é apresentado corno aquele que tem o 
cargo por especial mandado do príncipe, de desembargar as petições e "cousas" do seu 
desernbargo350. Em 1479.Janeiro.25, é autorizado a ir às Casas da Suplicação e do Cível 
corno desembargador, sentar-se à mesa com os desembargadores, ouvir e despachar 
feitos, e dar voz corno desembargador. Não sendo provido no ofício mas equiparado aos 
titulares, usufruirá de todos os privilégios daqueles, Erocedendo corno eles, ao jura
mento do seu compromisso profissional na Chancelaria55l _ Em 1481, já  era chanceler da 
Casa do Cível, sendo-lhe confirmado tal ofício em 1497.Março.07352. Em 1482.Agosto.31, 
é provido ao ofício de desembargador dos agravos da Casa do Cível, em virtude do 
lugar se encontrar vago por morte de Pedro da Costa353. Nesta qualidade fez parte do 

347 M. Henricina, vol. IV, p.  216-217 n.; Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira . . .  , vol. 
II, pp. 842-843. Na realidade os dados que conseguimos colher a respeito da data da partida desta 
missão diplomática deixaram-nos preplexos. Em primeiro lugar porque se diz que a embaixada partiu 
em Janeiro de 1436, sendo reforçado este dado pela presença do nosso biografado no escatocolo de car
tas régias entre Março e Agosto de 1435, o que contraria a opinião de H. Baquero Moreno, que refere 
que este já se encontrava em Bolonha em Julho de 1435. Em segundo lugar, Rui de Pina refere-se ao 
facto, no cap. 8 da sua "Crónica do senhor Rei D. Duarte", mencionando nominalmente o Conde de 
Ourém, o bispo do Porto, D. Antão Martins, o franciscano Fr. Gil Lobo, o nosso biografado, o Doutor 
Diogo Afonso Mangancha e o agostiniano Fr. João de S. Tomé, sublinhando "com muyta e muy nobre 
companhia". Por último, não queremos deixar de referir que a data da carta de nomeação outorgada por 
D. Duarte aos seus embaixadores é de 1435.Novembro. 18, i .  e . ,  aproxima-se do final do ano.Ch. U.P. , 
vol. IV, pp. 103-104. 

348 A.N.T.T., Chanc. O. Duarte, 1. 3, fl. 38v. 

349 Humberto Baquero Moreno, ob. cit., vol. II, p .  846 n. 3. 
350 Eugénia Pereira da Mota, ob. cit., vol. II, p. 158 ... 
351 Eugénia Pereira da Mota, ob. cit., vol. II, p. 158. 
352 Humberto Baquero Moreno, ob. cit., vol. II, p. 848. 
353 Idem, ibidem, p.  847. 
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júri que condenou à morte o duque de Bragança. Em 1487.Abril .20, intitula--se "do 
conselho, do desembargo do rei, conde palatino e cronista mor do reino"354. 

9.3. Ao longo do reinado eduardino subscreve um total de 10  cartas que se distribuem pelos 
seguintes tipos diplomatísticos: 

Perdão 3 
Doações de bens e direitos 
Privilégio em geral 
Aposentação 
Conf. de coutadas 
Diversos 

10 .  Pelo menos desde 1435. 

3 
1 
1 
1 
1 

1 1 .  Cc:ube-lhe o papel de orador oficial em duas reuniões de cortes: Torres Novas, em 1438, 
e Evora, em 1481, nas quais proferiu a arenga de exortação à obediência. 

13 .  Para o período posterior [1438 ss.] cf. por todos as obras citadas no item 14; para o pe
ríodo anterior, cf. : A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fl . 78v.-79v. ,  189v.-190; A.N.T.T., 
Chanc. D. Duarte, 1 .  3, fl. 38v., 42, 76v., 83, 88, 89, 91 v.; A.N.T.T., Cabido da Sé de Coimbra, 
cx.22, mç.9, doe. nº 430. 

14. Cf. por todos Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e signifi
cado histórico, vol. II, pp. 842-849; Eugénia Pereira da Mota, Do "Africano" ao príncipe "Per
feito " (1480-1483). Caminhos da Burocracia Régia, vol. II, pp. 156-159; Ruy de Abreu Torres, 
"Vasco Fernandes de Lucena" in Dicionário de História de Portugal, dir. por Joel Serrão, 
vol. IV, pp. 67-68. 

38 Vicente Esteves de Barbudo 

1. ( . . .  1434 . . .  ) [ - ] 
3. 
3.3. 
3.3.2. Vassalo régio 
9. 
9 .2 .  Aparece apenas na redacção de duas cartas na qualidade de monteiro. mor, 

substituindo Lopo Vasques de Castelo Branco355 (biografia 22). 
9.3. É muito escassa a sua actividade burocrática no período ora considerado, subscrevendo 

apenas duas cartas cujo assunto se reporta à dignidade do ofício que desempenha356: 
Privilégio em geral 1 
Provimento de ofícios 1 

13.  A.N.T.T., Ciume. D. Duarte, 1. 3, fl. 13 e 92. 

354 Idem, ibidem, vol. II, p .  847. 
355 Na ausência deste, o nosso biografado, surge como o subscritor destas duas cartas. 
356 A mais antiga é de 1434.Abril.09, e consta de um provimento de ofício da montaria real; a mais 

recente é de 1434.0utubro.23, e trata-se de uma confirmação de privilégios, liberdades e honras dadas 
anteriormente por D. João I aos guardas das matas régias, discriminando os seus nomes. 
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l AFONSO 

1 .  
1 . 1 .  [1435 .Maio.29] 
1 .2. [1435 .Junho.01] 
2 .  
2 .1 .  Sim 
3 .  
3 . 1 .  Sim. (Santarém - 2) 
4 .  
4 . 1 .  Apresentação de clérigos a igrejas do padroado régio - 2 
4.2. Monarca - 2 
6.A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fls. 80, 8lv. 

2 AFONSO COTRIM 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Maio.07] 
1 .2. [1438.Agosto.04] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Óbidos - 5; Santarém - 5; Évora - 3; Sintra - 3; Almeirim - 1; Avis - 1; Bombarral - l ;  

Lisboa - l;  Montemor-o-Novo - l ;  Torres Vedras - 1 
4 .  
4 .1 .  Privilégio em geral - 5 

Privilégio comportando escusa de determinações gerais - 3 
Regulamentação do direito de pousada - 3 
Alvarás - 3 
Doação, comportando escusa de determinações gerais - 1 
Fiscalidade - 1 
Defesa e regulamentação de encargos militares - 1 
Conf. de quitação - 1 
Diversos - 4 

4.2. Monarca - 22 
4.3. 
4 .3 .1 .  Escrivão da Câmara régia, ou simplesmente escrivão. 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 18-18v., 33v.-34, 36, 36v.-38, 38, 67-68, 210v.-211 ;  1. 3, fl. 

8v ., 35, 44v., 61, 75; A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1 . 20, fls. 136v.; A.N.T.T., Gaveta XIII, mç. 
7, doe. 32, também no mç. 1 de Leis, nº 158; A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº 30; 
A.H.C.M.L., Livro 2º dos reis D. Duarte e D. Afonso V, cód. 18, doe. 6, fl . 256; A.H.C.M.L., 
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Livro dos Pregos, fl. 237; M. Henricina, vol. V, pp. 5-8, 39-40, 82-83, 84; vol. VI, pp. 68-69, 70-
-72, 73-75, 75-76; Ordenações de el-Rei D. Duarte, fls. 356-357v., ed. Martim de Albuquerque 
e Eduardo Borges Nunes, Lisboa, 1988, pp. 553-555. 

3 AFONSO DE BEJA 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.03] 
1 .2 .  [1438.Dezembro.07] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Évora - 32; Lisboa - 17; Santarém -11;  Almeirim - 6; Coruche - 3; Alenquer - 1; Arruda -1; 

Carnide - 1 ; Couso -1; Vimieiro - 1 .  
4. 
4.1 .  Privilégio em geral - 24 

Regulamentação do direito de pousada - 16 
Defesa e regulamentação de encargos militares -13 
Doação de bens e direitos - 4 
Provimento e remuneração de ofícios - 3 
Alvarás - 3 
Doação, comportando exercício de jurisdições e/ou poderes senhoriais - 2 
Aposentação - 1 
Coutada - 1  
Quitação - 1  
Regulamentação de jurisdições locais - 1 
Diversos - 5 

4.2. Monarca - 74 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 68v.-69v., 85-85v., 89-90, 90, 90v., 91-9lv., 92, 1 14, 117-

-118, 158v.; 1. 3, fl. 1-lv., 3v., 4, 6, 13v., 14, 14-14v., 15, 15v., 18, 18v. ,  20, 30, 32, 33, 35, 37v., 
38v., 41, 4lv., 42, 43v., 46v.-47, 48, 50, 50v., 51, 58, 58v. ,  62, 63v.-64, 65, 69-69 v., 69v., 75, 
75v., 76v., 82v., 83; A.H.M.P., Livro A, fls . 6lv .-62; A.D.P., Livro de Originais I, fl. 2; A.D.B., 
Colecção Cronológica, ex. 24, (1432-1435), s/n.; A.H.C.M.L., Livro 2°  dos reis D. Duarte e D. 
Afonso V, cód. 18, doe. 12, fl. 164, doe. 13, fl. 265; A.U.C., Colégio de Nossa Senhora da Graça, 
(1 1 12-1577), doe. nº 41,  fls. 23-23v.; Documentos das Chancelarias reais anteriores a 1531 
relativos a Marrocos, ed. de Pedro de Azevedo, t . II,  (1461-1531 ), p .  6-7; M. Henricina, vol. 
IV, pp. 323-324; vol. VI, pp. 66-67, 216; Ordenações Afonsinas, reimp. da ed. de 1792, Lisboa, 
1984, L. IV, tít. XXII, pp. 106-109. 

4 AFONSO EANES 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.15] 
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1 .2. [1437.Fevereiro.15] 
2 .  
2 .1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Santarém - 2; Almeirim - 1 )  
4 .  
4 . 1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 1 

Privilégio em geral - 1 
Sentença ºsobre jurisdições - 1 

4.2. Monarca - 1 
Diogo Afonso de Carvalho (ouvidor, substituto do corregedor da corte) - 1 
João Mendes - 1 

6.A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fls. 24v., 27; A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº 1 .  

5 AFONSO ESTEVES 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Novembro.20] 
1 .2. [1437.Dezembro.04] 
2 .  
2 .1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Santarém - 5; Évora - 2; Almeirim - 1) 
4. 
4 . 1 .  Doações de bens e direitos - 4 

Privilégios em geral - 2 
Conf. de coutada - 1 
Provimento e remuneração de ofícios - 1 

4.2. Monarca - 7 
Pedro Afonso - 1 

6.A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 14v., 16v . ,  181 -lSlv., 189-189v.; 1. 3, fls . 22, 22v.; M .  
Henricina, vol. V, pp. 132-133; vol . VI, p .  215. 

6 AFONSO GIL 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Setembro.30] 
1 .2. [1435 .Maio.30] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
3. 
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3 .1 .  Sim. (Santarém - 4; Lisboa - 1) 
4. 
4 .1 .  Perdão -3 

Legitimação - 1 
Sentença diversa - 1 

4.2. Diogo Gil Ferreira - 4 
Diogo Gil Ferreira e Pedro Eanes - 1 

6 .A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fls. 76, 76v., 81;  A.D.B.,  Colecção Cronológica, ex. 24, (1432-
-1435), s/n. 

7 AFONSO GOMES 

1 .  
1 . 1 .  [1434.Junho.11 ]  
2 .  
2 .1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Santarém - 1) 
4.  
4 .1 .  Privilégio em geral - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 1 1 .  

8 AFONSO LOPES 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Novembro.17] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3.1. Sim. (Santarém - 1) 
4.  
4 .1 .  Privilégio em geral - 1 
4.2. João Mendes - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 14v.-15. 

9 AFONSO PIRES 

1 .  
1 . 1 .  [1435.Janeiro.03] 
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1 .2. (1437.Junho. 12] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
3. 
3.1 . Sim. (Lisboa - 3) 
4. 
4 . 1 .  Alvará - 1 

Sentença sobre fiscalidade - 1 
Sentença diversa - 1 1 

Traslado - 1  
4.2. Monarca - 1 

Ricardo Pais (Sobrejuiz) - 1 
Fernão Lopes - 1 

6. A.N.T.T., Gaveta VIII, mç. 3, doe. nº 8; A.D.B. ,  Colecção cronológica, ex. 24, (1432-1435), mç. 
4, doe. nº 26; Arquivo Mós de Moncorvo, Pergaminhos, nº 12; M. Henricina, vol. VI, pp .  64-
-65. 

10 AFONSO VICENTE 

l .  
1 . 1 .  (1433.Dezembro.14] 
2 .  
2 .1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Almeirim - 1)  
4 .  
4 . 1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 1 
4.2. Pedro Gonçalves - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 26v. 

11 ÁL V ARO AFONSO ARANHA 

l .  
1 . 1 .  (1433.Novembro. 10] 
1 .2. (1435.Fevereiro.21] 
2. 

1 Em fase adiantada do nosso trabalho tomámos conhecimento de uma carta de sentença, 
pertencente ao Arquivo Mós de Moncorvo, a qual nos foi amavelmente facultada pelo Prof. Doutor 
José Marques, a quem queremos aqui expressar o nosso agradecimento. Por tal motivo não a inserimos 
nos totais de cartas régias apresentadas nos diferentes quadros. Nesta carta faz-se alusão à posse do 
feito por Pedro Eanes (biografia 88). 

Catálogos Prosopográficos - 2. Escrivães 225 



JUDITE ANTONIETA GONÇALVES DE FREITAS 

2.2. Sim 
3. 
3.3. Santarém - 14; Almeirim - 7; Coruche - 4; Alenquer - 1; Évora - l; Soure - 1 
4. 
4.1 .  Privilégio em geral - 10 

Provimento e remuneração de ofícios - 3 
Doação de bens e direitos - 3 
Regulamentação do direito de pousada - 3 
Conf. de coutada - 3 
Defesa e regulamentação de encargos militares - 2 
Doação, comportando exercício de jurisdições e/ ou poderes senhoriais - 1 
Regulamentação de jurisdições locais - 1 
Diversos - 2 

4.2. Monarca - 27 
Diogo Lopes de Sousa - 1 (Évora) 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 16v.,  17, 31, 43-43v., 79v., 80, 80-81; 1. 3, fls. 4, 13v., 17, 
20, 22v., 23, 25v., 29v., 57; A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1. 19, fl. 47; A.N.T.T., Gaveta XIII, 
mç. 7, doe. nº 3; A.H.C.M.L., Livro dos Pregos, fl. 247; A.D.B., Colecção cronológica, ex. 
24, (1432-1435), s/n., e mç. 2, doe. nº 29; M. Henricina, vol. IV, pp. 282-284, 286-287, 290-
-291, 292-293, 322-323. 

12 ÁL V ARO EANES 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.ll ]  
1 .2. [1437.Dezembro.29] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3 .3. Évora - 48; Santarém - 37; Almeirim - 14; Óbidos - 14; Lisboa - 12; Alenquer - 11 ;  

Alcobaça - 4 ;  Sintra - 4 ;  Estremoz - 3 ;  Torres Vedras - 2 ;  Carnide - 1  
4. 
4. 1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 40 

Doação de bens e direitos - 34 
Conf. de aforamento - 13 
Doação, comportando ex. de jurisdições e/ ou poderes senhoriais - 12 
Privilégio em geral - 12 
Alvarás - 9 
Aforamento - 5 
Quitação - 2 
Regulamentação do direito de pousada - 2 
Conf. de coutada - 2 
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Conf. de quitação - 1 
Aforamento - 1 
Defesa e regulamentação de encargos militares - 1 
Fiscalidade - 1 
Diversos - 15 

4.2. Monarca - 95 
Pedro Gonçalves - 33 
N. Vasqu�s de Castelo Branco - 14 
Pedro Afonso - 4 
Diogo Fernandes de Almeida - 2 
Mestre Gonçalo - 1 
Rui Gonçalves Reixa - 1 

6. A.N.T.T., Ciume. D. Duarte, 1. 1, fls. lv. ,  l lv., 3lv.-32, 32-32v., 34, 34v.-35, 35-35v., 36, 36-
-36v. ,  38, 39-39v., 46v.-47, 48v.-49, 56, 70v.-71, 74-74v.,  77-78v., 9494v., 95v . ,  97-97v., 97v., 
97v.-98, 98, 99-99v., 101-102, 105-105v., 108-108v., 109v.-1 10, 1 10, 1 10-llOv., l lOv.-11 1 ,  1 12-
-1 12v., 122v.-123, 124, 124-124v.,  124v.-125, 125v.-126, 126v.-127, 128v., 129v.-130, 1 35-
-135v., 150-151, 162v.-163, 164-164v., 165v.-166v., 1 74-174v., 177-177v. ,  186v., 1 87-187v., 
204v.-205, 222-223, 224, 224v.-225, 228-228v., 232v.-233, 237v.; 1 .  2, fls. 4, 5v., 8, 9-10, 10, 1 1, 
20, 32; 1. 3, fl. 3, 4v., 5 v . ,  8, 9v., 9v.-10, 10-lüv., 22, 22v., 23v., 26, 26v., 3lv., 33v., 34v., 39-
-40, 40, 40v., 4lv., 45, 45v., 46, 47, 52-52v., 55v. ,  57v., 58, 61, 64v. ,  67-67v., 73-73v., 80-80v., 
82, 83v., 84, 86, 91,  9lv., 92-92v.; A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1 . 19, fls. 50; 1. 20, fl . 136; 
A.H.C.M.L., Provimento do Pão, livro I, fl. 20; Livro 2º dos Reis D. Duarte e D.  Afonso V, Gód. 
18, doe. nº 1 1, fl. 263; A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº 18 e doe. nº 27; A .N.T.T., 
Gaveta XIII, mç. 7, doe. 32 e mç. I de leis, nº 158; A.M.E., Livro de pergaminho, nº 67, fl. 144 e 
144v.,  e Livro pequeno de pergaminho, nº 66, fl. 56; A.H.M.P. ,  Livro A, fls. 1 1 9-120; M. 
Henricina, vol. IV, pp. 266-267, 289-290, 297-298; vol. V, pp. 8-12, 13-17, 68-69, 132, 156-157; 
vol. VI, pp. 63, 213-214; vol. VII, p. 6; Ordenações Afonsinas , reimp. da ed. de 1792, Lisboa, 
1984, Livro IV, tít. L, pp.  182-183; Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531  re
lativos a Marrocos, ed. de Pedro de Azevedo, t. I, (1415-1460), Lisboa, 1915, pp. 192-193. 

13 ÁLVARO FERNANDES 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.16] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Almeirim - 1) 
4 .  
4 .1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 1 
4.2. Afonso Geraldes e Lu's Martins - 1 
6. A.N.T.T., Char.i.c. D. Duarte, 1. 3, fl. 26. 

Catálogos Prosopográficos - 2. Escrivães 227 



JUDITE ANTONIETA GONÇALVES DE FREITAS 

14 ÁL V ARO GIL 

l .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.16] 
2. 
2.1 .  Sim 
3. 
3.1 . Sim. (Santarém - 1) 
4. 
4. 1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 1  
4.2. Pedro Gonçalves - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. O. Duarte, 1. 3, fl. 26v. 

15 ÁL V ARO VASQUES 

l .  
1 . 1 .  [1437.J unho.26] 
2. 
2.1 . Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Lisboa - 1) 
4. 
4.1 .  Traslado 
4.2. Fernão Lopes 
6. A.M.P.L., Pasta 2, doe. nº 14. 

16 ANDRÉ GONÇALVES GAVIÃO 

l .  
1 . 1 .  [1434.Março.02] 
1 .2. [1436.Março.26] 
2. 
2.1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Santarém - 4; Évora - 1) 
4. 
4 . 1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 2 

Conf. de aforamento - 1 
Fiscalidade - 1 
Privilégio em geral - 1 
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4.2. Monarca - 3 
Diogo Fernandes De Almeida - 1 
Pedro Gonçalves - 1 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 47v., 168-169, 225-225v.; 1. 2, fls. 13v.-14; M. Henricina, 
vol . VI, p. 337. 

17 ARMOM BOTIM 

1 .  
1 . 1 .  [1435.Maio.22] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Lisboa - 1) 
4. 
4 .1 .  Privilégio em geral - 1 
4.2. Monarca - 1 
5. Em carta régia de 1436.Agosto .31, é provido ao ofício de Contador dos Contos da cidade 

de Lisboa2. Em 1437.Maio .27, através de alvará régio é-lhe concedida licença para caçar 
perdizes e perdigões nos casais que possui no termo de Cascais e de Lisboa3. 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 76. 

18 BERNARDO ESTEVES 

1 .  
1 . 1 .  [1434.Setembro.04] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Óbidos - 1) 
4. 
4 .1 .  Diversos - 1 
4.2. João Mendes - 1 
6. A.N.T.T., Colegiada de Guimarães, D.R . ,  ex. 12, mç. 3, doe. nº 1 .  

2 A.N.T.T., Chanc. D .  Duarte, l .  2 ,  fl .  14. Tinha o "carrego das ementas". E m  1443.Fevereiro.06, ainda 
desempenha o mesmo ofício, tendo sido encarregado juntamente com Bartolomeu Gomes de avaliar os 
pedidos lançados. (M. Henricina, vol. VIII, pp. 12-15). 

3 A.N.T.T., Ciume. D. Duarte, l. 2, fl. 26v. 
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19 DIOGO AFONSO 

l .  
1 . 1 .  [1433.Novembro.06] 
1 .2. [1434.Setembro.14] 
2. 
2. 1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Óbidos - 2; Santarém - 2) 
4. 
4 . 1 .  Privilégio em geral - 2 

Doação de bens e direitos - 1 
Defesa e regulamentação de encargos militares - 1 

4.2. Monarca - 4 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fl. Sv.; 1. 3, fl. 37; M. Henricina, vol. IV, fl. 281. 

20 DIOGO ÁL V ARES 

l .  
1 . 1 .  [1433.Novembro.16] 
1 .2. [1436.Dezembro.02] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Santarém - 5; Évora - 3; Lisboa - 3; Estremoz - 2 
4. 
4 . 1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 8 

Conf. de coutada - 1 
Perdão - 1  
Defesa e regulamentação de encargos militares - 1 
Conf. de aforamento - 1 
Privilégio em geral - 1 

4.2. Afonso Geraldes e Luís Martins - 4 
Diogo Fernandes de Almeida - 4 
Pedro Gonçalves - 4 
Monarca - 1  

6 .  A.N.T.T., Clumc. D. Duarte, 1 .  1, fls. 54v.-55, 193; 1 .  2, fl. 15v.; 1. 3, fls. lOv., lSv., 26, 44, 86v.; 
M. Henricina, vol. IV, pp. 285-286; vol. V, fl. 226. 
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21 DIOGO BARRADAS 

1 .  
1 . 1 .  [1436.Maio.06] 
1 .2. [1436.Maio.31] 
2 .  
2 .1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Estremoz - 2; Montemor-o-Novo - 2) 
4. 
4.1. Doação de bens e direitos - 2 

Privilégio em geral - 1 
Doação, comportando exercício de jurisdições e/ ou poderes senhoriais - 1 

4.2. Monarca - 4 
6. A .N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1 ,  fls. 159v.-160, 160-161, 191-19lv.,  194v.-196. 

22 DIOGO DE ALMEIDA 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Novembro.13] 
1 .2. [1433.Dezembro.20] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Almeirim - 1; Santarém - 1) 
4 .  
4 .1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 1 

Privilégio em geral - 1 
4.2. Pedro Afonso - 1 

Pedro Gonçalves - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl . 2lv.; M. Henricina, vol. IV, pp. 284-285. 

23 DIOGO DE CASTRO 

1 .  
1 . 1 .  [1434.Novembro .ll ]  
1 .2. [1435.Julho.29] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
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3.1 . Sim. (Arruda - l; Lisboa - 1) 
4. 
4. 1 .  Sentença diversa - 1 

Segurança - 1 
4.2. Afonso Geraldes e Lu's Martins - 1 

Luís Afonso - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 15v.; A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº 6 .  

24 DIOGO GIL 

1.  
1 . 1 .  [1434.Janeiro.01] 
1 .2. [1434.Dezembro.26] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Almeirim - 2) 
4. 
4 . 1 .  Defesa e regulamentação de encargos militares - 1 

Provimento e remuneração de ofícios - 1 
4.2. Monarca - 1 

Pedro Gonçalves - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 48; M. Henricina, vol. IV, pp. 313-314. 

25 DIOGO GOMES 

1.  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.08] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Santarém - 1) 
4. 
4. 1 .  Legitimação - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fls. 90v.-91 .  
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26 DIOGO GONÇALVES 

l .  
1 . 1 .  [1437.Fevereiro.21] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3 .  
3 . 1 .  Sim. (Santarém - 1) 
4. 
4 .1 .  Diversos - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A.N.T.T., Gaveta XIII, mç. 3, doe. nº 1 1 .  

27 DIOGO LOPES 

l .  
1 . 1 .  [1435.Março.28] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Évora - 1 )  
4 .  
4 .1 .  Doação de bens e direitos - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl .  42v. 

28 DIOGO MARTINS 

l .  
1 . 1 .  [ 1433 .Dezembro. 03] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3.1 . Sim. (Santarém - 1) 
4. 
4.1 . Provimento e remuneração de ofícios - 1 
4.2. Pedro Afonso - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl .  21 .  
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29 DIOGO VASQUES 

l .  
1 . 1 .  [1436.Dezembro.04] 
2. 
2.1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Lisboa - 1) 
4. 
4. 1 .  Privilégio em geral - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fl. 128.  

30 DOMINGOS EANES 

l. 
1 . 1 .  [1436.Maio.12] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Estremoz - 1) 
4. 
4.1 .  Conf. de aforamento - 1 
4.2. Diogo Fernandes de Almeida - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, l. 1, fls. 196-196v. 

31 ESTÊVÃO EANES 

l .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.10] 
1 .2. [1435.Março.18] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Santarém - 6; Évora - 4; Akobaça - l;  Bombarral - Lisboa - 1 
4. 
4. 1 .  Privilégios em geral - 5 

Provimentos e remunerações de ofícios - 4 
Doação de bens e direitos - 1 
Legitimação - 1 
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Coutada - 1  
Defesa e regulamentação de encargos militares - 1 

4.2. Afonso Geraldes e Lu's Martins - 4 
Diogo Afonso - 3 

4.3. 

Fernão Fogaça - 2 
Dr. Rui Fernandes - 2 
João Mendes - 1 
Monarca - 1  

4.3.2. Substitui em pelo menos 4 diplomas Filipe Afonso, escrivão da Chancelaria. 
6 .  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 57-57v.,  60v., 103, 135v.-136; 1. 2, fl. 6v.; 1. 3, fls. 14, 1 7v. ,  

21v.,  27, 27v. ,  41,  43v. ;  Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1 53 1  relativos a 
Marrocos, ed. de Pedro de Azevedo, t. 1, (1415-1460), Lisboa, 1915, pp. 89-90. 

32 ESTÊVÃO PIRES 

l .  
1 . 1 .  [1433.Novembro.06] 
1 .2. [1433.Novembro.07] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3.  
3 .1 .  Sim. (Santarém - 2) 
4. 
4 .1 .  Privilégio em geral - 1 

Doação, comportando ex. de jurisdições e/ou poderes senhoriais - 1  
4.2. Monarca - 2 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 4v.-5v ., 5v.-6. 

33 ESTÊVÃO VASQUES 

l .  
1 .1 .  [1433.Dezembro.02] 
1 .2. [1435.Dezembro.29] 
2. 
2.2. Sim 
3 .  
3.3. Évora - 1 1; Santarém - 4;  Lisboa - 3; Almeirim - 2 
4.  
4 .1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 14 

Privilégio em geral - 4 
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Defesa e regulamentação de encargos militares - 2 
4.2. Monarca - 19 

Afonso Geraldes e Luís Martins - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 6lv., 65-65v., 106-106v., 162-162v.; 1. 3, fls. 3v., 8v., 12, 

23v., 26, 27v., 44, 44v., 45v., 49v., 70, 71, 81, 83v .. 

34 FERNÃO AFONSO 

1 .  
1 . 1 .  [1434.Maio.01 ] 
1 .2 .  [1435.Junho.19] 
2 .  
2. 1 .  Sim 
3. 
3.1 .  Sim. (Almeirim - l; Lisboa - l; Vimieiro - 1) 
4. 
4.1. Aposentação - 2 

Alvará - 1 
4.2. Monarca - 1 

N. Vasques de Castelo Branco - 1  
Pedro Gonçalves - 1 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 2, fl. 6v.; 1. 3, fls. 41, 55v .. 

35 FERNÃO DE ÁL V ARES 

1 .  
1 . 1 .  [1435 .Março.16] 
2. 
2.1 . Sim 
3. 
3.1 .  Sim. (Santarém - 1) 
4. 
4. 1 .  Alvará - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 2, fl. 6v . .  

36 FERNÃO GIL 

1 .  
1 . 1 .  [1435 .Março .08] 

236 Catálogos Prosopográficos - 2. Escrivães 



A BUROCRACIA DO "ELOQUENTE" (1433-1438) 

1 .2. (1438 .Julho.22] 
2. 
2.2. Sim 
3 .  
3 .3 .  Lisboa - 7;  Évora - 6;  Montemor-o-Novo - 3; Avis - 2;  Santarém - 2;  Arraiolos - 1 ;  Leiria -

-1; Torres Vedras - 1 
4 .  
4 .1 .  Conf. de aforamentos - 10 

Doação de bens e direitos - 8 
Quitação - 1  
Conf. de coutada - 1 
Doação, comportando ex. de jurisdições e/ou poderes senhoriais - 1  
Aforamento - 1 
Provimento e remuneração de ofícios - 1 

4.2. Monarca - 13 
Diogo Fernandes de Almeida - 6 
Pedro Gonçalves - 2 
Pedro Afonso - 1 
Rui Gonçalves Reixa - 1 

4.3. 
4.3.2. Tesoureiro régio, por onde passam "todolos desembarguos dos vestyres [régios],  dos 

infantes, "da reposte ( . . .  ) e dos corregymentos" da casa do Rei, e a inda as "que 
asentamos na chancelaria per o reyno" .  Cabe-lhe ainda o recebimento pago "per 
escritos do mordomo mor e dos veedores da fazenda ou de Nuno Martinz de 
mandado espeçial sobre os alvaras que as partes son dados"4. 

6. A.N.T.T., Chanc. O. Duarte, 1. 1, fls. 31, l lüv., 120-120v., 14lv.-144v., 155-155v., 156v.-157v.,  
158-158v., 158v.-159, 163v.-164, 188, 190v., 196v.-197v., 205v.-206, 209v., 210-210v., 226v., 
229-229v., 235- 235v.; 1 .  3, fls. 36v., 40v. ,  54v., 73. 

37 FERNÃO GONÇALVES 

l .  
1 . 1 .  (1435.Abril.28] 
1 .2. [1438.Agosto.01] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3.  
3 .1 .  Sim. (Alenquer - 2; Évora - 1 ; Avis -1)  

4. 

4 Livro dos conselhos de el-Rei D. Duarte. (Livro da Cartuxa), ed. de José João Alves Dias et ai . ,  Lisboa, 
1982, pp. 15-16. 
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4.1 .  Perdão - 2 
Conf. de aforamento - 1 
Diversos - 1  

4.2. Diogo Gil Ferreira - 2 
Pedro Gonçalves - 1 
João Afonso - 1 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fls. 68, 7lv., 79; Documentos das Chancelarias Reais anteriores 
a 1531  relativos a Marrocos , ed. de Pedro de Azevedo, t. I, (1415-1460), Lisboa, 1915, pp. 
103-104. 

38 FERNÃO LOPES 

1. 
1 . 1 .  (1434.Maio.04] 
1 .2. (1436.Maio.19] 
2. 
2. 1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Contos da cidade de Lisboa - 3; Lisboa -1; Santarém - 1) 
4. 
4 . 1 .  Trasladas - 4 

Doação de bens e direitos - 1 
Alvarás - 1  

4.2. Fernão Lopes5 

Monarca - 1  
4.3. 
4.3.2. Exerceu por vezes o papel de redactor de cartas régias6. 
6. A .N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 10-lOv., 105v., 1 15, 174v., 206v.; 1. 3, fl. 50; A.N.T.T., 

Gaveta VIII, mç. 3, doe. nº 8. 

39 FERNÃO PIRES 

1 .  
1 . 1 .  (1434.Abril .10] 
1 .2. (1434.Julho.19] 

2. 

5 Surge simultaneamente corno escrivão e redactor das cartas régias. que transcreve por mandado 
régio. 

6 Cf. por todos com a biografia 13 que apresentámos no catálogo prosopográfico dos oficiais 
redactores - matriz. 
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2 .1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Santarém - 3) 
4. 
4 . 1 .  Privilégios em geral - 2 

Defesa e regulamentação de encargos militares - 1 
4.2. Afonso ·Geraldes e Luís Martins - 3 
6 .  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 98, 134-134v.; 1. 3, fl. 91 .  

40 FERNÃO RODRIGUES 

1 .  
1 . 1 .  [1434.Junho.27] 
1 .2. [1436.Fevereiro.07] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Santarém - 2; Alenquer - 3; Estremoz - l;Sintra - 1 )  
4 .  
4 . 1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 3 

Quitação - 1  
Doação de bens e direitos - 2 
Diversos - 1  

4.2. Monarca - 4 
N. Vasques de Castelo Branco - 2 
Pedro Gonçalves -1 

6 .  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 .  1 ,  fls . 21lv .-212; 1 .  2, fl. 8, 8v.; 1. 3, fls. 1 v., 1 7, 66, 92 v.; 
A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, 1 . 23, fl. 82. 

41 FERNÃO VASQUES 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.12] 
1 .2. [1435 .Setembro.18] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Évora - 2; Santarém - 2; Coruche - 1 ; Torres Vedras - 1 
4. 
4.1 . Defesa e regulamentação de encargos militares - 2 

Privilégio em geral - 2 
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Resposta a capítulos de cortes - 1 
Provimento e remuneração de ofícios - 1 

4.2. Monarca - 6 
6. A .N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 169-169v., 175-176v., 207v.-208; 1. 3, fls. 15, 20; A.N.T.T., 

Chanc. D. João II, 1 .  25, fl. 107. 

42 FERNÃO VIEIRA 

l .  
1 . 1 .  [1433.Novembro.10] 
1 .2. [1438.Agosto.16] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Évora - 8; Almeirim - 4; Santarém - 3; Avis - 1 
4. 
4.1 .  Conf. de aforamento -5 

Doação de bens e direitos - 5 
Aforamento - 2 
Privilégio em geral - 2 
Perdão - 1  
Provimento e remuneração de ofícios - 1 

4.2. Pedro Gonçalves - 8 
Monarca - 5 
Diogo Lopes de Sousa - 1 
Dr. Diogo Afonso e Luís Martins - 1 
Pedro Afonso - 1 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 14-14v., 15-15v., 87-87v ., 88-89v., 107v.; 1. 3, fls. 20, 22, 
28v., 31, 34v., 57, 67, 76v., 109-109v. ,  136, 169v.-170; Documentos das Chancelarias Reais 
anteriores a 1531 relativos a Marrocos, ed. Pedro de Azevedo, t. I, (1415-1460), Lisboa, 1915, 
pp. 54-56. 

43 FILIPE AFONSO 

l .  
1 . 1 .  [1433.Novembro.21] 
1 .2. (1438.Junho.09] 
2. 
2.2. Sim 
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3. 
3.3. Santarém - 13; Avis - 3; Lisboa - 2; Alenquer -1; Estremoz - 1;  Évora - 1 ;  Torres Vedras - 1 
4. 
4.1. Provimento e remuneração de ofícios - 8 

Privilégio em geral - 5 
Defesa e regulamentação de encargos militares - 4 
Segurança· - 2 
Doação de bens e direitos - 1 
Fiscalidade - 1 
Privilégio comportando escusa de determinações gerais - 1 

4.2. Afonso Geraldes e Luís Martins - 9 
Fernão Fogaça - 6 

4.3. 

Dr. Diogo Afonso e Afonso Geraldes - 3 
Afonso Geraldes (ausente Luís Martins) - 2 
Monarca - 2 

4.3.2. Escrivão da Chancelaria, "logotente da chancelaria nos paços d'el Rei'v, também apa
rece como "notaria publico d'el Rey"8. 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 22-22v., 45v., 100-lOOv., 190-190v., 234v.-235, 236-236v.; 
1 .  3, fls. 15, 21v., 26v., 27v., 28, 89; A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe . nº 9; A.H.M.P. ,  
Livro A, fls .  59-59v.;  A.M .P.L. ,  Cartas Régias, nº 883; Ch. U.P . ,  vol . IV,  pp .  55-56; M .  
Henricina, vol. IV, pp. 31 1-312; Documentos das Chancelarias Reais anteriores 1 531  relativos a 
Marrocos, ed. Pedro de Azevedo, t. I, (1415-1460), Lisboa, 1915, pp. 63, 98-99. 

44 GIL AFONSO 

1 .  
1 . 1 .  [1435 .Maio.27] 
1 .2. [1435.Junho.03] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Santarém - 2) 
4. 
4 . 1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 2 
4.2. Diogo Gil Ferreira, ouvidor da corte - 2 
4.3. 
4.3.1 . Substitui Rui Borges na escrita destas cartas. 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 . 3, fls. 50v ., 80. 

7 Ch. U.P., vol. III, pp. 228-229. É assim referido numa lei de D. João I, de 1422.Agosto.22, que manda 
datar os documentos pela "Era de Cristo". 

8 Ibidem, vol. III, pp. 376-377. 
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45 GIL FERNANDES 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.09] 
2. 
2. 1 .  Sim 
3. 
3. 1 .  Sim. (Santarém - 1) 
4. 
4 . 1 .  Perdão - 1 
4.2. Dr. Rui Fernandes - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 27. 

46 GIL PIRES 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.08] 
1 .2. [1436.Julho.25] 
2. 
2. 1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Almeirim - 2; Santarém - 2; Alenquer - l ;  Estremoz - 1; Sintra - 1) 
4. 
4.1. Conf. de aforamento - 2 

Doação de bens e direitos - 2 
Defesa e regulamentação de encargos militares - 1 
Diversos - 2 (1 lei) 

4.2. Monarca - 7 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 51, 1 1 8-119v.; 1. 2, fl. 13-13v.; 1. 3, fls. 68v.-69, 88v.; M. 

Henricina, vol. IV, pp. 295-296; Ordenações Afonsinas , reimp. da ed. de 1792, Lisboa, 1984, 
L. IV, tít. XXI, pp. 101-105. 

47 GOMES MARTINS DE MOSCOSO 

1.  
1 . 1 .  [1433.Setembro.25] 
2. 
2. 1 .  Sim 
3. 
3. 1 .  Sim. (Sintra - 4) 
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4. 
4 .1 .  Doação de bens e direitos - 2 

Fiscalidade - 1 
Diversos - 1  

4.2. Monarca - 4 
6. M. Henricina, vol. IV, pp. 263-264, 264-264, 265, 266. 

48 GONÇALO AFONSO 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Fevereiro.16] 
2. 
2.1. Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Lisboa - 1 )  
4. 
4 .1 .  Alvará - 1 
4.2. Pedro Gonçalves - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 2, fl. lv . .  

49 GONÇALO BOTELHO 

1. 
1 . 1 .  [1433.Dezembro.13] 
1 .2. [1438.Junho.21] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Évora - 24; Arruda - 10; Avis - 3; Lisboa - 3; Santarém - 3; Estremoz - 2 
4. 
4 .1 .  Perdão - 17 

Defesa e regulamentação de encargos militares - 10 
Privilégio em geral - 9 
Doação de bens e direitos - 3 
Aposentação - 3 
Conf. de coutada - 1 
Legitimação - 1 
Segurança - 1 

4.2. Afonso Geraldes e Luís Martins - 40 
Dr. Diogo Afonso e Afonso Geraldes - 3 
Dr. Rui Fernandes - 2 
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4.3. 
4.3.2. Escrivão do Desembargo de D. Duarte e de D. Afonso V, Notário-Público do Reino9. 
5 .Desempenhou as funções de notário-público da corte durante a regência do Infante D. 

Pedro. Acusado de falsificação de um documento é afastado do exercício desta função, 
tendo alcançado perdão régio, em 1451 .Novembro.1510. 

6 .  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 134v.-135, 234-234v.;  1. 3 ,  fls. 4v., 5v., 1 1, 15, 15v., 24, 
25, 25v., 28, 29v. ,  31,  37-37v., 38, 38v., 43v., 58v. ,  60v., 61, 65v., 66, 69v., 70, 72v., 74, 74-
-74v., 75v., 82v., 83, 85, 188-189, 213v .-214; M. Henricina , vol. VI, pp. 232-233; Documentos 
das Chancelarias Reais anteriores a 1 531  relativos a Marrocos, ed. Pedro de Azevedo, t. I, 
(1415-1460), Lisboa, 1915, pp. 1 1-12. 

7. Cf. por todos Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira . Antecedentes e 
significado histórico, reimp., vol. II, Coimbra, 1979, pp. 742-743. 

50 GONÇALO EANES 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.07] 
1 .2 .  [1437.Julho.06] 
2. 
2. 1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Lisboa - 2; Santarém - 2) 
4. 
4. 1 .  Conf. de aforamento - 1 

Privilégio em geral - 1 
Sentença diversa - 1 
Traslado - 1 

4.2. Fernão Lopes - 2 
Diogo Gil Ferrreira (ausente) e Pedro Eanes (ouvidores) - 1 
Monarca - 1  

6 .  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 .  1 ,  fls. 49v.-50; A.M.B. ,  Pergaminhos avulsos, doe. nº 15; 
A .M.P.L., Pergaminhos, doe. nº 20; M. Henricina, vol. V, pp. 99-101 . 

51 GONÇALO PIRES 

1 .  
1 . 1 .  [1436.Fevereiro.04] 

2. 

9 M. Henricina, vai. IV, pp. 226-227; vai. VII, p. 146. 
10 A.N.T.T., Chanc. O. Afonso V, 1 .  37, fl. 46v. 
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2 .1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Estremoz - 1) 
4. 
4.1. Diversos - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 2, fl. 12v . .  

52 GONÇALO VASQUES 

l .  
1 . 1 .  [1434.Abril .10] 
1 .2. [ 1435.Julho.1 1 ]  
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Santarém - 5; Alenquer - l; Évora - 1) 
4 .  
4 .1 .  Perdão - 2 

Conf. de coutada - 1 
Doação de bens e direitos - 1 
Privilégio em geral - 1 
Diversos - 2 

4.2. Diogo Afonso - 3 
Dr. Vasco Fernandes - 2 
Monarca - 2 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls . 9lv.-92, 93v.-94, 176v.-177; 1. 3, fls. 76, 88; A.H.M.P. ,  
Livro A, fls. 6-6v.; M. Henricina, vol. V, pp.  17-22. 

53 HEITOR DE TEIVES 

l .  

1 . 1 .  [1436.Maio.05] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Estremoz - 1) 
4. 
4 .1 .  Privilégio em geral - 1 
4.2. Monarca - 1 
4.3. 
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4.3.2. Em 1411 .Janeiro.18, foi nomeado escrivão dos órfãos, judeus e dos feitos das sisas da 
cidade do Porto, em substituição de João Eanes11. 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 159-159v. 

54 HEITOR LOPES LEITÃO 

1 .  
1 . 1 .  [ 1434.Novembro.03] 
1 .2 .  [1435.Novembro.ll ]  
2 .  
2 . 1 .  Sim 
3. 
3 .1 . Sim. (Lisboa - 2; Almeirim - 1 )  
4. 
4. 1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 2 

Fiscalidade - 1 
4.2. N. Vasques de Castelo Branco - 3 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 2, fl. 4; 1. 3, fl. 15; A.M.E., Livro pequeno de pergaminho, nº 66, 

fls. 61 e 62. 

55 JOÃO AFONSO 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.03] 
1 .2. [ 1436.Agosto.24] 
2. 
2. 1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Almeirim - 1; Óbidos - 1; Leiria - l; Lisboa - l; Montemor-o-Novo - 1) 
4 .  
4.1 .  Alvarás - 2 

Doações de bens e direitos - 2 
Sentença diversa - 1 

4.2. Monarca - 4 
João Fernandes e João de Alpoim - 1 

6. A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº 8 e doe. nº 13; M. Henricina, vol. V, pp. 180-181, 
252-253 e 253-254. 

11 "Vereaçoens ", anos de 1404-1449. O segundo Livro de Vereações do Município do Porto existente no seu 

Arquivo, ed. J. A. Pinto Ferreira, Porto, 1980 [col. "Documentos e Memórias para a cidade do Porto, 40], 

pp. 392-393, 419. 
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56 JOÃO CALADO 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Julho.27] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3.1. Sim. (Lisboa - 1) 
4. 
4.1. Sentença diversa - 1 
4.2. João de Alpoirn e João Fernandes - 1 
6. Arquivo do Cabido da Sé de Évora, RR6, doe. a. 

57 JOÃO DE LISBOA 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Julho.09] 
1 .2. [1434.Junho.19] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3.1. Sim. (Santarém - 3; Sintra - 1) 
4. 
4.1 . Privilégio em geral - 2 

Alvará - 1  
Diversos - 1  

4 .2. Diogo Afonso - 2 

4.3. 

Dr. Vasco Fernandes - 1 
Monarca - 1  

4.3.1 .  Num número não negligenciável de cartas para o período de 1443 a 1445 surge nas 
disposições escatocolares corno um intermediário em diplomas de subscrição régia, 
sendo o último elemento a ser referido no escatocolo, sob a fórmula "a fiz screpver e 
soscprevy per rnynha [rnãao]"12. 

4.3.2. Escrivão da Chancelaria régia, secretário do regente Infante D. Pedro, "escrivão dos 
feitos"13. 

12 M. Henricina, vol. VIlI, pp. 45, 55-56 e 260-261 .  

13 Em 1443.Fevereiro.08, desempenhava o "carrego das coudelarias". A.N.T.T., Chanc. D. Afonso V, l .  
27, fl.  26. Em 1446.Agosto.26, é referido corno escrivão dos feitos, em carta que nomeia um seu irmão, 
Diogo Gonçalves para seu ajudante na escrituração dos feitos. Ibidem, l. 5, fl. 9lv. 
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6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, l. 1, fls. 21, 77-77v.; A.N.T.T., Chanc. D. João II, 1. 25, fl . 105v.; 
A.N.T.T., Cabido da Sé de Coimbra, 2ª incorporação, ex. 22, mç. 9, doe. nº 430. 

7. Cf. por todos Humberto C. Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira, reimp., vol. II, 
Coimbra, 1979, pp. 1042-1043. 

58 JOÃO DE OLIVENÇA 

1 .  
1 . 1 .  [1434.Setembro.18] 
1 .2 .  [1437.Fevereiro.18] 
2. 
2. 1 .  Sim 
3. 
3.1 .  Sim. (Óbidos - l; Santarém - 1) 
4. 
4. 1 .  Privilégio em geral - 1 

Conf. de aforamento - 1 
4.2. João Mendes, corregedor da corte - 2 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 32v.-33, 226. 

59 JOÃO DE SOUSA 

1. 
1 . 1 .  [1437.Fevereiro.20] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Santarém - 1) 
4. 
4. 1 .  Alvará - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A .N.T.T., Chanc. D. Duarte, l. 2, fl. 19v . .  

60 JOÃO DE TEIV AS 

1 .  
1 . 1 .  [1434.Janeiro.20] 
1 .2 .  [1434.Maio.26] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
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3. 
3 .1 .  Sim. (Santarém - 3) 
4. 
4.1 .  Doações de bens e direitos - 3 
4.2. Monarca - 3 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 71v., 86, 98-99. 

61 JOÃO DOMINGUES 

1.  
1 . 1 .  [1435.Junho.24] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Alenquer - 1 )  
4.  
4 .1 .  Quitação - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fls. 53v.-54. 

62 JOÃO DO PORTO 

1. 
1 . 1 .  [1434.Abril.02] 
1 .2. [1435.Dezembro.22] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Évora - 6; Santarém - 3; Alcobaça - 1;  Lisboa - l; Montemor-o-Novo - 1 
4 .  
4 . 1 .  Privilégio em geral - 7 

Regulamentação do direito de pousada - 2 
Aposentação - 1 
Doação de bens e direitos - 1 
Provimento e remuneração de ofícios - 1 

4.2. Monarca - 12 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 . 1 ,  fls. 105v.-106; 1. 3, fls. 3v., 4, 8, 11, 18, 30v., 33, 61, 70v., 75 . 
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63 JOÃO ESTEVES 

l .  
1 . 1 .  [ 1433.Novembro.17] 
1 .2 .  [1437.Julho.18] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Évora - 42; Santarém - 19; Arruda - 15; Lisboa - 11 ;  Estremoz - 3; Alenquer - 1 ;  Coruche -

- l ;  
4. 
4 . 1 .  Privilégio em geral - 24 

Perdão - 21 
Legitimação - 11  
Doação de bens e direitos - 8 
Aposentação - 7 
Conf. de coutada - 7 
Privilégio em geral - 3 
Segurança - 3 
Doação comportando exercício de jurisdições e/ ou poderes senhoriais - 2 
Resposta a capítulos de cortes - 2 
Coutada - 1  
Defesa e regulamentação de encargos militares - 1 
Provimento e remuneração de ofícios - 1 
Regulamentação de jurisdições locais - 1 
Regulamentação do direito de pousada - 1 
.Sentença diversa - 1 
Diversos - 1 

4.2. Afonso Geraldes e Luís Martins - 77 
Diogo Afonso - 3 
N. Vasques de Castelo Branco - 3 
Dr. Vasco Fernandes - 3 
Afonso Geraldes (ausente Luís Martins) - 2 
Dr. Rui Fernandes - 2 
Monarca - 1  
Vicente Esteves de Barbudo - 1 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 7v .-8, 15v.-16, 2lv., 2lv.-22, 22v.-23, 65v., 78v.-79v., 
83v.-84, 94v.-95v. ,  103v.-104, 104-105, 1 16v., 1 19v.-120, 131-13lv., 135v., 174v.-175, 175-
-175v., 179v.-180, 185-186, 217v.-218; 1 .  3, fls. lv.,  3, 6, 7v., 1 1, l lv. ,  13, 14, 15, 15v., 26, 28, 
29v., 35-35v.,36v., 41, 42, 43v., 43v.-44, 44, 44v., 45, 46-46v., 48v.-49, 53, 54v., 55, 56, 59v., 
60v ., 62v., 65, 66, 68, 69, 69v., 70, 70v., 72v., 74v., 75v., 83, 84v., 89, 9lv.; A.N.T.T., Santa 
Cruz de Coimbra, Pasta 2, doe. do "Alm. 29, mç. 4, doe. nº 38"; A.N.T.T., Colecção Especial, 
ex. 33, doe. nº 10; Arquivo Distrital de Bragança, Pergaminho avulso, s/n.; Documentos das 
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Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, ed. Pedro de Azevedo, t. I, (1415--
1460), Lisboa, 1915, pp.  85-86; M. Henricina, vol. VI, pp.  84-86. 

64 JOÃO FERNANDES 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Novembro.26] 
1 .2. [1433.Novembro.27] 
2. 
2. 1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Santarém - 1; Sintra - 1 )  
4 .  
4 .1 .  Fiscalidade - 1 

Privilégio em geral - 1 
4.2. Monarca - 2 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 8v.-9, 17v.-18. 

65 JOÃO GONÇALVES 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.16]  
1 .2. [1437.Julho.27] 
2. 
2.1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Almeirim - 2; Lisboa - 1) 
4 .  
4 .1 .  Doação de bens e direitos - 2 

Conf. de aforamento - 1 
4.2. Monarca - 2 

Pedro Gonçalves - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 68-68v., 225v.-226; 1. 3, fl . 25v. 

66 JOÃO MARTINS 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.09] 
1 .2. [1433.Dezembro.10] 
2. 

Catálogos Prosopográficos - 2. Escrivães 251 



2.1 .  Sim 
3. 

JUDITE ANTONIETA GONÇALVES DE FREITAS 

3.1 . Sim. (Santarém - 4) 
4. 
4. 1 .  Privilégio em geral - 2 

Doação de bens e direitos - 1 
Doação, comportando ex. de jurisdições e/ ou poderes senhoriais - 1 

4.2. Monarca - 4 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 24v., 26v., 28v., 29-29v. 

67 JOÃO PAIS 

l .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.10] 
1 .2 .  [1435.Abril.24] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.2. Santarém - 1 1  
4. 
4 . 1 .  Privilégio em geral - 7 

Defesa e regulamentação de encargos militares - 2 
Perdão - 1  
Provimento e r-emuneração de ofícios - 1 

4.2. Afonso Geraldes e Luís Martins - 1 1  
6 .  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, l .  1, fls. 60v.-61; 1 . 3, fl . 26, 59-59v., 89; A.N.T.T., Colecção 

Especial, ex. 33, doe. nº 12; A.U.C., Colegiada de Guimarães, Gaveta XVIII, [dep. III, 3ª 
secção], doe. nº 61 e Gaveta X, mç. 2, doe. nº 21; M. Henricina, vol . IV, pp. 301-302. 

68 JOÃO RODRIGUES 

l .  

1 . 1 .  [1434.Maio.10] 
2. 
2.1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Montemor-o-Novo - 1) 
4. 
4.1 .  Privilégio em geral - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, l. 1, fls. 81-8lv. 
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69 JOÃO VASQUES 

1 .  
1 . 1 .  [1436.Abril.05] 
1 .2. [1436.Junho.12] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Estremoz - 9; Montemor-o-Novo - 1 
4 .  
4 . 1 .  Resposta a capítulos de cortes - 9 

Traslado - 1 
4.2. Monarca - 10 
4.3. 
4.3.2. Escrivão da Câmara do Infante D. Duarte, Notário-Público do Reino14. 
6 .  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 145v.-148, 182v.-184v. ,  184v.-185, 208-208v., 218v .-219, 

219v.-221,  221-221v. ,  221v.-222; A .H .M.P., Livro B, fls .  250-253v. ;  Arquivo Municipal  
Alfredo Pimenta - Guimarães, Pergaminhos avulsos, doe. nº 51 .  

70 JOÃO VELHO 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Setembro.28] 
1 .2. [1434.J aneiro.07] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Alenquer - 1 ;  Almeirim - 1 ;  Lisboa - 1 
4 .  
4 .1 .  Doação de bens e direitos - 1 

Sentença diversa - 1 
Provimento e remunereção de ofícios - 1 

4.2. Monarca - 1 
Luís Martins - 1 
Pedro Gonçalves - 1 

6 .  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 13-13v.; A.D.B. ,  Colecção cronológica, ex . 24, (1432-1435), 
mç. 3, doe. nº 12; M. Henricina, vol. VI, p .  353 .  

14 Ch. U.P., vol. III, pp. 367-369. Em 1428.Dezembro.02, aparece referido como ta l  no contrato de 
casamento de D.  Duarte e de D. Leonor de Aragão. 
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71 LOPO AFONSO 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Setembro.26] 
1 .2. [1437.Julho.ll]  
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3.  Santarém - 11 ;  Estremoz - 7; Almeirim - 4; Évora - 4; Sintra - 4; Arraiolos - 1; Montargil -

- 1; Montemor-o-Novo - 1  
4 .  
4 .1 .  Privilégios em geral - 10 

Doação de bens e direitos - 7 
Resposta a capítulos de cortes - 6 
Defesa e regulamentação de encargos militares - 5 
Coutada - 2 
Conf. de coutada - 1 
Provimento e remuneração de ofícios - 1 
Sentença sobre fiscalidade - 1 

4.2. Monarca - 33 
4.3. 
4.3.1 . Escrivão da Câmara régia, ou simplesmente escrivão. 
5. Foi o redactor do testamento de D. João I, em 1426.0utubro.04, na qualidade de oficial da 

Câmara régia, atribuições que lhe conhecemos durante o reinado de D. Duarte. Com a 
ascensão do Infante D. Pedro passa a exercer o ofício de Secretário do Rei. Foi nomeado 
escrivão da puridade em 1445.Maio. 01, em substituição de Nuno Martins da Silveira. Já 
desempenhava tais funções em data anterior à nomeação. 

6 .  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, l. 1, fls. 3-3v., 17-17v. ,  18, 18v .-19, 54-54v., lOOv., 101, 1 13v.-114, 
130v.-131, 179-179v., 182-182v., 214-216, 216, 216v.-217, 218-218v., 225, 230, 238-238v.;  l. 3, 
fls. lüv., 17v., 24v. ,  33, 36, 37, 50v., 59v., 72; A.N.T.T., Gaveta VIII, mç. 3, doe. nº 1 ;  
A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº  21; M. Henricina, vol. IV, pp .  272-273. 

7. Cf. po; todos Humberto Baquero M oreno, A Batalha de Alfarrobeira, reimp., vol. II, 
Coimbra, 1979, pp. 683-686. 

72 LOPO FERNANDES DE SOROIO 

1 .  
1 . 1 .  [1434.Abril.09] 
1 .2 .  [ 1438.Agosto.10] 
2. 
2.1 .  Sim 
3. 
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3 . 1 .  Sim. (Lisboa - 3; Santarém - 2; Avis - 1 )  
4 .  
4 .1 .  Doação de bens e direitos - 3 

Aposentação - 1 
Privilégio em geral - 1 
Provimento e remuneração de ofícios - 1 

4.2. Monarca - 4 
Diogo Fernandes de Almeida - 1 
Vicente Esteves de Barbudo - 1 

6. A .N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 .  1, fls. 204-204v., 206, 236v.-237; 1. 3, fl . 92; A.D.B.,  Colecção 
crono lógica, ex. 25, ( 1 43 6- 1 439) ,  mç. 4, doe. nº 29; Documentos das Chancelarias Reais 
anteriores a 1531 relativos a Marrocos, ed. Pedro de Azevedo, t .  I, (1415-1460), Lisboa, 1915, 
pp. 62-63. 

73 LOPO MARTINS 

l .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.23] 
1 .2. [1434.Dezembro.23] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
3 .  
3 . 1 .  Sim. (Almeirim - 2) 
4. 
4 .1 .  Defesa e regulamentação de encargos militares - 1 

Doação, comportando exercício de jurisdições e/ou poderes senhoriais - 1  
4.2. Monarca - 2 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fl .  46; 1. 3, fl .  41 . 

74 LOURENÇO DE GUIMARÃES 

l .  
1 . 1 .  [1433.Setembro.03] 
1 .2. [1435.Julho.25] 
2. 
2.2. Sim 
3.  
3 .3 .  Almeirim - 11; Alenquer - 7; Santarém - 7; Avis - 3; Estremoz - 3; Torres Vedras - 2; 

Alcobaça - 1 ;  Leiria - l ;  Lisboa - l ;  Portel - 1; Sintra - 1 
4 .  
4 .1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 16 
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Doação de bens e direitos - 1 1  
Quitação - 2 
Conf. de aforamento - 1 
Defesa e regulamentação de encargos militares - 1 
Privilégio em geral - 1 
Regulamentação de jurisdições locais - 1 
Alvará - 1  
Diversos - 4 

4.2. Monarca - 24 
N. Vasques de Castelo Branco - 7 
Pedro Afonso - 4 
Pedro Gonçalves - 3 

6. A.N.T.T., Chanc. O. Duarte, 1. 1, fls. 115-115v., 1 1 6-1 16v., 144, 18lv.-182, 233v.-234; 1. 2, fl. 
12, 12v. ,  14, 15, 19-19v., 19v.; 1. 3, fls. 8v., 1 1 ,  2lv., 26v., 50-50v., 54v., 57v., 66, 73, 75v., 80v., 
81, 87, 87v.-88; A.N.T.T., Chanc. O. João II, 1. 25 , fls. 106v., 107; A.H.C.M.L., Provimento do 
Pão, Livro I, fl. 21; Livro dos Pregos, fl. 206v.; M. Henricina, vol. IV, pp. 262-263, 319-320; 
vol. V, pp. 68, 133; vol . VI, pp. 54-55, 228, 335-336. 

75 LOURENÇO VICENTE 

1 .  
1 . 1 .  [1434.Novembro.25] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Almada - 1) 
4. 
4.1 .  Conf. de aforamento - 1 
4.2. Pedro Gonçalves - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 56v . .  

76 LUíS FERNANDES 

1 .  
1 . 1 .  [1438.Janeiro.30] 
1 .2. [1438.Maio.18] 
2. 
2.1. Sim 
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3. 
3 . 1 .  Sim. (Avis - 1; Leiria - 1 )  
4 .  
4 .1 .  Doação de bens e direitos - 1 

Legitimação - 1 
4.2. Diogo Afonso de Carvalho - 1 

Dr. Diogo Afonso e Afonso Geraldes - 1 
4.3. 
4 .3 . 1 .  Substitui numa carta Filipe Afonso. 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 229v., 234v. 

77 LUíS GONÇALVES 

1 .  
1 . 1 .  [1435.Janeiro.13] 
1 .2. [1438.Maio.30] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Lisboa - 3) 
4. 
4 . 1 .  Sentença diversa - 1 

Diversos - 2 
4.2. Gonçalo Gonçalves Camelo - 1 

João de Alpoim - 1 
Pedro Eanes Lobato - 1 

6. A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº 26; A.H.C.M.L.,  Livro 2 °  dos reis D. Duarte e D.  
Afonso V, cód. 18, doe. nº 8 ,  fls. 258-259; A.H.C.M.L.,  Livro dos Pregos, fl. 237. 

78 LUíS VASQUES 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.10] 
1 .2. [1434.Janeiro.18] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Santarém - 2; 1 não menciona o local) 
4 .  
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4. 1 .  Privilégio em geral - 1 
Provimento e remuneração de ofícios - 1 
Diversos - 1  

4.2. Afonso Geraldes e Luís Martins - 2 
Fernão Fogaça - 1 

6 .  A .N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 23-24; 1. 3, fl. 26; A.H.C.M.L., Livro dos reis D. Duarte e 
D. Afonso V, cód. 18, doe. nº 7, fl. 257. 

79 LUÍS VICENTE 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Novembro.03] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
3. 
3.1 . Sim. (Leiria - 1 )  
4 .  
4 .1 .  Privilégio em geral - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fl. 2v . .  

80 MARTIM AFONSO 

1 .  
1 . 1 .  [1434.Fevereiro.26] 
1 .2 .  [1434.Novembro.10] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
3. 
3 .1 . Sim. (Santarém - 3; Lisboa - 1) 
4 .  
4 .1 .  Alvará - 1 

Conf. de privilégio em geral - 1 
Doação, comportando ex. de jurisdições e/ou poderes senhoriais - 1  
Perdão - 1  

4.2. Monarca - 3 
João Mendes, corregedor da corte - 1 

6 .  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 72v.-73v. ;  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 12v. ;  
A.N.T.T., Colecção Especial, ex.  33, doe. nº 25, doe. nº 29 e doe. nº 33. 
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81 MARTIM GIL 

l .  
1 . 1 .  [1433.Agosto.23] 
1 .2 .  [1438.Junho.l l ]  
2 .  
2 .2 .  Sim 
3. 
3.3 .  Santarém - 18; Almeirim - 8; Évora - 5; Montemor- o-Novo - 4; Sintra - 3; Avis - 2; Óbi

dos - 2; Coruche - l; Lisboa - l;  Setúbal - 1; Torres Vedras - l; 1 não menciona o local 
4. 
4 .1 .  Doação de bens e direitos - 20 

Provimento e remuneração de ofícios - 6 
Privilégio em geral - 5 

. Doação, comportando ex. de jurisdições e/ou poderes senhoriais - 3 
Conf. de aforamento - 1 
Defesa e regulamentção de encargos militares - 1 
Privilégio comportando escusa de determinações gerais - 1 
Quitação - 1  
Regulamentação de jurisdições locais - 1 
Regulamentação do direito de pousada - 1 
Alvará - 1  
Diversos - 6 

4.2. Monarca - 36 

4.3. 

Pedro Gonçalves - 5 
Pedro Afonso - 3 
N. Vasques de Castelo Branco - 2 
Diogo Fernandes de Almeida - 1 

4.3.2. Escrivão da Câmara régia. Detinha especiais atribuições, tal como podemos constatar: 
"Mandamos que Martym Gyl tenha carreguo d'escrever em camara na capella e os 
lyvros de rezar e de ler de quaesquer sciencias como se segue", cabendo-lhe ainda 
fazer o inventário de todos os "garnymentos d 'ouro e de prata que ao presente 
avemos"15. 

5. Testemunhou juntamente com Lopo Afonso e Rui Galvão, igualmente oficiais da câmara 
régia, a proposição elaborada pelo Dr. Diogo Afonso Mangancha em defesa da regência 
do Infante D. Pedro, em Cortes de Lisboa de 143916. 

6. A.N.T.T., Chanc. O. Duarte, 1. 1, fls. 2-2v., 3v .-4v . ,  10-lüv., 20-20v.,  48v., 53-53v., 58v.-59v. ,  
59v .-60, 60, 7lv .-72, 74v.-76v., 76v.-77, 92, 99v.-100, 102-102v., 106v.-107, 1 12v.-1 13, 1 13-

15 Livro dos Conselhos de el-Rei D. Duarte. (Livro da Cartuxa), ed. cit., pp. 18-19. 

16 Cf. Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira, reimp., vol. II, Coimbra, 1979, p. 742. 
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-1 13v., 1 14-1 14v. ,  120v., 137v.-139, 157v.-158, 191v.-193, 193v.-194v., 197v. ,  207, 212-213, 
226-226v., 236; 1 .  3, fls. 19, 21, 26v., 27, 43, 43v., 45, 47, 48v., 72, 73, 75-75v.; A.N.T.T., Chanc. 
D. João II, 1. 25 fl. 105v.; A .N.T.T., Gaveta III, mç. 5, doe. nº 17; A.H.C.M.L., Livro 2° dos reis 
D. Duarte e D. Afonso V, cód. 18, doe. nº 9, fl. 260; A.H.M.P.,  Livro A, fls. 208v.-209v. e 
também no Livro B, doc.51, fl. 52; M. Henricina, vol. VI, pp. 29-30, 82-84. 

82 MARTIM VASQUES 

1 .  
1 . 1 .  [1437.Agosto.21] 
2. 
2. 1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Restelo - 1) 
4. 
4. 1 .  Alvará - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. M. Henricina, vol. VI, pp. 132-133. 

83 NICOLAU RODRIGUES 

1 .  
1 . 1 .  [1433.0utubro.07] 
1 .2 .  [1435.Dezembro.27] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Évora - 14; Santarém - 14; Almeirim - 5; Lisboa - 4; Coruche - 3; Alcobaça - 2; Alenquer -

-1; Arraiolos - 1; Óbidos - l; Montemor-o-Novo - 1 
4. 
4 . 1 .  Privilégio em geral - 17 

Regulamentação do direito de pousada - 12 
Doação de bens e direitos - 5 
Defesa e regulamentação de encargos militares - 4 
Conf. de coutada - 2 
Provimento e remuneração de ofícios - 2 
Privilégio comportando escusa de determinações gerais - 1 
Diversos - 3 

4.2. Monarca - 45 
João Mendes - 1 

6. A.N.T.T., Chanc. O. Dllarte, 1. 1, fls. 42-42v., 43v., 47v.-48, 53, 65v.-66, 66-66v., 72-73v., 8lv., 
84-85, 87, 92-92v., 103-103v., 1 12; 1 .  3, fls. 3, 6, 8, 9v., 14, 17, 18, 18v. ,  31, 37, 37v., 40-40v., 
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42v., 44-44v., 53, 57, 58, 61,  6lv.,  65-66, 7lv., 77; A.N.T.T., Santa Cruz de Coimbra, Pasta 13, 
doe. do "Alm. 5, nº 5, doe. nº 13"; A.H.C.M.L., Livro 2º  dos reis D. Duarte e D.  Afonso V, cód. 
18, doe. nº 14, fl .  266; A.D.B., Colecção cronológica, ex. 24, (1432-1433), 5 s/n.; M. Henricina, 
vol. IV, pp. 298-299. 

84 NUNO FERNANDES 

l .  
1 . 1 .  [1436.Maio.30] 
1 .2. [1437.Novembro.01] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Lisboa - l;  Montemor-o-Novo - 1) 
4. 
4. 1 .  Alvará - 1 

Provimento e remuneração de ofícios - 1 
4.2. Monarca - 1 

N. Vasques de Castelo Branco - 1 
6. A.M.E.,  Livro pequeno de pergaminho, nº 66, fls. 55v.-56; Documentos das Chancelarias Reais 

anteriores a 1531 relativos a Marrocos, ed. Pedro de Azevedo, t. I, (1415-1460), Lisboa, 1915, 
p. 516. 

85 PAIO RODRIGUES [DE ARAÚJO] 

l .  
1 . 1 .  [1433.Setembro.l l ]  
1 .2. [1438.Junho.20] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Santarém - 1 1; Almeirim - 7; Sintra - 5; Alenquer - 2; Lisboa - 2; Santa Maria de Mercea

na - 2  
4.  
4 .1 .  Doação de bens e direitos - 12 

Provimento e remuneração de ofícios - 4 
Doação, comportando ex. de jurisadições e/ ou poderes senhoriais - 3 
Alvará - 2 
Fiscalidade - 1 
Diversos - 7 

4.2. Monarca - 27 
Pedro Gonçalves - 2 
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4.3. 
4.3.1 .  Em cartas do ano de 1439 aparece no protocolo final dos diplomas como aquele que as 

escreveu e "sospcreveo per sua mãao"17 
4.3.2. Foi Escrivão da Fazenda de D. João I, D. Duarte (não subscrevendo nenhuma carta 

nessa qualidade de 1433-1438) e D. Afonso V. Em 1445.Março.17, é nomeado contador da 
Casa dos Contos de Lisboa, em substituição de Gonçalo Caldeira18. Em 1457.Março.05, é 
nomeado juiz dos feitos da alfândega de Lisboal9. 

5. Cavaleiro da casa do Rei. Em 1438.Novembro, elaborou o Regimento do Reino da 
responsabilidade do Infante D. Henrique. Em 1450.Setembro.05, é-lhe atribuída uma ten
ça de 9500 reais para seus filhos, Rodrigo e Pero, continuarem no Estudo Geral de Lis
boa20. 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 1-lv., 44, 44v., 44v.-45, 50v., 50v.-51, 53v.-54, 82, 83, 84, 
90, 1 15v.- 1 16, 126-126v., 142v.-143, 206v.-207; 1. 2, fls. 2-3v. ,  4, lüv. ,  13v., 20; 1. 3, fls. 23, 
5lv. ;  A.N.T.T., Chanc. D. João II, 1. 25, fls. 105v., 106v.;  M. Henricina, vol. IV, pp. 287-288; 
vol. VI, pp. 245, 307-308; Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 153 1  relativos a 
Marrocos, ed. Pedro de Azevedo, t. I, (1415-1460), Lisboa, 1915, pp. 76-77. 

7.Cf. por todos Humberto Baquero M o reno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e 
significado histórico, reimp., vol. II, pp. 717-718; Rui de Pina, "Crónica de D. Duarte", ed. M. 
Lopes de Almeida, in Tesouros da Literatura e da História, Porto, 1977, cap. XXXII, p .  161 . 

86 PEDRO AFONSO 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.10] 
1 .2 .  [1435.Dezembro.09] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Almeirim - 5; Évora - 5; Lisboa - 2; Santarém - 1 
4. 
4.1 .  Doação de bens e direitos - 6 

Defesa e regulamentação de encargos militares - 1 
Doação, comportando ex. de jurisdições e/ ou poderes senhoriais - 1 
Perdão - 1 
Privilégio em geral - 1 
Conf. de aforamento - 1 
Diversos - 2 

4.2. Monarca - 8 
Pedro Gonçalves - 3 

17M. Henricina, vol. VI, pp. 313-314, 324, 345, 348. 

18 Virgínia Rau, A Casa dos Contos, Coimbra, 1951, p. 180. 

19 Idem, Ibidem, p. 181. 

2º Ch. U.P., vol. V, doe. 1553, p. 194. 
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Afonso Geraldes e Luís Martins - 1 
N. Vasques de Castelo Branco - 1 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls . 48, 5lv. ,  5lv.-52, 69-69v. ,  1 14v.-1 15, 121;  1 .  3, fls .  23-
-23v., 28v ., 29v., 35v ., 45v. ,  50; A.D.P.,  Livro XV, cód. 443, fl. 18; M. Henricina, vol. V, PP· 
102-103. 

87 PEDRO EANES 

l .  
1 . 1 .  [1433 .0utubro.15] 
1 .2. [1436.Novembro.06] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Almada - 2; Lisboa - 2; Santarém - 2; Évora - 1 
4 .  
4 .1 .  Privilégio em geral - 2 

Doação de bens e direitos - 1 
Resposta a capítulos de cortes - 2 
Provimento e remuneração de ofícios - 1 
Defesa e regulamentação de encargos militares - 1 
Alvará - 1  

4.2. Monarca - 3 
Fernão Fogaça - 2 

4.3. 

Afonso Geraldes e Luís Martins - 1 
Fernão Alvares de Cernache -1 

4 .3 . l .  Substitui Filipe Afonso na escrita de duas cartas. 
6. A .N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fl. 35; 1. 3, fl . 5; A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº 38; 

A.N.T.T., Gaveta I, mç. IV, doe. nº 18; A.H.C.M.L.,  Livro dos pregos, fl . 257v.-258; A.M.P.L. ,  
Pergaminhos, doe. nº 19, pub .  por Armindo de Sousa, "As cortes de Leiria-Santarém de 
1433", in Estudos Medievais, nº 2, Porto, 1982, pp.  169-221; M. Henricina, vol. IV, PP· 291 -
-292; Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, ed .  Pedro de 
Azevedo, t .  I, (1415-1460), Lisboa, 1915, p. 250. 

88 PEDRO ESTEVES 

l .  
1 . 1 .  [1433.Dezembro.08] 
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3 . 1 .  Sim. (Santarém - 1 )  
4. 
4. 1 .  Perdão - 1 
4.2. Afonso Geraldes e Luís Martins - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 3, fl. 25. 

89 PEDRO DIAS 

1 .  
1 . 1 .  [1434.Novembro.09] 
1 .2. [1437.Dezembro.10] 
2. 
2.1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Lisboa - 2; Santarém - 2) 
4. 
4 . 1 .  Sentenças diversas - 2 

Sentenças sobre jurisdições - 1 
Diversos - 1  

4.2. Diogo Gil Ferreira - 3 
Diogo Afonso - 1 

4.3. 
4.3.l .  Substituí João de Lisboa na escritas destas cartas. 
6 .  A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº 2 e doe. nº 4; A .N.T.T., Gaveta XII, mç. 5, doe. nº 

32; Ch. U.P., vol. IV, p .  77. 

90 PEDRO GONÇALVES [DE GUIMARÃES] 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Agosto.30] 
1 .2. [1434.Novembro.06] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Almeirim - 7; Santarém - 2; Lisboa - l; Sintra - 1 
4. 
4.1 . Doação de bens e direitos - 7 

Provimento e remuneração de ofícios - 2 
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Doação, comportando ex. de jurisdições e/ ou poderes senhoriais - 1 
Legitimação - 1 

4.2. Monarca - 9 
Afonso Geraldes e Luís Martins - 1 
Pedro Gonçalves - 1 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. l lv .-12, 12, 58-58v.,  70-70v., 78-78v.; 1. 3, fl . l lv. ;  M. 
Henricina, vol. IV, pp .  314-315, 315-316, 316-318, 320-322. 

91 PEDRO VASQUES 

1 .  
1 . 1 .  [1437.Julho.30] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Lisboa - 1 )  
4 .  
4 .1 .  Diversos - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A .N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 227v.-228. 

92 RODRIGO AFONSO 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Novembro.29] 
1 .2. [1437.Setembro.01] 
2. 
2.2. Sim 
3 .  
3 .3 .  Santarém - 25; Évora - 23; Arruda - 17; Almeirim - 13; Lisboa - 1 1 ;  Estremoz - 2 
4.  
4 .1 .  Perdão - 25 

Privilégio em geral - 21 
Doação de bens e direitos - 1 1  
Defesa e regulamentação d e  encargos militares - 10 
Legitimações - 4 
Regulamentação do direito de pousada - 3 
Coutada - 2 
Conf. de coutada - 2 
Fiscalidade - 2 
Provimento e remuneração de ofícios - 2 
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Aposentação - 1 
Regulamentção de jurisdições locais - 1 
Resposta acapítulos de cortes - 1 
Sentença sobre fiscalidade - 1 
Privilégio comportando escusa de determinações gerais - 1 
Diversos - 4 

4.2. Afonso Geraldes e Luís Martins - 69 
Monarca - 21 
Diogo Fernandes de Almeida - 1 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls .  2, 12v.-13, 24-24v., 45v.-46, 46-46v. ,  62, 70, 101-lülv., 
102v.-103, 107v.-108, 108v.-109, 139-140v.,144-144v. ,  144v .-145, 148-148v.,  151-155, 156, 
164v.-165, 178-178v., 217-217v.,  233-233v.; 1 .  3, fls. 3, 4v ., 9, l lv. ,  14, 17v. ,  19v., 24, 25, 26, 
29, 29v., 32v.-33, 33v.-34, 35, 38, 45v., 48, 48v., 49, 49v., 50, 52v.-53, 55, 57v. ,  58, 6lv.,  65v., 
66, 66v., 68, 69v., 70v., 71, 72v. ,  75, 76v., 79, 81, 8lv. ,  84v. ,  85v. ,  86v.-87, 88v., 89-90; 
A.N.T.T., Gaveta III, mç. 5, doe. nº 18; A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº 5; A.N.T.T., 
Santa Cruz de Coimbra, Pasta 13, doe. do "Alm. 5, nº 5, doe. nº 17"; A.U.C.,  Gaveta A -
Pergaminhos de S. Fins de Friestas, mç. 2, doe. nº 41; Arquivo Municipal Alfredo Pimenta -
- Guimarães, Colegiada de Guimarães, doe. nº 254; M. Henricina, vol. V, pp. 350-351;  vol. VI, 
pp. 24-25 . 

93 RODRIGO EANES 

1. 
1 . 1 .  [1434.Fevereiro.04] 
1 .2 .  [1438.Janeiro.23] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Évora - 58; Lisboa - 16; Santarém - 14; Arruda - 1 1; Alenquer - 9; Estremoz - 8; Torres 

Vedras - 2; Leiria - 1 
4 .  
4.1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 36 

Privilégio em geral - 33 
Perdão - 18 
Defesa e regulamentação de encargos militares - 6 
Conf. de coutada - 4 
Legitimação - 4 
Doação de bens e direitos - 2 
Aposentação - 1 
Conf. de aforamento - 1 
Resposta a capítulos de cortes - 1 
Alvará - 1  
Diversos - 12 
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4.2. Afonso Geraldes e Luís Martins - 58 
João Mendes, corregedor da corte - 24 
Luís Martins - 10  
Gomes Borges - 7 
Fern <o Fogaça - 4 
Dr. Vasco Fernandes de Lucena - 4 
Monarca - 4 
Diogo Gil Ferreira - 3 
Afonso Geraldes - 1 
Diogo Lopes de Sousa - 1 
Fernão Alvares e Diogo Lopes - 1 
João de Boia - 1 
Luís Afonso - 1 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1 .  1, fls. 9lv .-91, 127v.-128, 136v.-137v., 167-167v.,  177v.-178, 
178v.-179, 189v.-190, 198, 209-209v., 214; 1. 3, fls. 2, 2v., 10, 1 1, 12v., 14, 15, 15v. ,  19, 24, 30, 
30v., 33v., 37, 38, 39, 40v. ,  42, 43v. ,  44v., 45v., 46v., 49v., 51,  53, 54v., 58, 59, 60v., 64v., 65, 
65, 65v. ,  69, 70v., 7lv., 72, 75 79, 83, 85, 85v ., 86v., 87, 87v. ,  89, 90, 9lv. ;  A .N.T.T., Santa 
Cruz de Coimbra, Pasta 13, doe. do "Alm. 5, mç. 5 doe. nº 16"; A.N.T.T., Suplemento de cortes, 
ex. 17, mç. IV, doe. nº 39; A.H.M.P., Livro A, fls. 112-112v.;  A.H.M.P., Livro 4, fls. 8-17v., 20; 
A.M.E., Livro pequeno de pergaminho, nº 66, fls . 51-51 v. ;  A.H.C.M.L.,  Livro 1 º  de cortes, cód. 
5, doe. nº 24, fls. 215-216; Ch. U.P., vol. IV, p .  77; M. Henricina, vol. V, pp. 192-193; vol. VI, 
pp. 221-222. 

94 RUI FERNANDES 

l .  
1 . 1 .  [1434.Março.16] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 . 1 .  Sim. (Santarém - 1 )  
4 .  
4 . 1 .  Alvará - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 2, fl. 4. 
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95 RUI GALVÃO 

1.  
1 . 1 .  [1433.Setembro.23] 
1 .2 .  [1438.J ulho.28] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Évora - 12; Santarém - 12; Lisboa - 7; Avis - 5; Almeirim - 4; Óbidos - 3; Coruche - 2; 

Estremoz - 2; Sintra - 2; Alcobaça - 1;  Alenquer - 1;  Almada - 1 
4. 
4 . 1 .  Doação de bens e direitos - 12 

Privilégio em geral - 12 
Regulamentação do direito de pousada - 11 
Defesa e regulamentação de encargos militares - 8 
Alvarás - 5 
Doação, comportando ex . de jurisdições e/ ou poderes senhoriais - 2 
Diversos - 2 

4.2. Monarca - 52 
4.3. 
4.3.2. Secretário de el-Rei21. Escrivão da Câmara do Infante D. Duarte22. Notário-Público da 

corte. 
5. Em período anterior desempenhou as funções de escrivão da Câmara de D. João 1 e do 

Infante D. Duarte nas quais se manteve du rante o reinado de D. Duarte. Exerceu 
também o cargo de secretário durante estes dois reinados transitando para a regência e o 
reinado de D. Afonso V com iguais atribuições. Foi o primeiro secretário de que temos 
notícia nas Chancelarias régias, muito embora, a sua actividade inicial se circuncreva 
ao exercício da escrita de cartas régias. Natural de Évora, filho de um clérigo, João 
Fernandes, "homem de boa linhagem". Foi ainda Escrivão da Puridade interino durante 
algum tempo23. 
Em 1430.Janeiro.28, é-lhe doada a administração da capela ordenada por Amado Eanes, 
em Setúbal24. 

21 Em 1431.0utubro.30, deslocou-se a Medina dei Campo acompanhando a embaixada enviada a 
Castela para firmar o contrato de paz com o gasto de 75 dobras. M. Henricina, vol. IV, pp. 18-53 e pp. 
253-254. Em 1432.Janeiro.27, elabora o instrumento de ratificação do tratado de paz com Castela, a cuja 
assinatura esteve presente. M. Henricina, vol. IV, p. 60 ss. Permanece nas suas funções de Secretário após 
o afastamento do cargo de regente pelo Infante D. Pedro. 

22 No memorial de 1437.Setembro.01, entregue a D. Gomes, Rui Galvão, diz-se "homem de boa 
linhagem" e refere ainda gue "direeis a sua Santidade como o dicto rei meu senhor [D. Duarte], seu muy 
obediente filho, de idade de XI anos me criou senpre em sua camara, dormindo em ela, servindoo 
depois que em tall idade fuy, continoamente em meu oficio, cometendome el e fiando de mim seus 
segredos e outras cousas . . .  " .  M. Henricina, vol. VI, p. 205 n. 1. Em 1430. Janeiro.18, é-lhe doada a 
administração da capela ordenada por Amado Eanes, em Setúbal. A.N.T.T., Chanc. D. João I, l. 4, fls. 117-
-117v. 

23M. Henricina, vol. VI, p. 205. 

24 A.N.T.T., Chanc. D. João I, l .  4, fls. 117-117v. 
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6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 6-7, 8-8v., 9v., 26v.-27v.,  27v.-28, 29v.-30, 30-30v., 56-
-57,v ., lOlv., 1 12, 113v.-1 14, 145-145v., 148v., 148v.-150, 156-156v., 235v., 236v. ;  1 .  2, fl. 32; 
l .Ê3, fls. lv., 3v . ,  9v., 1 1 , l lv. ,  13, 14, 15, 21, 25, 33, 36, 46, 58v., 59v., 60, 70v., 79; A.N.T.T., 
Gaveta XIII, mç. 3, doe. nº 12; A.N.T.T., Gaveta XIV, mç. 4, doe. 14; A.H.C.M.L.,  Livro 2° dos 
reis D. Duarte e D. Afonso V, cód. 18, doe. nº 1, fl . 249 e doe. nº 10, fl. 261 ;  A.D.B., Colecção 
cronológica, ex. 25, (1436-1439), mç. 4, doe. nº 17; M. Henricina, vol. IV, pp .  315, 318-319; 
vol. V, pp. 198-199; vol. VI, pp. 243-244. 

7. Cf. por todos Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira, reimp., vol. II, Coim
bra, 1979, pp. 814-817. 

96 RUI LOPES 

1. 
1 . 1 .  [1433.Dezembro.02] 
1 .2. [1438.Fevereiro. 16] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Santarém - 14; Almeirim - 11 ;  Évora - 9; Alenquer - 3; Abrantes - 1; Lisboa - 1 
4 .  
4 .1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 18 

Doação de bens e direitos - 7 
Privilégio em geral - 5 
Conf. de aforamento - 2 
Alvarás - 2 
Aforamento - 1 
Diversos - 4 

4.2. Pedro Gonçalves - 14 
Pedro Afonso - 12 
Monarca - 11 
N. Vasques de Castelo Branco - 2 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 21, 27, 33-33v., 73v.-74, 74v., 82v.-83, 87v.-88, 123v.-124, 
127-127v., 161v. ,  166v., 167; 1. 2, fl. 5, 36v. ;  1. 3, fls. 1, 5, l lv ., 13v., 20, 23v., 24, 24v. ,  26v., 
27v., 29, 85; A.H.C.M.L ., Livro 2º dos reis D. Duarte e D. Afonso V, cód. 18, doe. 4, fl . 253; 
A.D.B. ,  Gaveta das Rendas de Viana, doe. nº 8; M. Henricina, vol. IV, p. 296; vol. VI, pp. 13-
-14. 
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97 RUI PIRES GODINHO 

1.  
1 . 1 .  [1433.Agosto.25] 
1 .2. [1438.Maio.25] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Évora - 16; Lisboa - 10; Santarém - 4; Sintra - 4; Alenquer - 3; Almeirim - 2; Arraiolos - l ;  

Avis - l ;  Montemor-o-Novo - 1; Óbidos - l ;  Setúbal - 1  
4. 
4.1 .  Privilégios em geral - 19 

Regulamentação do direito de pousada - 9 
Defesa e regulamentação de encargos militares - 5 
Doações de bens e direitos - 5 
Sentença sobre bens aforados - 1 
Alvarás - 3 
Diversos - 3 

4.2. Monarca - 45 
6. A.N.T.T., Chanc. O. Duarte, 1. 1, fls. 47-47v., 48v.-50v., 74, 121-122v., 132v.-133, 137, 187; 1. 3, 

fls. 2, 4, 9, 9v., 13, 14, 15, 18, 19, 31,  42, 44v., 48, 57v., 58, 60, 62v., 65, 70v., 71, 73, 74, 78-
-78v., 85v.; A.N.T.T., Santa Cruz de Coimbra, Pasta 13, doe. do "Alm. 5, nº 5, doe. 14"; 
A.N.T.T., Colecção Especial, ex. 33, doe. nº 17; A.H.C.M.L., Provimento do pão, Livro I, fl. 22; 
A.M.E., Livro primeiro de pergaminho, nº 67, fl. 99; A.D.B., Gaveta de Braga, doe. nº 26, pub. 
por José Marques, "D. Fernando da Guerra e o abastecimento de água à cidade de Braga 
no século XV", Mínia - Braga, 1980, pp. 135-136, doe. nº 1 do apêndice documental; 
Ordenações Afonsinas, reimp. da ed. de 1792, Lisboa, 1984, L. V, tít. CXVII, pp. 384-386. 

98 RUI VASQUES 

1.  
1 .1 .  [1435.Maio.04] 
1 .2. [1438.Fevereiro.08] 
2. 
2.2. Sim 
3. 
3.3. Évora - 7; Estremoz - 4; Torres Vedras - 4; Santarém - 3; Alenquer - 2; Leiria - 2; Lisboa -

- 1; Óbidos - 1 
4. 
4.1 .  Provimento e remuneração de ofícios - 9 

Doação de bens e direitos - 3 
Aforamento - 2 
Conf. de aforamento - 2 
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Privilégio em geral - 2 
Coutada - 1  
Sentença sobre fiscalidade - 1 
Diversos - 3 

4.2. Monarca - 9 
N. Vasques de Castelo Branco - 6 
Pedro Gonçalves - 3 
Diogo Fernandes de Almeida - 2 
Pedro Afonso - 2 
Rodrigo Eanes Vilela - 1 
Rui Gonçalves Reixa - 1 

6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fls. 40-42, 14lv .-142, 143-144, 180-181,  187v.-188, 198-199, 
223v.-224, 228v.-229; 1. 2, fl. 14v., 15v.; 1 . 3, fls. 31 ,  3lv. ,  37v., 36, 39, 4lv., 68, 88, 92v.; 
Ch. U.P., vol. IV, p .  184; M. Henricina, vol. V, pp. 146-147, 199-201, 284-285; vol. VI, pp. 30-
-31 . 

99 V ASCO EANES 

1.  
1 . 1 .  [1434.Agosto.20] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3 .  
3 .1 .  Sim. (Alcobaça - 1 )  
4. 
4 . 1 .  Doação de bens e direitos - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fl. 34. 

100 VICENTE DINIS 

1 .  
1 . 1 .  [1433.Agosto.29] 
2. 
2 .1 .  Sim 
3. 
3 .1 .  Sim. (Alcobaça - 1 )  
4. 
4 .1 .  Diversos - 1 
4.2. Monarca - 1 
6. M. Henricina, vol. IV, pp. 259-262. 
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101 VICENTE DOMINGUES 

l .  
1 . 1 .  [1434.Janeiro .ll ]  
1 .2 .  [1436.Abril .20] 
2. 
2 . 1 .  Sim 
3. 
3.1 . Sim. (Estremoz - 2; Évora - 1; Lisboa - 1) 
4. 
4 . 1 .  Doação de bens e direitos - 2 

Diversos - 2 (leis) 
4.2. Monarca - 4 
6 .  A.N.T.T., Chanc. D. Duarte, 1. 1, fl. 1 13v.; 1. 3, fl . 46v. ;  A.N.T.T., Gaveta I, mç. 3, doe. nº 19; 

M. Henricina, vol. V, p. 134-135; Ordenações de el-Rei D. Duarte, fls. 428v.-430v., ed. Martim 
de Albuquerque e Eduardo Borges Nunes, Lisboa, 1988, pp. 646-648. 
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