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Resumo: 

 

 O enquadramento histórico da vila escalabitana nesta época, principalmente no 

período correspondente à crise de 1383-1385, com o qual iniciamos a dissertação, 

permitiu-nos registar a atenção dispensada pelos reis D. Fernando e D. João I a 

Santarém, a qual ganhou, ao longo do tempo, o merecido epíteto de “vila da coroa”. 

 Na segunda parte – cerne do nosso trabalho – identificámos os agentes da escrita 

que validaram instrumentos em Santarém no período acima indicado, tendo destacado, 

em função do estudo prosopográfico efectuado, os que mais produziram, os que mais se 

alongaram no tempo e os que, pela singularidade das suas carreiras, mais se 

evidenciaram, tendo assim dado especial relevo a três pequenos “estudos de caso”. 

 Ainda pudemos estudar, nesta segunda parte, os lugares da vila escalabitana que 

mais apareceram na data tópica dos documentos que analisámos. Pudemos também 

reflectir sobre os tipos de escrita que os tabeliães mais utilizaram e sobre a tipologia 

diplomática dos instrumentos que constituíram o nosso corpus. Para terminar, 

apresentámos os sinais mais usados por cada um dos 69 tabeliães que recolhemos, bem 

como os sinais menos comuns, de modo a percebermos as configurações vigentes na 

época, para estes elementos muito característicos e essenciais da carreira de um tabelião. 

 

 

Résumé: 

 

  Ce travail s‟occupe d‟étudier, surtout dans la perspective de la Diplomatique, les 

hommes qui se sont dédiés à l‟activité de notaires dans la ville portugaise de Santarém, 

dans les années de 1367-1405. 

  L‟encadrement historique du thème, principalement pour ce qui est de la période 

correspondant à la Crise de 1383-1385, nous a permis de déceler l‟importance attribuée 

par les rois D. Fernando et D. João I à Santarém, laquelle a gagné, avec le temps, et à 

juste titre, l‟épithète de “ville de la couronne”. 

  Dans la seconde partie – le noyau de notre travail – nous avons identifié les 

agents de l‟écrite qui ont validé les instruments à Santarém, pour la période en analyse, 

en mettant en évidence – avec l‟appui de l‟étude prosopographique que nous avons fait 

– ceux qui ont produit le plus, ceux qui s‟ont allongé le plus et ceux qui s‟ont détacher 
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par la singularité de ses carrières professionnelles, qui nous ont fourni trois “études de 

cas”. 

  Nous avons aussi étudié, toujours dans cette seconde partie du travail, les lieus 

de la ville de Santarém où les documents que nous avons utilisé pour cette dissertation 

ont été faits. Nous nous occupons aussi des types documentaires que les notaires publics 

ont utilisé et sur la typologie diplomatique des instruments qui ont constitué notre 

corpus. Enfin, nous avons présenté les signes plus utilisés par chacun des 69 notaires 

publics de notre travail et aussi les signes moins communs, de façon à comprendre les 

configurations courantes à l‟époque, pour ces éléments très caractéristiques et essentiels 

de la carrière d‟un notaire public. 

  

 

Palavras-chave: 

 Tabelionado / Notariat public 

 Diplomática Medieval / Diplomatique Médiévale 

 História Medieval / Histoire Médiévale 

 Paleografia Medieval / Paléographie Médiévale 

 História de Santarém / Histoire de Santarém (Portugal) 

 Prosopografia / Prosopographie 
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«Se o animal deixa no chão traços da sua passagem, 

maiores são os vestígios que o homem deixa de si nos lugares 

onde esteve. 

Quem se não passeou, sozinho consigo, numa praia 

deserta, e não encontrou, andando à frente dos seus passos, o 

rasto de outros passos? Esses passos são o homem, o outro, 

presente na sua ausência. 

(…) 

Ao contrário do animal, que de si só deixa passos, o 

homem deixa coisas, por detrás das quais ele se suspeita ou se 

perfila. O mundo dos objectos é, assim, um mundo de cultura, 

um mundo de coisas que o homem pensou, fez e de que se 

serviu.» 

 

 

[in ALARCÃO, Jorge de, A Escrita do Tempo e a sua Verdade (Ensaios de Epistemologia da 

Arqueologia), Quarteto Editora, Coimbra, 2000, p. 15]. 
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INTRODUÇÃO 

 

Queremos contribuir, com a presente dissertação, para o aprofundamento do 

conhecimento histórico e diplomatístico sobre os tabeliães públicos, activos em 

Santarém na viragem do século XIV para o século XV, época politicamente conturbada 

da História de Portugal. 

Escolhemos este tema por pretendermos fazer o estudo diplomatístico do 

tabelionado escalabitano no significativo enquadramento histórico e político da Crise de 

1383-85, a fim de avaliarmos as possíveis alterações institucionais por ele provocadas. 

Interessa pois conhecer os homens que detinham o poder da escrita em Santarém nessa 

época: saber quantos eram, que carreiras tiveram, identificar e recolher os seus sinais, 

definir eventuais ligações e redes (a mosteiros, conventos, colegiadas, etc), identificar 

os locais onde escreviam com mais frequência, estabelecer balizas cronológicas para o 

trabalho de cada um deles, etc. Toda a informação recolhida neste sentido é relevante, 

pois as fontes para esta época são sempre fragmentárias e lacunares. 

O âmbito geográfico desta tese é por isso muito específico: Santarém, por 

excelência vila da coroa. Escolhemo-la por ter sido o local onde o rei D. Fernando 

permaneceu por longos períodos. Seguramente muita documentação relevante para “a 

alta política” desta época terá sido lá produzida. Foi por isso que se nos afigurou muito 

interessante estudar o seu tabelionado, de modo a podermos perceber como actuavam 

em Santarém estes profissionais da escrita, numa transição de século marcante para a 

História Portuguesa.  

Optámos por começar a pesquisar no início do reinado de D. Fernando, ou seja, 

no ano de 1367, de forma a bem compreendermos a orgânica notarial escalabitana na 

época fernandina e melhor captarmos as mudanças, caso tenham existido. No entanto, 

se o ano inicial foi fácil de decidir, difícil foi acertar o ano que marcaria o fim da 

investigação. Pensámos em 1405 como primeira baliza cronológica para finalizar a 

pesquisa, 38 anos no total, mas sem qualquer justificação para o efeito. É um corte 

aleatório. Concordámos, no entanto, que, se fosse pertinente do ponto de vista das 

questões em estudo, prolongaríamos a pesquisa. Assim, as que se fizeram pontualmente 

serão, a seu tempo, devidamente justificadas. 

Desde o início da investigação, afloraram questões importantes a que tentaremos 

agora, ao longo de todo o trabalho, responder: quem eram os tabeliães de Santarém 



2 

 

neste período? Que volume documental produziram? Que tipos de documentos lhes 

eram mais solicitados – ou quais os que mais frequentemente foram preservados nos 

arquivos dos destinatários? Que possíveis ligações podiam ou não estabelecer com os 

seus clientes? Houve, na sua actividade, algumas mudanças na altura da crise de 1383-

85 e no “pós-crise”? Que números e dados nos são fornecidos por estes homens? De que 

modo poderão ter influenciado a vida daquela vila real? Enfim, um sem-número de 

questões foi surgindo, à medida que a documentação nos trouxe cada vez mais 

informação. 

No que diz respeito a métodos, esta investigação tem um cariz marcadamente 

prosopográfico. Pretende essencialmente dar a conhecer os tabeliães que, na época – 

seja pela importância do seu trabalho, pela longevidade das suas carreiras ou pelo 

volume de documentos que produziram –, mais se evidenciaram. Não se quer com isto 

dizer que se tenham esquecido os restantes. 

Vários trabalhos sobre tabelionado foram adoptados por nós como verdadeiros 

guias na elaboração desta dissertação, acompanhando-nos sempre desde o seu início. 

Nomeamos de seguida alguns que nos ajudaram bastante e que são hoje preciosos 

estudos neste campo. 

O tema do tabelionado em Portugal tem vindo a ser investigado em 

profundidade nos últimos vinte anos, sobretudo por Bernardo de Sá-Nogueira, 

contribuindo igualmente para o seu estudo Maria Helena da Cruz Coelho, Maria José de 

Azevedo Santos, Saúl Gomes, Anísio Saraiva, João Fresco, etc., com enfoques diversos 

e incidindo sobre períodos cronológicos diferentes e geografias distintas
1
. 

Em 1988, Bernardo de Sá-Nogueira dedicou ao tema do tabelionado a sua 

dissertação de mestrado em Paleografia e Diplomática, intitulada Lourenço Eanes, 

tabelião de Lisboa (1301-1332). Reconstituição e análise do seu cartório, obra pioneira 

na moderna historiografia sobre o tema. Nela escreveu-nos
2
: 

“A reconstituição e análise do cartório individual de um 

tabelião é, mais do que uma via (talvez ilusória) para futuras 

                                                 
1
 Vide, por exemplo: COELHO, Maria Helena da C. [et al.], Estudos de Diplomática Portuguesa, Estudos 

da F. L. U. C., nº 37, Edições Colibri – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Lisboa, 2001; 

FRESCO, João Paulo Oliveira, O tabelião Afonso Guterres (1400-1441), Dissertação de Mestrado 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2006; SÁ-NOGUEIRA, Bernardo 

de, Tabelionado e Instrumento Público em Portugal. Génese e Implantação (1212-1279), Estudos Gerais 

– Série Universitária, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 2008. 
2
 SÁ-NOGUEIRA, Bernardo Maria Godinho de, Lourenço Eanes, tabelião de Lisboa (1301-1332). 

Reconstituição e análise do seu cartório, Dissertação de Mestrado em Paleografia e Diplomática 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1988, cit., p. 159. 
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monografias idênticas tendentes à obtenção de generalizações mais 

seguras, a abordagem possível do tabelionado medieval português, no 

estado actual [ano de 1988] dos conhecimentos sobre o assunto”. 

Neste elucidante trabalho, Sá-Nogueira deu-nos a conhecer um tabelião com 

actividade amplamente documentada na cidade de Lisboa – Lourenço Eanes – entre os 

anos de 1301 e 1332. O corpus que nos apresenta, relativo ao seu trabalho, é de 236 

instrumentos unicamente por ele elaborados
3
. Numa primeira parte do seu trabalho, o 

autor apresenta a reconstituição do cartório de Lourenço Eanes, revelando resultados 

que muito disseram acerca do seu trabalho, tais como: a carreira que construiu 

(presume-se que exerceu anteriormente o seu ofício na cidade de Braga e que também 

acumulou o seu trabalho com o ofício de escrivão na Corte), a tipologia documental que 

mais produziu, a tipologia de “clientes” de que beneficiou, etc
4
. Pelo contrário, em 

relação à pessoa do tabelião, não se obtiveram grandes resultados representativos
5
. 

Compensa em relação ao ofício! 

Há ainda, neste trabalho, uma abordagem extensa relativa à análise paleográfica 

e diplomatística do labor deste tabelião de Lisboa, Lourenço Eanes, que muito nos 

indicou sobre o rumo e a metodologia a seguir nesta dissertação, principalmente em 

relação à análise diplomatística dos tabeliães escalabitanos. 

Na investigação conducente à sua tese de doutoramento, apresentada a provas 

públicas em 1997 e publicada em 2008, Bernardo de Sá-Nogueira faria recuar 

cronologicamente a sua investigação ao reinado de D. Afonso II, alargando-a 

geograficamente a todo o reino de Portugal para estudar, em termos históricos e 

diplomáticos, as origens da instituição notarial em Portugal. Entre 1997 e 2005, 

complementaria a sua investigação com estudos sobre a implantação do tabelionado nas 

vilas de jurisdição das ordens militares
6
, a importância dos tabeliães entre as elites 

urbanas
7
, a incompatibilidade entre o estatuto clerical e o exercício de funções notariais

8
 

                                                 
3
 Idem, Ibidem, p. 17. 

4
 Idem, Ibidem, p. 18. 

5
 Idem, Ibidem, p. 25. 

6
 SÁ-NOGUEIRA, Bernardo de, “Primeiros tabeliães nas vilas do reino de Portugal sob jurisdição das 

Ordens Militares (1212-1279)”, Guerra, Religião, Poder e Cultura. III Encontro sobre Ordens Militares. 

Actas, vol. 2, Palmela, 1998, pp. 175-185. 
7
 SÁ-NOGUEIRA, Bernardo de, “Tabelionado e elites urbanas no Portugal ducentista (1212-1279)”, 

Elites e Redes Clientelares na Idade Média: Problemas Metodológicos, Évora, 2000, pp. 211-220. 
8
 SÁ-NOGUEIRA, Bernardo de, “Exercício do ofício tabeliónico por clérigos no Portugal ducentista – 

problemas de acumulação e incompatibilidade”, Lusitania Sacra, nova série, t. 13-14 (2001-2002), pp. 

467-476. 
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e, por fim, com a publicação dos mais antigos instrumentos públicos notariais 

escriturados em Portugal entre 1214 e 1234
9
. 

Sá-Nogueira, na sua tese de doutoramento
10

, propôs três períodos para a génese 

e implantação do tabelionado: entre 1212 e 1259 um tabelionado em fundação, entre 

1259 e 1305 um tabelionado em integração e, daí em diante, um tabelionado em 

consolidação. Este trabalho inova nesta área por ser um estudo exaustivo sobre as 

origens do tabelionado em Portugal e por propor uma periodização para o ofício na 

cronologia apontada. 

Em 2005, com a obra Portugaliae Tabellionum Instrumenta, o mesmo autor 

apresentou-nos uma compilação de transcrições documentais de 241 instrumentos 

notariais elaborados por tabeliães públicos em Portugal, para o período de 1214-1234 

(desde a instituição do tabelionado em Portugal, no reinado de Afonso II), ao qual deu o 

nome de “Primeiro Tabelionado”
 11

. 

Em 2001, Maria Helena da Cruz Coelho publicou um importante trabalho sobre 

o perfil profissional e socio-económico dos tabeliães portugueses nos séculos XIV e 

XV
12

, que também muito nos ajudou nesta nossa dissertação. Estes “agentes laicos da 

escrita, criados pelos monarcas portugueses no século XIII”, como a autora os descreve, 

são apresentados por ela como elementos fundamentais no mundo burocrático que 

começa a emergir, responsáveis pela produção dos documentos que dão substância às 

movimentações socio-económicas e jurídicas do quotidiano. Maria Helena Coelho 

insiste assim no passado enraizado destes profissionais da escrita e na vitalidade 

crescente da sua profissão. Escreve também sobre os seus sinais – marcas inegáveis de 

qualquer tabelião – e as variadas configurações, concluindo que para os séculos XIV e 

XV (período que nos interessa) os mesmos começariam a ser muito similares entre eles. 

E defende que eram homens bem posicionados socialmente, do estrato médio urbano, 

capazes de angariar bens e de granjear o seu estatuto entre o povo, devido à importância 

e à singularidade do ofício que exerciam. 

 Queremos ainda incluir, entre as obras essenciais ao nosso trabalho, o 

investigador João Fresco, que estudou, na sua tese de mestrado apresentada à FLUL no 

ano de 2006, o tabelião das notas Afonso Guterres, operante na circunscrição de Lisboa 

                                                 
9
 SÁ-NOGUEIRA, Bernardo de, Portugaliae Tabellionum Instrumenta. Documentação Notarial 

Portuguesa. I – 1214-1234, Centro de História da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2005. 
10

 SÁ-NOGUEIRA, Bernardo de, Tabelionado e instrumento público em Portugal… 
11

 SÁ-NOGUEIRA, Bernardo de, Portugaliae Tabellionum Instrumenta… 
12

 COELHO, Maria Helena da C. [et al.], Estudos de Diplomática Portuguesa, Estudos da F. L. U. C., nº 

37, Edições Colibri – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Lisboa, 2001, pp. 93-137. 
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e no seu termo, entre os anos de 1400 e 1441
13

. Este trabalho foi, para nós, de 

fundamental importância, pois possibilitou-nos um maior conhecimento sobre aspectos 

comuns presentes na nossa dissertação. 

 Neste seu trabalho, o autor reconstruiu a actividade de escrituração do tabelião 

Afonso Guterres, analisando primeiramente o seu cartório e centrando depois a sua 

atenção sobre a produção documental do mesmo tabelião, através do estudo do seu 

discurso diplomático e da classificação tipológica de documentação da sua autoria. 

 Muito curioso é o facto de João Fresco ter conseguido encontrar pormenores 

sobre a vida pessoal do tabelião Afonso Guterres, relativos aos seus filhos
14

, filha, genro 

e demais família
15

. Isto porque, nesta nossa dissertação, há um caso similiar: o do 

tabelião escalabitano João Sem Mal, que graças ao seu testamento, forneceu-nos 

igualmente informações de carácter pessoal sobre a sua filha e genro, a quem deixou 

parte dos seus bens
16

. 

 O autor traçou também o perfil profissional de Afonso Guterres. Sabemos que 

começou como escrivão do rei, tendo-se depois tornado tabelião da circunscrição da 

capital do reino
17

. Como tabelião, João Fresco encontrou-o também ao serviço do 

Mosteiro de S. Vicente de Fora, a partir do ano de 1405, através de uma carta régia de 

nomeação que lhe foi concedida pelo rei D. João I. No entanto não trabalhou 

exclusivamente para este mosteiro, pois exercia paralelamente a sua actividade de 

escrituração no Paço dos Tabeliães e noutros lados. Esta era, sem dúvida, uma situação 

bastante favorável a Afonso Guterres, que se podia considerar privilegiado em relação 

aos restantes colegas de trabalho. 

 A partir de 1410 o tabelião conta com um escrivão ao seu serviço, o próprio 

filho Álvaro Afonso
18

. João Fresco interroga-se sobre a causa deste facto, indagando 

sobre o excesso de trabalho do tabelião, a sua posição privilegiada no seio do sector 

tabeliónico ou ainda os laços familiares… ou até todas estas possibilidades. 

 Dos 41 anos de actividade deste tabelião, João Fresco recolheu um livro de notas 

e 304 instrumentos públicos
19

. 

                                                 
13

 FRESCO, João Paulo Oliveira, O tabelião lisboeta Afonso Guterres…, pp. 1-9. 
14

 Um deles, Fernando Afonso, sucede-lhe no cargo, e o outro, Álvaro Afonso, foi escrivão ao serviço do 

próprio pai. 
15

 Idem, Ibidem, pp. 11-12. 
16

 Vide ficha de tabelião nº 7, no Anexo. 
17

 FRESCO, João Paulo Oliveira, O tabelião lisboeta Afonso Guterres…, pp. 13-16. 
18

 Idem, Ibidem, p. 17. 
19

 Idem, Ibidem, p. 25. 
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Em relação à análise paleográfica e diplomática do trabalho de Afonso Guterres, 

o autor revelou-nos que o tabelião escrevia com letra joanina (citamos a definição: 

“minúscula gótica caligráfica de chancelaria, de uso posteriormente alargado aos 

notários”), tendo como principal característica a cursividade, e usando sempre como 

língua o Português, com excepção para uma única invocação em Latim
20

. Em relação às 

características diplomáticas do corpus, o autor analisou individualmente cada uma das 

tipologias que recolheu, fornecendo-nos assim uma ajuda fundamental na identificação 

e caracterização das nossas, nomeadamente no que diz respeito às cartas de encampação 

– que amiúde nos foram surgindo na nossa pesquisa –, ainda pouco conhecidas do nosso 

universo diplomático. 

Dando assim início à primeira reflexão sobre as obras que nos poderiam ajudar a 

orientar e a apoiar esta dissertação, procurámos primeiro, como vimos, trabalhos sobre 

tabelionado. Seguidamente, pesquisámos então outras obras de carácter geral que nos 

enquadrassem no tema. Assim, para Santarém, atribuímos especial destaque à tese de 

Mário Viana, que nos forneceu informações preciosas sobre a geografia escalabitana
21

. 

Esta obra revelou-se-nos fundamental no conhecimento da toponímia de Santarém 

medieval, sempre presente na documentação. Graças a ela, foi sempre possível 

localizarmo-nos no espaço, ao lermos os documentos. 

Para além disso, a listagem de fontes presente nesta tese de doutoramento de 

Mário Viana indicou-nos ainda alguns fundos de necessária consulta para um qualquer 

trabalho sobre Santarém medieval e, no nosso caso, para a investigação da instituição 

tabeliónica daquela vila. 

Assim, após a primeira recolha bibliográfica, a dedicação foi totalmente 

direccionada para a pesquisa dos fundos, com a ajuda da tese de Mário Viana. Entre eles 

seleccionámos os sete principais, com base nos quais realizámos o nosso estudo. Esta 

selecção de fundos foi feita em conjunto com o nosso orientador, o Professor Doutor 

Bernardo de Sá-Nogueira, que nos indicou os principais fundos que nos poderiam 

fornecer uma informação mais vasta sobre o tabelionado escalabitano. Assim, sob a sua 

orientação, escolhemos os seguintes: Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (2ª 

incorporação), Convento de Chelas, Convento de Santa Clara de Santarém, Convento da 

Santíssima Trindade de Santarém (1ª incorporação), Convento de S. Domingos dos 

                                                 
20

 Idem, Ibidem, pp. 90-91. 
21

 VIANA, Mário Paulo Martins, Espaço e povoamento numa vila portuguesa (Santarém, 1147-1350), 

Centro de História da Universidade de Lisboa – Caleidoscópio, Lisboa, 2007. 
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Frades Pregadores de Santarém (1ª incorporação), Colegiada de Santa Maria da 

Alcáçova de Santarém e Mosteiro de Santa Maria de Almoster. 

Depois de reflectirmos sobre as fontes a utilizar e de iniciarmos a investigação, 

pensámos nos métodos a seguir. Tornou-se desde logo necessário encontrar um modo 

de tratar a informação que se ia recolhendo. Inicialmente surgiu uma simples tabela em 

formato Word, para organização dos dados, no entanto rapidamente nos apercebemos de 

que essa não seria a melhor forma de registo, pois não facilitava o rápido acesso à 

informação. Por isso aproveitámos os campos já existentes nessa tabela, transferindo-os 

para Excel. Aqui os dados podem ser mais facilmente consultados, devido às rotinas de 

busca que o programa possui. 

 Para além deste razoável sistema de registo de informação, os dados de carácter 

prosopográfico dos tabeliães, retirados dos documentos, foram dando corpo a fichas 

individuais. Estas foram criadas à medida que novos agentes iam aparecendo e 

organizadas por ordem cronológica. Os seus sinais também foram recolhidos para 

folhas de acetato (copiados segundo o velho método da transparência), com o fim de 

serem integrados nas fichas correspondentes, depois de devidamente digitalizados. Este 

esquema de registo da informação nas fichas foi inspirado no modelo utilizado pelo 

Professor Bernardo de Sá-Nogueira, na sua tese de doutoramento
22

. 

Esta dissertação está dividida em duas partes. Uma, de escrita e contexto, que 

serve para enquadrar o tema na cronologia e no quadro histórico a que pertence. Outra, 

que incide sobre o problema nuclear da investigação a que nos propusemos: um estudo 

diplomatístico sobre o tabelionado escalabitano na transição do século XIV para o XV. 

Na primeira parte, abordaremos Santarém como vila da coroa e como 

espectadora das mudanças registadas na governação do Reino de Portugal e do Algarve 

e da Cristantade Latina do Ocidente. Faremos também uma aproximação ao que se 

conhece sobre a produção documental desta vila, através de trabalhos já realizados, 

como os de Bernardo Sá-Nogueira e de João Fresco. 

Procuraremos então primeiramente entender esta vila no seio de um reino em 

mudança, a braços com uma crise de sucessão, com os apoios divididos entre os 

partidos da regente D. Leonor Teles, da sua filha D. Beatriz, do Mestre de Avis e dos 

infantes D. João e D. Dinis (filhos do rei D. Pedro e de D. Inês de Castro), sem esquecer 

a consciência do “perigo” de uma governação castelhana, que parecia não agradar a 

                                                 
22

 SÁ-NOGUEIRA, Bernardo de, Tabelionado e Instrumento Público em Portugal… 
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ninguém. Mas não só da Crise se terá de falar. Será também necessário analisar esta vila 

dentro da conjuntura europeia da altura, no âmbito de um marcante êxodo rural, de uma 

crescente afluência do campo à cidade no século XIV. Isto sem esquecer de frisar 

também a importância da Guerra dos Cem Anos na Crise de 1383-85 em Portugal, da 

qual o reino não se pôde alhear. Ainda nesta primeira parte, em relação à produção 

documental em Santarém, pretendemos incidir resumidamente sobre a primeira fase do 

tabelionado em Portugal, procurando analisar apenas o caso de Santarém, seguindo o 

trabalho feito pelo Prof. Doutor Bernardo de Sá-Nogueira na sua tese de doutoramento, 

já acima referida. Tudo isto para se poder localizar este trabalho de investigação no 

tempo e no espaço a que pertence. A escrita não é imune a estas coordenadas. 

Finda esta primeira parte, de enquadramento, entraremos na segunda, que 

corresponde ao corpo principal desta dissertação, onde serão expostos a investigação 

realizada, com as novidades e as dúvidas a que chegámos. 

Deste modo, começaremos por apresentar o objecto de trabalho: quantos são e 

quem são os tabeliães activos em Santarém, na transição do século XIV para o século 

XV. Depois desta apresentação, passaremos então à análise de cada um destes tabeliães, 

destacando significativamente aqueles que nos deixaram vislumbrar as suas carreiras, 

como se devagar entrássemos nas suas vidas. Será feito um estudo de caso para cada um 

destes tabeliães que elegemos para uma abordagem mais aprofundada, em virtude de 

vários aspectos, tais como o volume documental que produziram, os cargos que 

assumiram ou outros motivos que justifiquem o destaque. Outra ambição desta 

dissertação é procurar compreender se se evidencia algum sinal de “clientela” entre 

estes homens da escrita notarial e as instituições para as quais escrevem. No entanto, tal 

propósito não será fácil: os dados obtidos podem ser inseguros, já que os fundos não são 

todos iguais na quantidade documental que nos chegou até hoje, o que por si só pode 

deturpar as estatísticas necessárias para chegar a tais conclusões. Pretendemos também 

falar sobre o estatuto de “tabelião da comarca da Estremadura”, posição que sabemos ter 

existido nesta época, através de documentos produzidos por dois tabeliães que se 

sucederam neste cargo, Lourenço Gonçalves e Lourenço Peres. 

Por fim, ainda nesta segunda parte, apresentaremos uma recolha variada das 

tipologias diplomáticas mais recorrentes e também das mais raras nesta investigação, de 

modo a que seja possível perceber o que era mais significativo naquela vila da coroa, há 

cerca de 700 anos: os contratos triviais do quotidiano – arrendamentos, emprazamentos, 

aforamentos e afins? Ou haverá novidades nos diplomas emitidos por estes homens? 
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Diferem em algo dos outros que já conhecemos? Possuem alguma característica muito 

própria? A partir destas questões, procuraremos também transcrever os documentos 

mais elucidativos destas situações. 
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I PARTE 

 

SANTARÉM COMO CONTEXTO 

 

1 – Santarém: uma vila da Coroa no século XIV 

  

1.1 – Importância da vila de Santarém 

 

 Localizada na margem direita do rio Tejo, Santarém foi, desde épocas recuadas, 

um importante núcleo do ponto de vista político, social e religioso. De raízes romanas, 

tornou-se também num destacado centro populacional muçulmano, palco de combates 

entre as gentes peninsulares de raiz hispano-goda e o Islão
23

. 

No reinado de D. Fernando, gozava já de uma acentuada tradição urbana, com 

igrejas, conventos e residências senhoriais a formarem uma “coroa habitacional” em 

torno da alcáçova. Até essa data, o seu crescimento beneficiou da actividade destas 

entidades e da ligação da vila ao seu termo e às localidades abastecedoras para lá dele. 

Todo este “bulício”, gerado fora do centro urbano, na comunicação com o termo e com 

as aldeias próximas, contribuiu para o aumento populacional de Santarém. Este quadro 

observou-se ainda mais no tempo de D. Fernando, quando, não só em Portugal mas 

também um pouco por toda a Europa, se verificou um grande êxodo rural. 

E assim floresceu uma vila propensa a receber o reino no seu seio: perto de 

Lisboa, com facilidades de comunicação para norte e para sul, com uma malha urbana 

suficientemente capaz de se adaptar às necessidades de uma população em crescimento, 

Santarém acolhia frequentemente a corte entre as suas muralhas. E com ela, todo o 

aparelho administrativo do reino. Foi face a este panorama que se nos afigurou 

importante observar o trabalho do tabelionado em Santarém, na época considerada. 

Além destes aspectos, é também sabido que certas cidades do território 

português desde sempre tiveram uma ligação muito especial com a coroa, por variados 

motivos. Entre outras entidades e agentes, o poder régio e o poder municipal 

asseguravam a governação do território e por vezes o rei necessitava de se deslocar aos 

                                                 
23

 BEIRANTE, Maria Ângela V. da Rocha, Santarém Medieval, Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas – Universidade Nova de Lisboa, 1ª edição, Lisboa, 1980, p. 23. 
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concelhos. A uns mais do que a outros. Os que se situam na orla marítima ou os que 

constituíam pontos-chave na comunicação a longa distância beneficiaram de uma 

evolução mais rápida, próxima da das cidades mais eminentes, o que poderá estar 

relacionado com a preferência que o rei manifestava por certas localidades
24

. É o caso 

de Lisboa, Santarém e, mais tarde, Évora. D. Fernando, por exemplo, passou grandes 

temporadas em Santarém, “a vila da coroa”. Isto porque as cidades maiores ou mais 

populosas constituíam centros a partir dos quais o rei podia mais facilmente fazer 

exercer o seu poder, de modo a que este chegasse mais longe (estratégias de 

centralização régia e de “burocracia estatal”, segundo José Mattoso). Mário Viana 

corrobora esta análise: “Em todos os momentos da sua longa história, Santarém foi 

sempre o centro de uma rica região agrícola, como tal suporte de crescimento urbano e 

populacional, entre permanências e transformações várias”
25

. Isto apesar de saber 

também que, tal como outras vilas semelhantes e com localização geográfica próxima 

de Lisboa, Santarém não deixou de ser uma “vila satélite” da urbe olisiponense.  

No entanto, foram as suas condições políticas e populacionais, já explicadas, que 

fizeram de Santarém uma vila propícia para o rei assentar amiúde a sua corte e que 

transportaram para esta “agrovila”
26

 todo o aparelho político do reino (administração e 

consequente dispositivo, onde tem lugar o tabelionado). Era, assim, uma vila da corte e, 

ao mesmo tempo, uma “agrovila”. 

 

 

1.2 – D. Fernando: presença real por excelência no espaço escalabitano 

 

“… Santarém foi praticamente tão importante quanto Lisboa nas estadias da 

corte fernandina, e o rei aí dispunha de um “paço” espaçoso, situado junto a uma das 

portas da cidade”
27

. 

 

Lisboa e Santarém foram os lugares mais frequentados pelo rei D. Fernando 

desde a sua mocidade, o que quer dizer que foram também palco de muitos 

acontecimentos marcantes do seu reinado. Rita Costa Gomes, na biografia que traçou 

                                                 
24

 MATTOSO, José, Naquele Tempo. Ensaios de História Medieval, Lisboa, Círculo de Leitores e Temas 

e Debates, 2009, p. 435. 
25

 VIANA, Mário, Op. cit., p. 204. 
26

 Conceito muito utilizado por Mário Viana em relação a Santarém medieval. 
27

 GOMES, Rita Costa, D. Fernando, Lisboa, Temas & Debates, Lisboa, 2009, p. 117. 
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sobre o rei Formoso
28

, refere que, apesar de serem muito diferentes, Lisboa e Santarém 

foram muito favorecidas por este monarca
29

, o qual tinha nelas muitas moradias. 

Santarém era uma região opulenta, morada de muitas famílias nobres que 

frequentavam a corte. Era, ao mesmo tempo, de grande riqueza agrícola e cultural, visto 

que, tal como Lisboa, era casa de importantes comunidades judaica e moura. Segundo 

Rita Costa Gomes, quando D. Fernando retomou as estadas da corte na vila, já os seus 

antecessores tinham abandonado a alcáçova, para viver lado a lado com o bulício do 

comércio e das gentes da vila, no Chão da Feira ou “Rossio” (local onde, nesta altura, 

foram lavrados muitos dos documentos recolhidos para este trabalho, tal como veremos 

mais à frente)
30

. 

De facto, podemos observar que o rei, ao longo da sua governação, promoveu 

numerosas acções em prol da vila de Santarém, que por isso ganhou o epíteto de “vila 

da coroa”. Em 1374, por exemplo, D. Fernando iniciou o seu projecto mais original, 

segundo Rita Costa Gomes: as obras na igreja e no claustro do já existente Convento de 

S. Francisco
31

. O rei elegeu este espaço para sepultar a sua mãe, D. Constança, e no seu 

testamento mandou que também ele fosse depositado no mesmo convento, bem como 

Leonor Teles e os filhos de ambos. No entanto, pelas vicissitudes por que passou depois 

da morte do Conde Andeiro, D. Leonor acabou por não ser tumulada neste local. 

Para além destas modificações introduzidas no espaço primitivo do convento, 

alguns parecem crer ter sido colocado, no coro alto, um altar, o que levanta a hipótese 

de aí ter funcionado a capela privativa do monarca, por se encontrar próxima do paço 

régio. 

Em 1374 D. Fernando declarou-se protector especial deste lugar e tomou o 

hábito de irmão da Ordem Terceira, com o qual foi sepultado, em 22 de Outubro de 

1385. 

O que também muito atraía o jovem rei a esta vila eram os espaços propícios 

para a caça (paixão sua sobejamente conhecida) e a facilidade dos acessos, tanto por 

terra como pelo rio Tejo. Esta característica ditou que o rei pudesse residir também 

                                                 
28

 Idem, Ibidem, p. 73. 
29

 MARQUES, A. H. de Oliveira, Cortes Portuguesas. Reinado de D. Fernando I (1367-1383), vol. I, 

Instituto Nacional de Investigação Científica – Centro de Estudos Históricos da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1990, p. 73: Em 1371, nas Cortes de Lisboa, 

D. Fernando mandou fazer capítulos especiais para Santarém, em carta outorgada ao dito concelho, 

respondendo assim aos vários pedidos que lhe tinham sido feitos pelo mesmo (“vjmos o Recado que nos 

emviastes”). 
30

 GOMES, Rita Costa, Op. cit., pp. 73-74. 
31

 Idem, Ibidem, p. 117. 
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noutras localidades vizinhas de Santarém, tais como os paços de Valada, de Vila Nova 

da Rainha, de Alcanhões, de Salvaterra ou de Coruche. De facto, segundo a autora, D. 

Fernando construiu ainda outros paços na região estremenha, o que só prova o seu gosto 

pelas lezírias e pelos campos inundados do Tejo
32

. 

Ainda relativamente à caça, Rita Costa Gomes cita Fernão Lopes quando se 

refere à paixão do rei por esta actividade: “Ele trazia quarenta e cinco falcoeiros de 

besta, afora outros de pé e moços de caça, e dizia que não havia de folgar até que 

povoasse em Santarém uma rua em que houvesse cem falcoeiros”
33

. 

Para fazer toda a manutenção desta actividade, D. Fernando tinha serviçais, 

muitos deles mouros e oriundos da mouraria escalabitana. 

Santarém possuía ainda outra característica apelativa à fixação de gentes e do 

comércio: era um bom porto de maré e, por conseguinte, lugar de grande construção 

naval
34

. Este facto também seduzia a permanência da corte naquela vila, numa altura em 

que a construção naval portuguesa aumentava (tendo até o próprio rei mandado 

construir uma sumptuosa “galé real”). Além disso, o tempo era de guerra e convinha ao 

reino preparar recursos militares para sua defesa, incluindo, claro está, a defesa por mar. 

 

 

1.3 – Santarém e as “crises” 

 

 “Se não foram as guerras em que se meteu, ou para que foi empurrado, o seu 

governo teria saldo muito positivo. E convenha-se: não teve sorte nenhuma no tempo 

que lhe coube reinar”
35

. 

  

Quando D. Fernando subiu ao trono, em 1367, herdou um reino em paz e um 

erário muito rico
36

. Apesar da conjuntura europeia desfavorável, tudo indicava que 

Portugal iria ter um bom quadro de fundo do ponto de vista financeiro. No entanto, 

segundo José Mattoso, o assassínio de Pedro I de Castela e o facto de o monarca 

português ter chegado ao trono ainda solteiro, foram motivos suficientes para 

                                                 
32

 Idem, Ibidem, p. 74. 
33

 Idem, Ibidem, pp. 111-112. 
34

 Idem, Ibidem, p. 75. 
35

 MATTOSO, José (coord.), História de Portugal, vol. II – A Monarquia Feudal (1096-1480), Lisboa, 

Editorial Estampa, 1997, p. 414. 
36

 Idem, Ibidem, p. 411. 
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desestabilização. Passou esta por três guerras com Castela, devido à sucessão da coroa 

vizinha, depois do assassinato de Pedro I por seu meio-irmão, o bastardo Henrique de 

Trastâmara, fundador da nova dinastia. 

D. Fernando tentou desde sempre manter-se neutro em relação a estes conflitos 

castelhanos – e em relação às restantes contendas europeias –, no entanto, tal acabou por 

ser praticamente impossível. Para isso contribuíram as ligações entre as redes 

nobiliárquicas de ambos os lados da fronteira. O rei acabou por entrar na guerra por, de 

certo modo, se sentir obrigado a intervir, e também pelo entusiasmo de se ver apoiado 

por cidades, vilas e gente importante do reino vizinho. O adversário, por seu turno, foi 

ajudado pelos franceses. No final, D. Fernando aceitou a paz, apesar de a guerra não lhe 

ter trazido grandes problemas para o reino. No entanto, esta paz acordada em Alcoutim, 

em Março de 1371, acabou por ser desrespeitada ainda nesse mesmo ano, pelo 

casamento do rei com D. Leonor Teles: o monarca português prometeu casar com a 

filha do inimigo, no acordo que ratificou, mas não cumpriu. Tal situação fez com que 

Portugal voltasse a perder território para Espanha, terras essas que tinham sido 

angariadas com a referida paz. 

 A situação agravou-se em 1372, quando D. Fernando tomou partido por 

Inglaterra, contra Henrique II de Castela e os seus aliados franceses. Face a isto, 

Henrique II decidiu invadir Portugal. D. Fernando apressou-se a negociar a paz, depois 

de uma invasão fácil, sem grande oposição das tropas. 

Em 19 de Março de 1373 realizou-se o Tratado de Santarém, entre D. Fernando 

e Henrique II
37

. O rei português assina-o em Santarém e o rei castelhano em Lisboa, no 

dia 22 do mesmo mês. Fazem-se assim as tréguas entre Portugal e Espanha. O monarca 

português compromete-se a perdoar as culpas e a restituir os bens aos exilados 

portugueses em Castela (entre os quais se encontram o infante D. Dinis e Diogo Lopes 

Pacheco, que tinha tentado envenenar o “Rei Formoso”). No entanto, segundo Salvador 

Dias Arnaut, parece que D. Fernando nunca chegou a cumprir esta obrigação. 

No final do ano de 1380, antes da chegada dos ingleses (que estava a ser 

negociada entre Portugal e Inglaterra, no âmbito do tratado de aliança de 16 de Junho de 

1373, caso Portugal fosse tomado por Castela), o rei castelhano (talvez com algumas 

suspeitas) envia a Portugal Iñigo Ortiz de Estúñiga, com instruções para negociar com o 

                                                 
37

 ARNAUT, Salvador Dias, A crise nacional dos fins do século XIV. I – A sucessão de D. Fernando, 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – Instituto de Estudos Históricos Dr. António de 

Vasconcelos, Coimbra, 1960, p. 225. 
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rei português
38

. Primeiro, pedia que este monarca enviasse para Castela, mais amiúde, 

notícias sobre a sua saúde, a da rainha D. Leonor e a da infanta D. Beatriz, que nesta 

altura estava acordada para casar com D. Henrique, filho de D. João I de Castela
39

. 

Segundo, propunha que fossem dados alguns castelos como reféns, como garante do 

que tinha sido firmado entre os dois monarcas ibéricos. Na resposta que o rei português 

enviou ao seu “vizinho”, eram disponibilizados os castelos das povoações de Castelo 

Mendo, Castelo de Vide e Almeida. No entanto, no desejo do rei castelhano estavam os 

castelos de Lisboa, Santarém e Coimbra… O próprio pediu a Iñigo que os tentasse 

conseguir da parte de Portugal. E sublinhou ainda ao seu embaixador que, caso o rei 

português recusasse entregar o castelo de Lisboa, Iñigo conseguisse pelo menos os 

castelos de Santarém e de Coimbra. Em troca, o rei castelhano daria os de Badajoz, 

Plasencia e Cáceres. 

Depois de tanta instabilidade passada e sofrida, como temos vindo a constatar, 

Portugal viu-se ainda a braços com um Tesouro fraco (agravado por uma desvalorização 

monetária e pela subida de preços) e com um povo necessitado. Tal conjuntura abriu 

caminho às uniões populares, também protagonizadas no espaço geográfico que diz 

respeito a esta dissertação, Santarém. Estes movimentos precederam a crise de 1383-

1385
40

. 

 

De acordo com José Mattoso, a “revolução de 1383-85” foi única na Idade 

Média portuguesa, por ter sido a mais pulsante e radical entre todas as que a 

precederam. Crê o autor que, segundo as características fundamentais do conceito de 

“revolução”, se pode falar “apenas de uma revolução portuguesa durante o período 

medieval, a de 1383-1385”
41

. Mas, como já anteriormente se fez menção, esta revolução 

não nasceu do nada. Teve raízes na década de 70, quando se começaram a observar 

casos de uniões populares em diversas cidades e vilas portuguesas. Entre elas, 

Santarém, que não ficou alheia ao problema. 

Estes conflitos são atribuíveis não só a dificuldades económicas, mas também a 

uma combinação de outros factores estruturais e conjunturais – nomeadamente a Peste 

Negra, as crises de fome, o êxodo rural, os diferendos entre o poder dominante e o resto 

                                                 
38

 Idem, ibidem, pp. 34-36. 
39

 Ao mesmo tempo, D. Fernando negociava também, com os ingleses, o casamento da sua herdeira com 

D. Duarte, filho do conde de Cambridge. 
40

 MATTOSO, José, Naquele Tempo…, p. 410. 
41

 Idem, Ibidem, cit., p. 411. 
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da população, na Cristandade Latina do Ocidente, em geral. No caso português, a 

instabilidade governativa agravada pelo casamento do rei com Leonor Teles. 

O poder régio exerceu pesadas retaliações sobre as ditas uniões populares, o que 

em nada abonou a imagem de D. Fernando. Tal facto materializou-se no pedido que o 

terceiro estado fez ao rei nas cortes de 1372, para que perdoasse aos revoltosos e 

moderasse a violência da repressão. No entanto, os conflitos alastraram um pouco por 

todo o país, chegando até a envolver a nobreza nos anos de 1379-1380, quando João 

Lourenço da Cunha e Diogo Lopes Pacheco foram acusados de tentar envenenar D. 

Fernando. Ambos fugiram para Castela, como vimos anteriormente. 

 

No ano de 1383 realizaram-se as últimas cortes do reinado do “Rei Formoso”: 

 

“As últimas Cortes do reinado de D. Fernando I realizaram-se 

em Santarém, em finais de Agosto e começos de Setembro de 1383, com 

o único objectivo de jurarem herdeiros da Coroa portuguesa a infanta 

D. Beatriz, filha do monarca, e seu marido, o rei de Castela, Juán I. 

 Não subsistiram „actas‟ dessas Cortes, mas tão somente as 

procurações de 66 concelhos e senhorios (…). Datadas entre 5 de Julho 

e 21 de Agosto de 1383 (…)
42

”. 

 

Entre estas procurações encontrámos a do concelho de Santarém
43

, feita por João 

Peres (“Joham perez stpriuam do Conçelho da dicta ujlla e tabaliom dado per El Rey 

ao dicto Conçelho”) no Mosteiro de S. Francisco da dita vila. No momento em que a 

mesma foi escrita esteve presente o tabelião Mestre Lopo (oficial da escrita já 

conhecido da nossa investigação), contado entre os homens que presenciaram a 

elaboração da mesma – vide em Anexo, na ficha de tabelião nº 24. Também o dito 

tabelião João Peres, que fez a procuração, poderá ter correspondência com o João Peres 

que já fichámos, durante a investigação que fizemos para esta dissertação – vide em 

Anexo, na ficha de tabelião nº 52. 

 

                                                 
42

 MARQUES, A. H. de Oliveira (coord.), Cortes Portuguesas. Reinado de D. Fernando I (1367-1383), 

vol. II (1383), Instituto Nacional de Investigação Científica – Centro de Estudos Históricos da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1993, cit., p. 9. 
43

 Idem, Ibidem, pp. 300-306. 
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Ainda no ano de 1383 outro acontecimento veio marcar o panorama político 

nacional: o rei morreu, deixando D. Leonor Teles como regente. A única filha viva de 

ambos, D. Beatriz, estava casada com o rei de Castela, a quem por isso o reino de 

Portugal também pertencia
44

. Este facto, perigoso para a independência do país, fez com 

que as forças que se opunham à regente e à herdeira do trono engrossassem. Em Lisboa, 

Santarém e Elvas recusaram aclamar D. Beatriz como rainha de Portugal, recusa essa 

que envolvia tanto o povo como a nobreza
45

. Arnaut escreve mesmo que “em Santarém 

(…) houve forte oposição ao alçar pendão por D. Beatriz”, de acordo com os relatos de 

Fernão Lopes
46

. Continuando a citar este cronista, o mesmo autor refere ainda que neste 

dia houve grande agitação e tumulto na vila escalabitana, de tal modo que o povo até 

quis matar o seu alcaide, Vasco Leitão, por ter apregoado tal rainha. 

 

A tensão atingiu um clímax com a morte do Conde Andeiro, levada a cabo por 

D. João, o Mestre de Avis (meio-irmão de D. Fernando), e a revolução propagou-se 

rapidamente por todo o reino, sem que tivesse sido sequer planeada. D. João chegou 

assim ao trono, aclamado pelos populares e eleito nas cortes de 1385 como rei. 

Ainda antes disso, porém, o rei de Castela veio ao reino português, depois da 

morte de D. Fernando, tendo chegado a Santarém no dia 12 de Janeiro de 1384, onde se 

conservou até 10 de Março do mesmo ano
47

. 

 

Só para concluir, resta-nos constatar que a vila de Santarém teve assim um papel 

muito interventivo nos acontecimentos que se foram sucedendo no reinado de D. 

Fernando. Se por um lado, na década de 70, foi palco de inconformismo popular contra 

o poder real, protagonizado pelas uniões populares, por outro, em Setembro de 1383, 

ajudou a construir a paz com Castela: foi ela que acolheu as cortes que corroboraram o 

pacto entre Portugal e o reino vizinho, firmado com o casamento da infanta D. Beatriz 

com D. João de Castela. Parece assim que a “vila da coroa” – tão desejada por D. 

Fernando para as suas estadas, e por isso também tão beneficiada pelo poder real tanto 

no epíteto como no destaque público que ganhou, face a outras vilas e cidades do reino 

–, acolheu as determinações régias. Ao mesmo tempo, porém, também não deixou de se 

                                                 
44

 OLIVERA SERRANO, Cesar, Beatriz de Portugal. La pugna dinástica Avís-Trastámara, Santiago de 

Compostela, 2005. 
45

 MATTOSO, José, Naquele Tempo…, p. 411. 
46

 ARNAUT, Salvador Dias, A crise nacional dos fins do século XIV. I…, pp. 69-70. 
47

 Idem, Ibidem, p. 175. 
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manifestar quando se sentiu, tal como todo o povo português, injustiçada pela dureza 

dos tempos e dos conflitos que não pediu. 

Neste sentido, uma das ambições deste trabalho será tentar perceber se, na 

documentação escalabitana desta época, se notam ou não marcas da instabilidade que 

caracterizou este tempo, sinais de uma crise com contornos internos e internacionais. 

Assim sendo, não podemos também esquecer os primeiros anos da governação 

do Mestre de Avis, que também tiveram em Santarém alguma importância, tendo a dita 

vila sido palco de mais alguns acontecimentos importantes para a vida do país. 

 

 

1.4 – D. João I no espaço escalabitano: presenças e ausências marcadas 

pelos desígnios da guerra 

 

No longo reinado de D. João I, o Mestre de Avis – reinado de quase meio século 

–, podemos detectar a presença da corte portuguesa em vários pontos do país, como por 

exemplo na vila abrangida por esta dissertação – Santarém. 

Nos primeiros anos do seu reinado – que implicaram um empenhado esforço de 

guerra –, enquanto o Condestável se encontrava mais no sul do país, o rei, pelo 

contrário, marcou forte presença nos territórios do norte e do centro, especialmente 

entre os anos de 1385-1389
48

. 

Sabemos, no entanto, que o Mestre de Avis esteve em Santarém no ano de 1385, 

depois de regressar de umas escaramuças com Castela, havidas no norte de Portugal, em 

Ponte de Lima
49

. A vila de Santarém estava livre de partidários de Castela, por isso o rei 

lá se demorou alguns meses, aproveitando para garantir a adesão das praças da 

Estremadura, que anteriormente tinham dado voz por Castela. 

Entre 1386 e 1389 o rei esteve ainda em Santarém algumas vezes, mas sempre 

de passagem para outro qualquer ponto do país, quase sempre a norte da linha do Tejo
50

. 

Em 1390 chega a Santarém, no dia 18 de Junho, de regresso ao sul, para assistir ao 

nascimento do seu filho primogénito D. Afonso. Neste período os assuntos da vila 

ocuparam-no sobejamente, com as suas solicitações, por isso lá ficou alguns meses. 

                                                 
48

 MORENO, Humberto Baquero; Os Itinerários de El-Rei Dom João I (1384-1433), Identidade – Série 

“Cultura Portuguesa”, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa – Ministério da Educação, Lisboa, 1988, 

p. 9. 
49

 Idem, Ibidem, pp. 19-20. 
50

 Idem, Ibidem, pp. 25-29. 
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Nos primeiros anos da década de 90 o monarca percorreu essencialmente a 

Beira, na zona da raia, devido aos conflitos com Castela
51

. Entre 1393 e 1394 deslocou-

se ao longo da faixa litoral compreendida entre o Porto e Lisboa, para em 1395 e 1396 

voltar a socorrer a zona de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

As movimentações de D. João I entre o norte e o sul de Portugal voltaram a 

intensificar-se nos finais da década de 90, com o ressurgir das questões bélicas com 

Castela, devido ao não cumprimento das cláusulas do tratado de tréguas estabelecido em 

15 de Maio de 1393
52

. Nesse período agravaram-se as relações com Castela. 

Entre finais de 1399 e o ano de 1400 (mês de Abril), o rei demorou-se 

novamente por Santarém, tendo depois partido para o Crato. 

Em 1401 o monarca encontra-se em Santarém, depois de regressar das cortes de 

Guimarães, onde ouviu queixas sobre o excessivo número de tabeliães naquela cidade, 

bem como denúncias contra a má preparação dos mesmos para o cargo que exerciam, 

pelo que o Mestre de Avis ordena ao chanceler que não volte a nomear mais oficiais 

destes até se retornar ao número original de tabeliães vimaranenses
53

. 

A partir de Maio de 1402, até ao fim do ano, D. João I vai demorar-se em 

Santarém, Salvaterra de Magos, Paços de Valada e Lisboa. Em Agosto deste ano as 

cortes reúnem-se na vila escalabitana, para continuar a discussão das tréguas com 

Castela. Diz-nos Baquero Moreno: “Resultou desta reunião o acordo de se proceder à 

assinatura de tréguas pelo espaço de dez anos, o qual veio a ser firmado naquela 

localidade [Santarém] em 18 de Novembro, com nova reunião de alguns procuradores, 

colocando-se mesmo a hipótese de terem permanecido na vila até conclusão do 

convénio que punha termo à guerra”
54

. 

Entre 1403 e 1409 o rei permaneceu principalmente no território entre Portel e 

Almoster, tendo desenvolvido especialmente a sua acção em Lisboa, Santarém, 

Estremoz e Évora. Nesta altura notou-se alguma preocupação em fixar a governação na 

região centro-sul do país. Mais tarde, D. João I continuou a manter presença nesta zona, 

com especial atenção para o eixo Lisboa-Santarém, mas este período cronológico já não 

se encontra abrangido pelo nosso trabalho. 
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 Idem, Ibidem, p. 10. 
52

 Idem, Ibidem, p. 11. 
53

 Idem, Ibidem, p. 89. 
54

 Idem, Ibidem, p. 93. 
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2 – A produção documental em Santarém antes do século 

XIV. Génese do tabelionado escalabitano. 

 

“O instrumento público tabeliónico não surge repentinamente de uma só vez em 

todo o território de Portugal, tendo como núcleos iniciais Braga e Guimarães, a norte, 

e a vila de Santarém, a sul.” 

(…) 

“Os tabeliães surgem primeiro nos principais centros urbanos, de jurisidição 

civil régia (Santarém, Guimarães, Lisboa e Coimbra) mas também eclesiástica (Braga 

e, talvez, Viseu).”
 55

 

 

O trabalho de Bernardo de Sá-Nogueira sobre a génese do tabelionado público 

português é de consulta obrigatória para a elaboração de qualquer dissertação sobre este 

tema. É fundamental para a compreensão de todo este universo da produção documental 

na Idade Média portuguesa. 

O autor defende a ideia de que a génese do tabelionado português – “Primeiro 

Tabelionado” (1212-1223) – se deu apenas no reinado de D. Afonso II, se tivermos em 

conta a forma como irradiou da Itália para os territórios da cristandade latina 

ocidental
56

. De facto, muitos tabeliães desta época utilizam a expressão primus tabellio 

na subscrição notarial dos documentos que validam
57

. 

Assim, o início do tabelionado em Portugal deve situar-se entre 1212 (ano do 

aparecimento do primeiro tabelião conhecido – Martim Martins, de Guimarães) e 1214 

(data do primeiro instrumento público português conhecido, feito por Mendo Eanes, 

tabelião de Santarém
58

). 

Bernardo de Sá-Nogueira atenta também para o facto de os primeiros tabeliães, 

ao usarem a intitulação já acima enunciada, estarem a utilizar a “expressão da primazia, 

                                                 
55

 SÁ-NOGUEIRA, Bernardo, Tabelionado e Instrumento Público em Portugal…, cit., p. 123 e p. 226. 

Da documentação recolhida, a implantação do instrumento tabeliónico em Portugal iniciou-se em 

Santarém, em 1214. Seguiram-se – por ordem – Guimarães, Braga, Viseu, Penela, Panóias, Lisboa e 

Valdevez, Bragança, Ponte de Lima e termo de Ferreira, Leiria, Lafões e Covilhã, Coimbra, Vouga, 

Torres Vedras e Sintra, Óbidos e Lamego. 
56

 Idem, Ibidem, p. 58. 
57

 Idem, Ibidem, p. 64: Reforçando esta ideia da génese do tabelionado no reinado de Afonso II, é de ter 

em conta a forma como Pedro Rol, tabelião de Lisboa nesta altura, escreve a sua intitulação: “primus et 

publicus tabellio domini regis Alfonsi iuratus in Ulixbona”. 
58

 Idem, Ibidem, p. 121: o autor classifica a actividade tabeliónica em Santarém, nesta primeira fase do 

tabelionado português, como “média”. 
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da novidade”, que aparece ligada à designação do seu ofício. Em relação a Santarém, o 

investigador questiona-se por que razão Mendo Eanes não usou a expressão primus 

tabellio, mas como rapidamente induz, tal pode dever-se ao facto de apenas se conhecer 

um instrumento da sua autoria
59

. 

Os tabeliães que referiam mais claramente o âmbito da sua jurisdição, entre 1212 

e 1223, eram quatro, e entre eles estava um outro escalabitano, Mendo Pais (1218-

1221)
60

. No entanto, nem todos indicavam com clareza o local onde trabalhavam, o que 

dificulta o estudo dos vínculos a espaços nesta primeira fase do tabelionado em 

Portugal. 

Mendo Pais foi, como Sá-Nogueira lhe chamou, um dos “tabeliães absentistas” 

desta fase. Ou seja, este tabelião pertencia ao grupo dos que não lavravam documentos 

pelo seu próprio punho, mas apenas supervisionavam o labor de escrivães ao seu 

serviço, colocando depois o seu sinal, no final da elaboração do documento
61

. 

Santarém foi, para todos os efeitos, um dos locais de actividade tabeliónica que, 

nesta primeira época, se destacou pela modernidade das práticas documentais, 

comprovada pela presença do elemento topográfico da datação e pela fórmula de acesso 

inicial semi-objectiva
62

. A acompanhá-la no mesmo feito estavam também a vila de 

Guimarães e a cidade de Coimbra. 

Com os últimos documentos desta fase a serem lavrados em 1223, entrou-se no 

período a que o investigador deu o nome de “Eclipse” (1224-1247). Do tabelião Mendo 

Pais, de Santarém, não restou nenhum documento posterior a 1221, mas talvez fosse ele 

a testemunha que apareceu em documentos feitos por outros escrivães, no ano de 1243, 

naquela vila
63

. 

Assim, a partir de 1223 observou-se em Portugal um “retrocesso de outras 

«novidades» jurídico-político-institucionais surgidas com o reinado de D. Afonso II”
64

. 

Neste ano apenas se encontraram documentos notariais produzidos em Braga, 

Guimarães e Coimbra, áreas em que antigos tabeliães, da época do “primeiro 

                                                 
59

 Idem, Ibidem, p. 81. Em relação ao total de documentos da vila de Santarém, apenas se encontraram 7 

correspondentes a esta fase, num universo de 155, o que indica uma grande escassez, visto que para 
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Martim Martins (de Guimarães) e Pedro Martins (de Leiria). 
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 Idem, Ibidem, p. 107. 
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 Idem, Ibidem, p. 220. 
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tabelionado”, prosseguiram com a sua actividade de escrituração. As restantes 

circunscrições do reino, que anteriormente tinham estado particularmente activas, 

ficaram nesta altura estagnadas no seu “labor”. Isto porque, em algumas áreas 

geográficas, os tabeliães que antes operavam deixaram de se intitular como tal, 

passando a trabalhar apenas como escrivães, sem a formalidade do “título” que antes 

ostentavam na documentação que produziam. Escreve o investigador que a instituição 

acabou por entrar numa fase de obscuridade, relativamente ao brio que a caracterizou 

nos anos anteriores. Resumidamente, como Sá-Nogueira conclui, nesta fase o 

tabelionado parece ter-se desagregado, mas o instrumento público sobreviveu. 

Conservou-se sobretudo nas cúrias episcopais
65

. 

A cidade de Braga foi excepção nesta altura, sem dúvida, pois mostrou ser o 

único centro onde o notariado se conseguiu manter e até se desenvolveu. Supõe-se que 

tal se possa ter devido à estabilidade do poder local e ao facto de os seus tabeliães 

poderem estar inicialmente ligados ao arcebispado (facto que não pôde ainda ser 

comprovado)
66

. 

Sobre esta fase de retrocesso podemos ainda acrescentar que existiram outras 

ressalvas: houve tabeliães que, ao serem referidos por outros, eram sempre desse modo 

denominados, mas que, nos documentos que escreveram pelo seu próprio punho, nunca 

usaram essa intitulação. Simplesmente apresentavam-se como escrivães. 

Relativamente a Santarém, o tabelião Mendo Pais suscita algumas dúvidas nesta 

fase (apesar de o seu último documento conhecido ser do ano de 1221), porque em 

Agosto de 1243 é feito em Santarém um instrumento de avença com o selo do concelho, 

que tem como última testemunha um Menendus Pelagii tabellio
67

. Ora não se pode 

saber com certeza se este era ainda o mesmo Mendo Pais, ou se, sendo-o, ainda 

trabalhava como tabelião na dita vila. 

Parece então que só com a subida de Afonso III ao trono o reino conseguiu 

reunir as condições necessárias à estabilidade política, jurídica e institucional. Terá 

entrado, assim, na terceira e última fase de implantação do tabelionado em Portugal, 

segundo Sá-Nogueira – uma “implantação definitiva e consolidação” desta instituição 

(1248-1279)
68

. Esta fase de implantação é principalmente atribuível à iniciativa da 

corte, que funcionará muito bem em conjunto com os poderes civil e eclesiástico. Este 
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 Idem, Ibidem, p. 309. 
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foi o “segredo” para que, na cidade do Porto, surgisse, a partir de 1242, o tabelionado 

público, que se estabelece sem hesitações nem recuos (a exemplo do que se passou em 

Braga, durante a fase do “Eclipse”). 

Na vila de Santarém esta fase dá os primeiros passos com o aparecimento do 

tabelião João Domingues “Gatinho”, em 1247 (apesar de este só voltar a aparecer em 

1252), que se intitula tabelião do concelho e conta com numerosos documentos para o 

ilustrar
69

. Mais uma vez, é de novo Santarém que está na linha da frente, mostrando que 

é um lugar propício ao crescimento e à implantação da actividade notarial. Lisboa só 

dará este novo passo em 1255, juntamente com Sintra; seguir-se-á Torres Vedras, em 

1259. 

Do total de documentos recolhidos, no âmbito desta fase, 36% correspondem à 

zona da Estremadura Central-Meridional/Vale do Tejo. Destes 36% sobressai uma 

amostra significativamente concentrada em apenas 2 núcleos: Lisboa e Santarém (este 

último como zona correspondente à enorme área de influência do Tejo)
70

. O grupo de 

tabeliães desta faixa ribeirinha “Lisboa/Santarém” caracterizar-se-ia pela modernidade 

da tipologia diplomática e das práticas notariais. 

Não se pode, no entanto, falar de um estabelecimento estável da instituição, pois 

em Santarém tal só se sentiria com o tabelião Mendo Peres, a partir de 1253, tendo 

acontecido o mesmo noutras localidades. O interessante é observar como, em plena 

crise de 1245-1248, o tabelionado ressurgiu na vila (talvez devido à presença do conde 

de Bolonha em Leiria)
71

. O mesmo aconteceu, naturalmente, na vila de Leiria. 

Entre 1254 e 1263 a instituição alargou-se bastante e pode falar-se de verdadeira 

implantação do tabelionado à escala de todo o Portugal
72

. Logo nos primeiros quatro 

anos deste período o número de circunscrições aumenta de 10 para 20. Estas 10 novas 

circunscrições localizam-se na Estremadura Central/Meridional (área geográfica que 

abrange também a vila de Santarém), Entre Cávado e Minho, Trás-os-Montes, 

Vouga/Mondego e Entre Cávado e Douro. Na Estremadura Central/Meridional a 

implantação da instituição alarga-se a partir de um só centro – Santarém – para Óbidos, 

Lisboa, Sintra, Alenquer e Torres Vedras. 
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Assim, em 1279 já existia em Portugal, com excepção da região do Algarve, 

uma rede notarial definitivamente implantada. Segundo Bernardo de Sá-Nogueira 

pensa-se que, nesta data, estivessem activos tanto em Santarém como em Lisboa, oito 

tabeliães a trabalhar em simultâneo
73

 (o que, para a altura, foi um número-recorde). 

Já falámos de dois tabeliães escalabitanos, Mendo Eanes (1212-1214) e Mendo 

Pais (1218-1221). Para terminar, gostaríamos de destacar mais dois, que surgiram 

ligados à corte e/ou a poderosos: Miguel Fernandes (1259-1271) e Lourenço 

Domingues [da Cunha] (1269-1275). 

Miguel Fernandes
74

 terá sido notário da corte em 1257-1258 e, a partir dessa 

altura, terá ficado a contactar-se com o chanceler Estêvão Eanes. Esta ligação poderá ter 

estado na origem da sua chamada a Évora, como tabelião de Santarém, para lá escriturar 

um instrumento público, em 1263, que formalizou um acordo entre importantes partes 

eclesiásticas. Esta chamada a Évora não pode passar-nos ao lado, pois a cidade tinha já 

um tabelião público experimentado – Pedro Lourenço –, com longa carreira de 

escrituração. É por isso um facto curioso que, segundo Bernardo de Sá-Nogueira, “só 

pode explicar-se pela importância do acontecimento, das altas individualidades 

presentes e, sobretudo, pela insistência de alguém com muito poder e influência para 

tornar possível a escrituração de um instrumento público em Évora por um tabelião de 

Santarém. Esse alguém só poderia ser D. Estêvão Eanes – ou o próprio rei”
75

. Mais 

tarde, em Santarém, continuou-se a encontrar este tabelião ligado ao mesmo chanceler, 

na escrituração de negócios importantes tratados por esse oficial da corte. 

O tabelião Lourenço Domingues
76

 era filho de Domingos Lourenço da Cunha, 

“o menos conhecido dos filhos de Lourenço Fernandes da Cunha”, segundo Sá-

Nogueira. Esta filiação já foi comprovada por Leontina Ventura. A sua família incluiu 

grandes nomes da fidalguia rica e influente do tempo de Afonso III. O marido de sua tia 

D. Urraca foi Martim Martins Dade, alcaide de Santarém. E toda a restante família de 

sangue pertencia à esfera das casas escalabitanas que gravitavam em torno da corte, na 

vila de Santarém (foi sobrinho de Gomes Lourenço, Egas Lourenço, Vasco Lourenço da 

Cunha, etc. Todos fidalgos importantes da vila). 

                                                 
73

 Idem, Ibidem, p. 380-381. 
74

 Idem, Ibidem, p. 434-437. 
75

 Idem, Ibidem, cit., p. 435. 
76

 Idem, Ibidem, p. 446-452. 
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Estes dois tabeliães escalabitanos ficaram assim (devido à singularidade das suas 

carreiras e, no caso, de Lourenço Domingues, da sua linhagem) “entre os mais ilustres” 

dos tabeliães estudados por Bernardo Sá-Nogueira, na sua tese
77

. 

Finalizamos assim, com estes dois tabeliães, esta reflexão sobre a terceira e 

última fase do tabelionado em Portugal – de implantação e consolidação da instituição. 

Mas, ainda antes de terminar, gostaríamos de concluir esta fase, acrescentando que o 

estudo quantitativo dos tabeliães estudados pelo investigador revelou algumas 

assimetrias na fixação da instituição tabeliónica no território português. Por exemplo: 

90% da documentação recolhida no âmbito desta fase de implantação foi elaborada por 

apenas 84 dos 208 tabeliães identificados neste trabalho. Estes tabeliães pertenciam a 

apenas 39 das 95 circunscrições analisadas. E uma larga fatia destes oficiais da escrita 

pertenceu aos grandes núcleos urbanos desta época (Santarém, Lisboa, Braga, Coimbra, 

Guimarães e Porto), sendo responsáveis por cerca de 60% dos documentos constituintes 

do corpus estudado por Sá-Nogueira
78

. 

Pretendeu-se com esta panorâmica geral sobre a implantação do tabelionado em 

Portugal, dar atenção a como tal fenómeno se desenvolveu na vila de Santarém, espaço 

que iremos interrogar de seguida. O nosso estudo será, contudo, para um período 

posterior ao do elaborado por Bernardo Sá-Nogueira. Esta retrospectiva tornou-se 

essencial para percebermos como lá se desenvolveu a actividade tabeliónica, por que 

motivos teve tanto relevo em Santarém e quem seriam alguns dos homens que lá 

escrituraram, assumindo-se esclarecidamente como tabeliães da vila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
77

 Idem, Ibidem, p. 453. 
78

 Idem, Ibidem, p. 456. 
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II PARTE 

 

O TABELIONADO EM SANTARÉM (TRANSIÇÃO DO 

SÉCULO XIV PARA O SÉCULO XV) 

 

 Em 1367 D. Fernando ascendeu ao trono. O tabelionado português estava há 

muito consolidado, desde o reinado de D. Afonso III. O jovem rei, amante das lezírias 

do Tejo, propícias ao seu entretém favorito – a caça – gozava de longos períodos de 

permanência na vila de Santarém. Durante todo o seu reinado esta vila foi, como já 

indicámos anteriormente, um sítio de eleição para a permanência do monarca. Este facto 

trouxe, seguramente, implicações à vida da dita vila. Se o rei lá estacionou amiúde, a 

mesma teve de se adaptar à estada da corte. Se o rei vive na vila, esta tem de saber 

responder através do dinamismo das suas instituições, da sua administração, do seu 

governo. 

 Vislumbramos assim Santarém, com ruas fervilhantes, comércio intenso, 

oportunidades de negócio aliciantes. A vida fazia-se nas ruas ruidosas. Compras, 

vendas, arrendamentos… 

 Ao imaginarmos o bulício deste quotidiano, pensamos em como podemos hoje 

“palpar” esta realidade do passado de Santarém, como podemos inquirir a sua vida, 

quando o rei a beneficiava ao permanecer no seu seio. O melhor meio para essa 

auscultação é, sem dúvida, a documentação da época que conseguiu sobreviver aos 

séculos e se encontra hoje entre nós. Documentação essa elaborada pelo tabelionado da 

vila que, dia-a-dia, foi trabalhando no registo e validação de qualquer negócio 

efectuado. Por toda a vila se lavravam actos escritos, juridicamente comprovados e 

validados por estes oficiais da escrita, que apunham o seu selo ao documento, tornando-

o assim indubitavelmente válido pelo poder jurídico a ele inerente. 

 Estes eram, sem dúvida, homens de grande importância para o correcto 

funcionamento da vila da coroa, pois dinamizavam toda a sociedade. Por eles passavam 

todos os negócios que tinham a ver com bens próprios: uma simples terra agrícola, uma 

casa, bens de toda uma vida… Enfim, quase tudo necessitava de ser posto em 

pergaminho e sancionado pelo punho de um tabelião. 
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 Assim, face a isto, afigurou-se-nos de alguma importância estudar estes homens 

operantes em Santarém, ao tempo dos reis D. Fernando e D. João I, Mestre de Avis, 

abrangendo assim também a crise de 1383-1385. É esse estudo que nos propomos agora 

aqui apresentar. 

 Já falámos da metodologia que aplicámos durante a investigação, já falámos 

igualmente dos fundos que escrutinámos, portanto passamos assim já de seguida à 

apresentação do conjunto de tabeliães resgatados para este trabalho. Demarcaremos 

essencialmente os estudos de caso (sobre os tabeliães que merecem mais a nossa 

atenção, visto não ser possível falar de cada um individualmente, pois totalizam 89) e 

falaremos também sobre as dificuldades com que nos deparámos e sobre os problemas 

que não conseguimos resolver. 

 Tentaremos ser, acima de tudo, objectivos, segundo aquilo de que dispomos, na 

análise das carreiras destes homens, pois as fontes por vezes não nos fornecem toda a 

informação ou todos os esclarecimentos que desejaríamos. Para um período cronológico 

tão recuado como o medieval, as fontes podem ser algo incompletas ou vagas, no que 

diz respeito a pormenores como a carreira de um tabelião. 

 Passemos então à análise do tabelionado escalabitano compreendido entre os 

anos de 1367 (reinado de D. Fernando) e 1405 (reinado de D. João I). 
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1 – Número e cronologia dos tabeliães. Apresentação geral. 

 

A recolha de dados para esta dissertação foi feita através dos fundos que já 

identificámos no início do texto deste nosso trabalho, seleccionados com a ajuda do 

Professor Bernardo de Sá-Nogueira. Manuseámos assim os fundos do Mosteiro de 

Alcobaça, Convento de Chelas, Convento da Santíssima Trindade de Santarém, 

Convento de Santa Clara de Santarém, Convento de S. Domingos de Santarém, 

Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém e Mosteiro de Santa Maria de 

Almoster. Os documentos foram vistos um a um, de modo a identificar, para a 

cronologia desta dissertação, os tabeliães operantes na vila de Santarém. No final desta 

fase de pesquisa e recolha de informação, obtivemos um total de 488 documentos, 

escritos e validados por estes homens. Deste modo pudemos não só arranjar um meio de 

observar a sua produção, mas também de poder ter a noção de quantos eram, onde 

escreviam, o que escreviam, para quem escreviam, etc. 

Foram assim inventariados 89 tabeliães escalabitanos, para o período 

cronológico compreendido entre 1367 e 1405 (38 anos). Podemos desde já adiantar 

que, pelo menos na amostra que foi analisada, todos eles escreveram em Português, pois 

nunca foi encontrado por nós um só documento elaborado por algum destes homens que 

estivesse escrito em Latim. Tal não é novidade para o século XIV, de qualquer modo, 

fica a nota. 

Confessamos, não sem alguma “pena”, que Santarém não nos forneceu conteúdo 

bastante para dissertar apenas sobre o cartório de um tabelião; estávamos preparados, 

caso isso acontecesse, para seguir esse rumo individual, que seria, sem dúvida, deveras 

aliciante. Mas esta “contrariedade” não se nos afigurou de todo limitativa. Antes pelo 

contrário: tornou-se até numa vantagem, pensamos. Foi assim que nos lançámos na 

abordagem prosopográfica e num tratamento de colectivos. 

 

Antes de entrarmos no verdadeiro corpo deste trabalho, importa ainda esclarecer 

como vamos processar a apresentação e desenvolvimento dos dados obtidos. 

Primeiramente, explicaremos o modo de classificação deste conjunto de tabeliães e 

desenvolveremos os esclarecimentos sobre cada classificação, de modo a conseguirmos 
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transmitir uma visão de conjunto clara e directa sobre os dados
79

. Após esta tarefa, num 

outro capítulo, apresentaremos os estudos de caso que mereceram ser seleccionados 

para reflexão mais profunda. 

 

Assim sendo, como ordenámos e classificámos este conjunto de tabeliães? 

Depois de reflectirmos sobre esta questão, pensámos fazê-lo através do ponto em que 

mais comummente divergem – o sinal. Ou seja, visto que nem todos foram encontrados 

com sinal (alguns por falta de informação, outros por nunca os termos encontrado 

acompanhados de um), decidimos apresentá-los aqui divididos em três grandes grupos: 

Grupo 1 – tabeliães que foram resgatados com o seu respectivo sinal. A este 

grupo pertencem 69 tabeliães. 

Grupo 2 – tabeliães que não conseguimos encontrar a validar um documento 

(foram sempre referidos, normalmente como testemunhas, por outros tabeliães) e que, 

por isso, carecem de sinal. Pertence a este grupo um total de 19 tabeliães. 

Grupo 3 – tabeliães que sabemos que tinham e usavam sinal (por informação 

dada por terceiros), mas não o conseguimos recuperar. Apenas 2 tabeliães encaixam 

nesta situação. 

 

 Como podemos observar no gráfico que se segue, o Grupo 1 constitui a maior 

fatia deste conjunto de tabeliães, sendo também o grupo que mais fruto deu para a 

investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79

 Decidimos apresentar alguns dos gráficos e tabelas, ilustrativos do discurso em questão, ao longo do 

corpo do texto, por tal nos parecer de mais fácil entendimento e visualização. Todos os outros elementos 

gráficos que forem mais extensos e que, por isso, necessitem de uma maior visualização, serão então 

remetidos para o Anexo. 
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Fig. 1 – Tabeliães da vila de Santarém, no período de 1367-1405: uso de sinal. 

 

Antes de passarmos à análise individual de cada um destes grupos, informamos 

que cada um destes 89 tabeliães está devidamente identificado em fichas individuais 

(vide Anexo), organizadas por ordem cronológica, nas quais registámos o seu nome, 

sinal (ou ausência dele), intitulação, cronologia de produção documental e outros itens 

relevantes. 

Debrucemo-nos então sobre os três grupos que incorporam os 89 tabeliães que 

encontrámos activos na vila escalabitana, na transição do século XIV para o século XV. 
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19
2

Sinais dos tabeliães - presença na documentação 
considerada

Com sinal (Grupo 1)

Sem sinal (Grupo 2)

Com sinal, mas não o 
conhecemos (Grupo 3)

Com sinal, mas 
desconhecido (Grupo 3)
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1.1 – Grupo 1: Tabeliães com sinal identificado 

 

No gráfico acima apresentado podemos verificar que os tabeliães pertencentes 

ao Grupo 1 formam o conjunto maior (com um total de 69 tabeliães, em 89) e, por isso, 

mais coeso e, por conseguinte, mais importante deste trabalho, relativamente à 

qualidade dos dados que nos forneceu. Além disso, porque capturámos o sinal de cada 

um deles, tornou-se muito mais fácil entender a extensão das suas carreiras e reconhecer 

o seu trabalho, no meio do de tantos outros que nos apareceram. 

É no seio deste grupo que se vão revelar, por exemplo, tabeliães com longas 

carreiras (que por vezes até ultrapassam o âmbito cronológico desta tese), ou tabeliães 

cujo cursus honorum difere do habitual, como por exemplo Lourenço Gonçalves e o seu 

sucessor no cargo, Diogo Domingues (II), dois tabeliães gerais da comarca da 

Estremadura, que antes eram comuns tabeliães de Santarém. Foi neste grupo que 

conseguimos seleccionar os mais importantes, ou os que mais se destacaram por 

variados motivos, para trabalharmos e apresentarmos aqui alguns “estudos de caso”. 

Antes de passarmos à análise mais detalhada deste grupo, observemos a tabela 

abaixo, que nos revela quem são os homens que constituem o Grupo 1, bem como as 

“cronologias-limite” em que trabalharam, o número de anos em que exerceram o seu 

ofício e o número de documentos em que apareceram, tanto a validar como apenas a 

testemunhar. Assinalados a cinzento, encontraremos os tabeliães que marcaram 

presença na documentação por um período de tempo igual ou superior a 15 anos. A 

verde, assinalámos os três tabeliães com carreiras mais longas, e a vermelho, os três que 

produziram o maior volume documental. 

 

 

Nº TABELIÃES 1ª data Última data ANOS 
Nº de documentos em que aparece, validando ou 

testemunhando 

1 Afonso Domingues (I) 1380  1 3 

2 Afonso Eanes 1373 1400 27 20 

3 Afonso Martins 1374 1383 9 6 

4 Afonso Peres 1404  1 2 

5 Álvaro Afonso 1388 1407 19 24 

6 Álvaro Eanes 1375 1385 10 5 

7 Álvaro Esteves 1370  1 2 

8 Álvaro Rodrigues Valoira 1365 1374 9 4 

9 Diogo Domingues (I) 1386  1 1 

10 Diogo Domingues (II) 1389 1400 11 3 
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11 Diogo Martins 1371 1382 11 6 

12 Domingo Durães 1369 1375 6 4 

13 Estácio Eanes 1371 1377 6 9 

14 Estêvão Afonso 1373 1379 6 5 

15 Estêvão Geraldes 1370  1 1 

16 Estêvão Martins 1362 1367 5 2 

17 Estêvão Peres (I) 1380 1403 23 22 

18 Estêvão Peres (II) 1368 1378 10 7 

19 Estêvão Vicente (I) 1372 1406 34 14 

20 Estêvão Vicente (II) 1374 
década de 

1390 
cerca 
de 16 

3 

21 Gil Domingues (I) 1379 1404 25 19 

22 Gil Domingues (II) 1384  1 1 

23 Gil Eanes 1388 1399 11 5 

24 Gil Martins 1376 1388 12 23 

25 Gil Vasques 1401  1 1 

26 Gomes Eanes 1367  1 2 

27 Gonçalo Afonso 1367 1383 16 32 

28 Gonçalo Eanes 1383  1 1 

29 Gonçalo Peres 1386 1389 3 5 

30 João Afonso 1367  1 1 

31 João Domingues (I) 1397 1407 10 10 

32 João Domingues (II) 1370  1 1 

33 João Domingues (III) 1374  1 1 

34 João Eanes (I) 1367 1380 13 4 

35 João Eanes (II) 1376 1382 6 5 

36 João Esteves 1385 1405 20 8 

37 João Gomes 1373 1375 2 3 

38 João Lourenço (II) 1404  1 1 

39 João Peres 1379 1383 4 4 

40 João Sem Mal 1364 1382 18 26 

41 Lopo Afonso 1390 1402 12 8 

42 Lopo Esteves 1365 1402 37 25 

43 Lourenço Esteves (I) 1386 1399 13 20 

44 Lourenço Esteves (II) 1390 1406 16 12 

45 Lourenço Gomes 1398 1403 5 3 

46 Lourenço Gonçalves 1374 1405 31 37 

47 Lourenço Vasques 1389 1405 16 9 

48 Luís Domingues 1367 1383 16 9 

49 Luís Eanes 1398 1399 1 3 

50 Luís Martins 1370 1379 9 6 

51 Martim Eanes 1362 1388 26 24 

52 Martim Gomes 1368 1397 29 17 

53 Mem Domingues 1378 1383 5 4 

54 Pedro Eanes 1403  1 1 
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55 Pedro Martins 1374 1377 4 2 

56 Pero Fernandes 1403 1404 1 2 

57 Rodrigo Afonso 1373 1399 26 18 

58 Rodrigo Eanes 1386 1396 10 6 

59 Rodrigo Eanes do Cercal 1389 1401 12 4 

60 Vasco Domingues 1377 1397 20 29 

61 Vasco Eanes 1378 1406 28 18 

62 Vasco Lourenço (I) 1396  1 1 

63 Vasco Lourenço (II) 1376  1 1 

64 Vasco Martins 1368 1382 14 16 

65 Vasco Peres 1362 1370 8 2 

66 Vasco Vicente 1379 1386 7 9 

67 Vicente Eanes (I) 1388 1405 17 12 

68 Vicente Eanes (II) 1374 1376 2 4 

69 Vicente Martins 1382 1383 1 5 

 

Fig. 2 – Tabeliães com sinal, pertencentes ao Grupo 1. 

 

 

 Neste Grupo 1 encontramos um leque diferenciado de pormenores que nos 

permite uma visão de conjunto destes tabeliães escalabitanos. Comecemos por observar 

o que nos dizem sobre a longevidade das suas carreiras e o volume documental 

produzido, atentando à tabela acima apresentada e também aos gráficos de apoio e às 

fichas de tabelião que se encontram no Anexo. 

 Entre 1367 e 1405 (as balizas cronológicas desta dissertação) decorreram 38 

anos. Para estes 38 anos levantámos 89 tabeliães actuantes na vila de Santarém, como já 

referimos. Alguns deles, sabemos que já trabalhavam antes de 1367, como Álvaro 

Rodrigues Valoira (1365), Estêvão Martins (1362), João Sem Mal (1364), Lopo Esteves 

(1365), Martim Eanes (1362) e Vasco Peres (1362). Outros foram detectados a trabalhar 

muito depois de 1405, tais como Afonso Domingues (II) (1407), Álvaro Afonso (1418), 

Estêvão Vicente (I) (1406), João Domingues I (1402), Lourenço Esteves (II) (1406) e 

Vasco Eanes (1406). Outros houve que apareceram esporadicamente, por um ou dois 

anos apenas, sem voltarem a dar sinais do seu trabalho, pelo menos nos fundos que 

foram investigados [como por exemplo, Afonso Domingues (I) (1380), Diogo 

Domingues (I) (1386) ou Luís Eanes (1398-1399)]. 

 Relativamente aos tabeliães com sinal que mais escreveram, podemos, numa 

primeira abordagem, dizer que também andam paralelamente associados aos valores 
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máximos de produção documental (conferir Fig. 2). Ou seja, alguns dos que mais 

perduraram no tempo são também alguns dos que mais escreveram em Santarém, no 

período em questão. 

Assim sendo, decidimos agrupar estas duas características (a longevidade das 

carreiras e a “larga produção”) para falarmos dos tabeliães deste grupo que mais se 

destacaram a este nível. Não analisaremos todos os que estão assinalados a cinzento na 

tabela acima, pois nem todos merecem especial destaque, para além da longevidade das 

carreiras; analisaremos apenas aqueles que não só atingiram essa longevidade e “larga 

produção”, mas também as marcaram por um ou outro aspecto. 

Deste modo, destacaremos então os seguintes tabeliães: Martim Eanes, Lopo 

Esteves, Gonçalo Afonso, Martim Gomes, Vasco Domingues, Gil Domingues (I), 

Estêvão Peres (I) e Álvaro Afonso. 

 

 

1.1.1 – A longevidade das carreiras e a “larga produção” nos tabeliães com sinal 

identificado 

 

 Com estas características podem citar-se 8 tabeliães como exemplo: 

 

 Martim Eanes (1362-1388)
80

 – “Martjm anes tabaljom del Rej na djcta ujlla de 

santarem”: 

Totaliza 24 documentos em que esteve presente, 18 dos quais foram validados 

por ele. Mais de metade, portanto. Nos restantes, apareceu apenas entre as testemunhas 

ou através de traslados de documentos autenticados com o seu sinal – uma boa 

demonstração da actividade deste profissional. 

Martim Eanes, encontrado já em documentação de 1362, ainda está activo no 

ano de 1388. Em 1387 encontrámos o seu último documento que pudemos conhecer, o 

qual validou com um novo sinal que utilizava já desde 1386. Em 1388, data-limite em 

que o encontrámos, foi testemunha num traslado de uma carta de emprazamento. E não 

voltámos a cruzar-nos com ele. 

Do seu percurso podemos salientar alguns aspectos, devidamente anotados na 

sua ficha individual que se encontra no Anexo, mas escolhemos o mais significativo 

                                                 
80

 Vide ficha de tabelião nº 1, no Anexo. 
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para aqui aprofundarmos – a sua mudança de sinal, detectada pela primeira vez em 

2/10/1386, numa carta de emprazamento perpétuo feita na igreja do Convento de Santa 

Clara de Santarém
81

. 

Tivemos obviamente o cuidado de comparar as letras dos documentos feitos com 

o primeiro e com o segundo sinal, para não cairmos num erro de identificação. Porém, 

depois de termos analisado as grafias nos documentos com ambos os sinais, assumimos 

estar perante o mesmo tabelião: com base na mancha gráfica, nas letras maiúsculas e 

nas letras minúsculas mais características (como o “C”, o “E”, o “G”, o “N”, o “a”, o 

“c”, o “s”, etc.), concluímos que não seria arriscado aceitar que Martim Eanes realmente 

modificou o seu sinal no ano de 1386. 

 Ilustramos a nossa decisão com as imagens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Mancha gráfica de um documento validado por Martim Eanes, com o 

primeiro sinal que usou (Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), mç. 39, nº 945 (11)). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81

 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, mç. 9, nº 600. 
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 Fig. 4 – Mancha gráfica de um documento 

validado por Martim Eanes, com o segundo sinal 

que usou (Convento de Santa Clara de Santarém, 

mç. 9, nº 600). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 5 – O primeiro sinal usado por Martim Eanes, em 1378 (Mosteiro de 

Alcobaça (2ª inc.), mç. 39, nº 945 (11)). 

 

Fig. 6 – O segundo sinal 

usado por Martim Eanes, em 1386 

(Convento de Santa Clara de 

Santarém, mç. 9, nº 600). 
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Figs. 7 e 8 – Intitulação de Martim Eanes, no documento validado com o 

segundo sinal (Convento de Santa Clara de Santarém, mç. 9, nº 600). Podemos 

comparar com a intitulação que se pode observar na Fig. 5 (linha 1). 

 

Podemos ainda observar a semelhança entre a letra maiúscula “N”, nos dois 

diferentes documentos já indicados (de Alcobaça e de Santa Clara): 

 

 

 

 

 Figs. 9 e 10 – Podemos ler “morador Na mosarrja” e “Noso”. A execução de 

ambos os “N” maiúsculos é rara. E é usada tanto no documento de Alcobaça (imagem 

7), associado ao primeiro sinal usado por Martim Eanes, como no documento de Santa 

Clara (imagem 8), associado ao segundo sinal do tabelião. 

 

 Lopo Esteves (1365-1402)
82

 – “lope„stevez tabeljom de noso Senhor El rreij na 

dicta villa e em seu termho”: 

Sabemos que em 1365 este tabelião já validava documentação (Ordem de Cister, 

Santa Maria de Almoster, mç. 3, nº 46). 

Totaliza 25 documentos para um período de actividade de 37 anos (é o tabelião 

com a carreira mais longa do nosso corpus!) e goza da particularidade de nunca ter sido 

referido por outros tabeliães como testemunha ou em traslados de documentos seus, em 

nenhum instrumento público. Ou seja, os 25 documentos aqui indicados foram todos 

validados por ele, entre 1365 e 1402. É também um dos cinco tabeliães que deu 

indicações sobre o seu livro de registo – assunto que abordaremos mais tarde. Agora 

transcrevemos apenas as referências ao dito livro: 

Numa carta de posse feita a 5/05/1378, em Santarém, Lopo Esteves escreveu 

acerca do documento que estava a terminar: “…seendo tudo em meu ljuro registado…”. 
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E noutra carta de posse feita no mesmo dia, mas desta vez em S. João de Rio Maior 

(termo de Santarém), reforçou o uso do mesmo livro: “com oreginal que fica fecto em 

meu ljuro do offiçio do Taboljado”. 

 

 Gonçalo Afonso (1367-1383)
83

 – “Gonçallo affonso Tabellion dEl Rei en 

Santaren”: 

Encontrámo-lo activo em Santarém durante 16 anos, mas a partir de 1383 não o 

voltámos a encontrar na documentação desta vila. 

Entre os 89 tabeliães que atrás listámos, Gonçalo Afonso é o segundo que mais 

escreve (o primeiro é Lourenço Gonçalves, tabelião de Santarém e depois tabelião da 

comarca da Estremadura, mas dele falaremos mais especificamente no capítulo 2, em 

virtude da singularidade do cargo que ocupou). Este tabelião validou, com o seu sinal, 

29 dos 32 documentos que compõem o seu “corpus pessoal”. Nos restantes 

documentos, foi nomeado por outros tabeliães como testemunha ou em traslados de 

documentos validados por si. É um número muito elevado de instrumentos para um 

período cronológico tão estreito, se compararmos com Lopo Esteves, por exemplo, que 

conta com 25 documentos elaborados num período de 37 anos. No entanto também não 

podemos esquecer que, primeiro, é possível que nem toda a documentação de Santarém 

tenha chegado aos nossos dias, e que, segundo, não pudemos ver todos os fundos que 

contêm documentação desta vila. Por isso, não devemos tomar este raciocínio como 

absoluto. Deixamos apenas a observação. 

 

 Martim Gomes (1368-1397)
84

 – “martjn gomez tabalyom dEl Rey na dicta vila 

de Santaren” (entre outras intitulações): 

Muito há a dizer sobre Martim Gomes, nomeadamente sobre os seus sinais, 

intitulações e livro de registo, mas agora apenas abordaremos no geral alguns aspectos 

do seu trabalho, guardando o aprofundamento dos mesmos para mais tarde, em 

subcapítulos mais específicos. 

Encontrámos este tabelião a escriturar durante cerca de 29 anos, marcando 

presença num total de 17 documentos. Destes, 10 foram validados por ele. Nos restantes 

é referido por outros tabeliães em traslados que incluem documentos seus, ou como 

testemunha em outros actos escritos. No entanto, temos dúvidas se, entre os anos de 
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1395 e 1397, se tratará ainda do mesmo Martim Gomes, pois aparece apenas referido 

como testemunha em documentos validados por outros. Poderá ser o mesmo mas 

também poderá tratar-se de um homónimo, visto estarmos perante uma carreira muito 

longa, e também em virtude de “Gomes” ser um apelido relativamente pouco frequente 

nesta altura. 

Sobre o seu trabalho podemos acrescentar, como acima já mencionámos, dois 

pormenores: a mudança de intitulação e a referência ao seu livro de registo. Sobre a 

intitulação podemos dizer que o tabelião variou muito. A partir de 1368 (ano em que 

encontrámos o primeiro documento validado com o seu sinal), o tabelião sempre nos 

aparece como “martjn gomez tabalyom dEl Rey na dicta vila de Santaren”. No ano de 

1383 – ano que marca o início de uma profunda crise em Portugal – é “tabaljom na 

dicta vjla de Santarem per autorjdade da Rahjnha dona Leonor pela graça de deus 

gouernador e Regedor dos Reynos de portugal e do algarue”. E ainda, em 1384 (mais 

precisamente no dia 6 de Março) – até parece que Martim Gomes acompanha as 

vicissitudes da época… – o tabelião apresenta-se como "escriuam pubrjco na dicta ujla 

de Santarem en seu termho per autorjdade d'El Rey Dom Joham e da Rehjnha Dona 

beatrjz de castela e de portugal". Curioso este facto de a intitulação de Martim Gomes 

variar consoante as disposições políticas que decorriam naquele tempo no território 

português. Qual seria o objectivo de tais alterações? 

De acrescentar também o pormenor da muda de sinal. No caso deste tabelião, 

nem podemos dizer que se tratou de uma mudança, pois apenas verificámos alterações 

em alguns pormenores do desenho do mesmo; a matriz, essa, manteve-se intacta. 

Realçamos apenas que estas alterações se deram nos anos em que o mesmo modificou a 

sua intitulação; ou seja, parece assim haver uma correlação, neste caso, entre a 

intitulação e o sinal de tabelião. 

Existe ainda outro pormenor, de que falaremos detalhadamente mais adiante – os 

“homem de mim”. Martim Gomes é um dos tabeliães do nosso corpus que indica, ao 

longo da sua carreira, dois homens que parecem estar (julgamos nós) ao seu cuidado, ou 

sob a sua tutela: “Rodrjgo affonso homem de mjm Tabaljom” (em 1379)
85

 e “diogo 

perez homem de mjm Tabalyom” (em 1381)
86

. Não sabemos ao certo de que tipo de 

relação se trata, se profissional se “paternal”, mas tentaremos reflectir sobre esse 

assunto no tópico adequado. 

                                                 
85

 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, mç. 3, nº 75. 
86

 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, mç. 6, nº 12. 
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Assim sendo, o aprofundamento de todos estes aspectos aqui mencionados que 

ficam, de certo modo, pendentes para análise, será feito posteriormente, nos 

subcapítulos que versarão sobre as intitulações, as mudanças de sinal tabeliónico e os – 

apelidados por nós – “homens de mim”. 

 

 Vasco Domingues (1377-1397)
87

 – “Vaasco dominguez taballiom d‟El Rey em 

Santarem”: 

Vasco Domingues conta com a sua presença em 29 documentos, sendo que 

apenas existe um documento que não é validado por ele. É o terceiro tabelião com maior 

volume de documentação produzido, num espaço temporal de 20 anos. 

Em 1377 dá a conhecer o seu sinal na documentação escalabitana, para em 1386 

apresentar algumas modificações no mesmo, que adiante apresentaremos. 

 

 Gil Domingues (I) (1379-1404)
88

 – “Gil dominguez tabeliom dEl Rej em a dicta 

villa”: 

Durante uma carreira de cerca de 25 anos, segundo a documentação vista, este 

tabelião validou 19 documentos, tendo sido referido em 5 desses instrumentos como 

testemunha e num traslado que fizeram de um documento seu. 

Sobre Gil Domingues (I) apenas temos a referir um único ponto, relacionado 

com a cronologia da sua actividade profissional. Existe um vácuo entre os anos de 1379 

e de 1389, relativamente à sua presença na documentação. Como o instrumento que nos 

dá conta da sua possível existência em 1379 é um documento que apenas o refere como 

testemunha, poderá haver alguma incerteza relativamente à identificação deste tabelião, 

visto existir um Gil Domingues (II), que validou um documento por nós encontrado do 

ano de 1384. Assim sendo, é com algum risco que associamos o ano de 1379 ao início 

da carreira deste homem, mas como de Gil Domingues (II) apenas temos, em todo o 

nosso corpus, um só documento, preferimos não associar o ano de 1379 a um tabelião 

que tão pouco se manifestou na documentação por nós vista. 

 

 

 Estêvão Peres (I) (1380-1403)
89

 – “Steuam perez tabliom del Rey em 

Santarem”: 
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Com 23 anos de trabalho e 22 documentos contados por nós durante a pesquisa 

para este trabalho, Estêvão Peres (I) é um dos tabeliães do grupo mais sólido de todo o 

conjunto recolhido. Destes 22 instrumentos, 7 são de actos escritos que ele 

testemunhou. 

Trata-se também de outro tabelião que sabemos ter usado livro de registo (“…a 

qual [procuração] Steuam perez tabliom tem Registada em sseu liuro…”
90

). 

 

 Álvaro Afonso (1388-1407)
91

 – “aluaro affomso tabaliom d‟El Reij em a dicta 

vila”: 

Álvaro Afonso parece trabalhar apenas durante 19 anos, mas não é verdade. 

Encontrámo-lo, por acaso, a validar documentação na vila de Santarém ainda no ano de 

1418
92

. Mas como esta data já ultrapassava a nossa baliza cronológica, para não nos 

dispersarmos, optámos por não o seguir, apesar de a tentação ser alguma. Assim sendo, 

podemos considerar que este tabelião gozou de, pelo menos, 30 anos de carreira. 

Do período de 19 anos de trabalho que considerámos para Álvaro Afonso, 

recolhemos 26 instrumentos reveladores da sua presença, dos quais 19 foram elaborados 

por ele e 7 foram referências à sua presença entre o habitual grupo de testemunhas que 

aparece no protocolo final dos documentos. Este é um dos tabeliães que mais escreve, 

segundo o que nos revelou a pesquisa dos fundos. 

 

Convém salientar que todos estes dados são aqui apresentados com base no que 

os fundos nos permitiram recolher. Atribuir números correctos para documentação deste 

período é sempre algo complicado, pois não podemos esquecer que as fontes são 

lacunares, com a agravante de que nem todas puderam ser vistas, pelo menos para um 

estudo desta dimensão. Mais tempo permitir-nos-ia recolher mais informação e, 

consequentemente, fundamentar melhor as nossas conclusões e dissipar algumas 

dúvidas. 

 

Seguidamente propomos um último olhar sobre o Grupo 1, no que diz respeito a 

algumas “características-base” que temos vindo a mencionar ao longo da apresentação 
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dos tabeliães escalabitanos mais significativos para o período em causa. Essas 

características são, nem mais nem menos, “fugas” à actuação-padrão que fomos 

encontrando nalguns destes profissionais. 

 

 

1.1.2 – A intitulação tabeliónica – variações: 

 

 Ao longo da nossa pesquisa fomos reparando que alguns tabeliães variaram na 

forma como se davam a conhecer nos documentos, divergindo da grande maioria que 

normalmente sempre seguiu a habitual forma: “nome próprio” seguido da expressão 

“tabelião d‟ El Rei na dita vila [de Santarém]” ou “tabelião d‟ El Rei em Santarém”. 

Fora estes, aqueles cujo trabalho só demos conta quando figuravam entre testemunhas, 

no protocolo final dos instrumentos, eram apenas indicados como “…tabeliães”, no fim 

do rol dos nomes. 

 Face a esta normalidade, foi muito fácil detectar a irregularidade! Assim, demos 

conta de 5 tabeliães que apresentaram intitulações que foram mudando ao longo da sua 

carreira. De alguns já falámos no subcapítulo 1.1.1, mas vamos agora aqui aprofundar e 

reflectir sobre os motivos que os poderão ter levado a apresentar-se de maneiras 

diferentes, nos documentos que elaboraram. 

 Estas divergências podem ter correspondido tanto a momentos que marcaram a 

situação política do reino como a meras evoluções, sofridas no ofício que exerciam. 

 Comecemos então pelos tabeliães Martim Gomes (1368-1397) e Afonso Eanes 

(1373-1400): 

 

 Martim Gomes: 

- “martjn gomez tabalyom dEl Rey na dicta vila de Santaren” (em 1368). 

- “martjn gomez tabaljom na dicta vjla de Santarem per autorjdade da Rahjnha dona 

Leonor pela graça de deus gouernador e Regedor dos Reynos de portugal e do 

algarue” (em 1383). 

- "Martim gomez escriuam pubrjco na dicta ujla de Santarem en seu termho per 

autorjdade d'El Rey Dom Joham e da Rehjnha Dona beatrjz de castela e de portugal" 

(no dia 6/03/1384). 

- “martjn gomez tabalyom dEl Rey na dicta vila de Santaren” (em 1388). 
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 Afonso Eanes: 

- “afonse‟annes tabeljom dEl Rey em a dicta vjlla de Santarem” (em 1373); 

- “afonse‟annes Tabaljom En a dicta vjla de Santarem per autorjdade de Nosa Senhora 

Rehjnha” (em 1383); 

- “afonse‟annes tabeljom dEl Rey na dicta vjlla de Santarem” (em 1385). 

 

 Martim Gomes e Afonso Eanes são dois tabeliães que revelam, nas alterações 

que efectuaram nas suas intitulações, pormenores de natureza política, relacionada com 

a instabilidade que se vivia no reino, no período correspondente à crise de 1383-1385 

(ou Interregno, como também foi apelidada, num determinado momento). 

 Ambos se designaram tabeliães da vila mas, chegados ao ano de 1383, quando o 

rei D. Fernando morre, depararam-se com uma realidade diferente, portadora de grande 

instabilidade. Ficou regente a rainha D. Leonor Teles, que, apesar de mal-amada pelo 

povo (como o cronista defendeu), tomou as rédeas da governação. Ora foi precisamente 

neste ano que estes dois tabeliães escalabitanos, Martim Gomes e Afonso Eanes, 

incluíram um elemento comum na sua intitulação: a invocação da autoridade da rainha 

D. Leonor. Tal facto poderá parecer aparentemente normal, visto o rei ter morrido, e ela, 

como sua mulher, ter assumido esse dever, enquanto não se decidia a sucessão do trono. 

No entanto, esta alteração não se verificou no conjunto dos tabeliães que encontrámos a 

operar na vila, nesta altura: Martim Gomes e Afonso Eanes foram, pois, os únicos que 

incluíram, na forma como se apresentaram nos instrumentos públicos, a expressão “por 

autoridade da rainha D. Leonor”. 

Face a esta singularidade, o que poderemos pensar? Terão ambos considerado 

que, assumindo-se publicamente pela rainha, poderiam “dar nas vistas” e obter algum 

favor real? Terão pensado que seria mais vantajoso – ou mais prudente – deixarem-se 

levar pela “maré política” do momento? Tomaram partido por medo ou por interesse? 

Ou simplesmente por lealdade à rainha? 

Infelizmente não temos dados mais concretos que nos possam dar resposta a 

estas questões, pelo que podemos apenas reflectir sobre elas… e deixar algumas ideias 

em aberto.  

Contudo, o problema da sucessão continuava em aberto. A filha de D. Fernando 

e de D. Leonor Teles, D. Beatriz, tinha casado com D. João, rei de Castela, e a regente 

pretendia passar-lhe a sucessão, apesar de grande parte da população portuguesa ser 

contra a iminente perda da independência que ela significava, independência essa que o 
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rei D. Fernando tão dificilmente sempre tentou manter, ao longo do seu reinado. 

Todavia, em parte para fazer valer os direitos de D. Beatriz, o rei de Castela invadiu 

Portugal, estabelecendo em Santarém a capital, antes de ir para Sevilha. Sabemos que o 

rei de Castela veio ao reino português depois da morte de D. Fernando, tendo chegado a 

Santarém no dia 12 de Janeiro de 1384, onde se conservou até 10 de Março do mesmo 

ano
93

. 

Ora é no dia 2 de Março de 1384 que encontramos Martim Gomes a validar, em 

Santarém, uma carta de doação, intitulando-se “escrivão público”
94

 nessa mesma vila, 

“por autoridade do rei D. João e da rainha D. Beatriz de Castela e de Portugal”. Mais 

uma vez nos deparamos com uma aproximação, por parte do tabelião, às contingências 

que se viviam em Santarém nessa altura. Sabemos que D. João de Castela se instalou na 

vila, quando cometeu Portugal. Presumimos por isso que Martim Gomes tenha tomado 

partido desse acontecimento, mas não podemos saber se foi por medo de retaliações ou 

por outro qualquer motivo; podemos apenas intuir. Mas convém não esquecer que 

Salvador Dias Arnaut considerou Fernão Lopes, ao escrever que “em Santarém também 

houve forte oposição ao alçar pendão por D. Beatriz”
95

, como atrás já referimos. Ora 

numa vila tão resistente à rainha “castelhana”, é sem dúvida estranho que um tabelião se 

declare abertamente por João e Beatriz de Castela e Portugal, “unindo” assim, sem 

medos, as duas coroas… 

Para concluir, sabemos apenas que, passado este período de terrível instabilidade 

para o reino, que deixou Portugal sem leme na governação, estes dois tabeliães – 

Martim Gomes e Afonso Eanes – regressaram às suas simples intitulações, em 1388 e 

1385, respectivamente, já sob a alçada do Mestre de Avis. 
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Seguidamente, apresentamos três tabeliães que parecem ter evoluído nos seus 

cargos, pois tal evolução manifestou-se nas suas intitulações. Rodrigo Eanes do Cercal 

apresenta um caso um pouco diferente do de Lourenço Gonçalves e de Diogo 

Domingues (II), apesar de se poderem incluir todos nesta mesma tipologia de evolução 

da carreira. Vejamos: 

 

 Rodrigo Eanes do Cercal
96

: 

- “Rodrige annes do çercal (…) tabaljaees” (de 1389 em diante); 

- “Rodrigo annes do çercal vasallo d'El Rey E Notario jeeral per el em nos seus Reynos 

de portugal e do Algarue” (em 1393). 

 

 É curioso o caso deste tabelião, que sempre nos apareceu referido por outros ao 

longo da nossa investigação, e que tantas reticências nos causou relativamente ao seu 

apelido “Cercal” e às dúvidas de identificação com o tabelião Rodrigo Eanes, que 

também actuou no mesmo período. Foi preciso chegar a uma fase mais avançada da 

pesquisa para encontrarmos o único documento com que Rodrigo Eanes do Cercal nos 

presenteou, com um magnífico sinal e uma intitulação algo diferente do habitual – 

quando já pensávamos ser mais “um” entre “tantos” que nos deixaram sem sinal… 

 Desconhecemos o porquê de o tabelião usar a intitulação de “notário geral” 

(num universo de denominação que só utiliza a palavra “tabelião” para identificar o 

ofício destes homens). Desta mudança apenas podemos concluir que o Cercal nos 

apareceu pela primeira vez, com sinal, a validar um documento como “vassalo d‟El Rei 

e notário geral” no dia 18/08/1393
97

, e que nos restantes documentos – inclusive num 

que foi feito ainda nesse mesmo ano, no dia 25/02/1393 –, foi referido apenas como 

simples tabelião. 

 Sobre o apelido “Cercal”, podemos colocar a hipótese de este se referir ao seu 

local de origem – Rodrigo Eanes, o do Cercal… –, até para se diferenciar do seu 

homónimo que existia em Santarém, na mesma altura. No entanto também não nos 

devemos esquecer que nunca se referiram a este tabelião sem este apelido, ou seja, 

quando era ele, sabíamos sempre que era ele, porque aparecia sempre acompanhado do 

“Cercal”. Mesmo na sua intitulação o usa. Portanto fica a dúvida – estamos perante um 

apelido de família ou um topónimo? 
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 Relativamente aos tabeliães Lourenço Gonçalves e Diogo Domingues (II), que 

também sofreram uma evolução na sua carreira, algo menos vago temos a dizer, em 

comparação com o seu colega anterior. 

 

 Lourenço Gonçalves
98

: 

- “lourenço gonçallvez Tabelliom d‟El Rey em a dicta Villa de Santarem” (a partir de 

1375); 

- “lourenço gonçalluez Tabeliom em a dicta villa per autoridade de nosa Senhora e 

Raynha dona Leonor pela graça de deus gouernador e Regedor dos Reynos de portugal 

e do algarue” (em 1384); 

- “lourenço gonçalluez tabeliam Jeeral na comarca da estremadura” / “lourenço 

gonçalluez Tabeliam de nosso Senhor El rrey na comarca da estremadura” (1385-

1396). 

- "lourenço gonçallvez tabelliom per o meu Senhor El Rey em a dicta villa" (em 1399). 

 

 Diogo Domingues (II)
99

: 

- “diogo domingues tabeliom d‟El Rey na dicta villa” (a partir de 1389); 

- “diego domjnguez tabaliom geeral na comarca da estremadura per noso Senhor El 

Reij” (a partir de 1395). 

 

 Agregámos estes dois homens por uma razão óbvia: ambos foram tabeliães 

gerais na comarca da Estremadura e, como veremos, sucederam-se no cargo. 

 Não queremos explanar aqui as conclusões que tirámos do seu trabalho, pois 

ambos se encontrarão, num próximo capítulo mais adequado, devidamente explicados e 

revelados. Essas explicações envolverão necessariamente a mudança que notámos nas 

suas intitulações, pois ela está directamente relacionada com o facto de ambos terem 

passado de tabeliães que operavam na vila de Santarém para agentes que exercitavam 

num âmbito geográfico mais alargado, que era a comarca da Estremadura, sendo assim 

“tabeliães gerais”. Por isso, de momento, sobre eles, apenas deixamos esta nota, neste 

capítulo relacionado com as mudanças nas intitulações tabeliónicas, adiantando apenas 
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que Diogo Domingues (II) sucede a Lourenço Gonçalves no cargo de tabelião geral, na 

jurisdição correspondente à comarca da Estremadura. 

 

 Vejamos outro caso. Desta vez não se trata de uma alteração na intitulação, mas 

de uma singularidade da mesma, única entre os 89 tabeliães que formam o corpus 

considerado. 

 

 Mestre Lopo
100

: 

- “Meestre lopo tabelion” (1370-1404). 

 

 Mestre Lopo – parece-nos – é o caso do tabelião que muito tem para nos dizer, 

mas que praticamente nada nos revela (no âmbito documental da pesquisa que 

efectuámos, claro). Espantou-nos sempre a sua designação constante de “mestre” – 

chegámos até a julgar que poderia não ser verdadeiramente tabelião (e ainda nos 

assaltam dúvidas) –, mas pouco podemos saber sobre a sua carreira, pois não 

encontrámos um só documento em que aparecesse a conferir validade jurídica
101

. 

Estamos, portanto, perante um tabelião do Grupo 2 (tabeliães cujo sinal 

desconhecemos), de que excepcionalmente falamos nesta alínea, por estar relacionado 

com questões de intitulação que, por não se justificar, não pretendemos aprofundar 

quando entrarmos na caracterização deste grupo (vide supra 1.2). 

 Face a esta singularidade, que justifica a sua inclusão neste ponto 1.1.2, 

questionamo-nos sobre que função poderá ter desempenhado este homem na vila de 

Santarém. Terá sido mesmo tabelião da vila? Terá exercido outras funções, como as que 

os letrados
102

 do seu tempo exerciam, e daí o uso do pré-nome “mestre”? Será 

despropositado considerar ainda outra hipótese, a das profissões manuais e corporativas 

que organizavam os seus agentes em “aprendizes”, “oficiais” e “mestres”? Será que era 

tabelião a tempo parcial? 

 Parece-nos que estas últimas hipóteses poderão ser as menos válidas, pois este 

tabelião foi encontrado, exactamente com a mesma intitulação, na procuração feita pelo 

                                                 
100

 Vide ficha de tabelião nº 24, no Anexo. 
101

 Sobre este tipo de designação, apercebemo-nos que também Bernardo de Sá-Nogueira se tinha já 

deparado com um tabelião semelhante: Mestre Paio, “tabellium d‟Euora” entre 1271 e 1279 (ainda activo 

em Abril de 1296) – cf. SÁ-NOGUEIRA, Bernardo de, Tabelionado e Instrumento Público em Portugal, 

p. 646. 
102

 Sobre a designação de “letrados”, ver: HOMEM, Armando Luís de Carvalho, O Desembargo Régio 

(1320-1433), Instituto Nacional de Investigação Científica, Centro de História da Universidade do Porto, 

1ª edição, Porto, 1990, pp. 179-183. 
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concelho de Santarém, nas cortes de 1383, que se realizaram naquela mesma vila
103

. 

Não é ele o autor do documento (é-o o escrivão do concelho e tabelião do mesmo, João 

Peres), mas Mestre Lopo está presente, juntamente com outros homens, aquando da 

feitura da dita procuração. 

 Assim sendo, talvez seja razoável atentar no que nos diz Carvalho Homem 

acerca da designação de “mestre”: 

 

 “ (…) um primeiro aspecto que teremos em conta na abordagem 

dos letrados será o da sua identificação. Observado o respectivo 

elenco, um facto nos saltará imediatamente à vista: trata-se do 

contraste de fundo na designação entre os letrados do período 

prolongável até aos finais da década de 1360 e os subsequentes. 

Efectivamente os primeiros são normalmente designados como 

“mestres”, especificando-se após o nome próprio se em Direito Civil 

([das] Leis) se – eventualmente – em Canónico ([das] Decretais).”
104

 

 

 É verdade que Mestre Lopo nos aparece, pela primeira vez, no ano de 1370, ou 

seja, mesmo no final da década de 60, mas esta designação, no seu caso, não caiu, visto 

termos ainda notícias suas num instrumento de 1404, ainda como “Mestre Lopo”. 

 Continuemos com Carvalho Homem: 

 

 “Estamos pois face à continuidade de uma situação vinda de 

séculos anteriores, pela qual o letrado é referido pelo ramo jurídico 

mas sem que se especifique o grau possuído, e fazendo-se preceder o 

nome próprio da referência à posse de uma habilitação para a 

docência. Tal facto, além de impedir o conhecimento do grau, impede 

também o do patronímico e/ou apelido e consequentemente – e salvo 

casos pontuais – o da respectiva família.”
105

 

 

                                                 
103

 MARQUES, A. H. de Oliveira (coord.), Cortes Portuguesas. Reinado de D. Fernando I (1367-1383)., 

vol. II (1383), Centro de Estudos Históricos – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade 

Nova de Lisboa, Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, Lisboa, 1993, pp. 300-306. 
104

 HOMEM, Armando Luís de Carvalho, O Desembargo Régio…, cit., p. 179. 
105

 Idem, ibidem, cit., pp. 179-180. 
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Também aqui estamos de acordo, em relação ao nosso caso. A designação 

“Mestre Lopo” não é reveladora de nenhum grau que este tabelião possa possuir, apenas 

nos levanta a hipótese de estarmos perante um homem que exercia funções jurídicas na 

vila escalabitana. Além disso, ainda nos impede, como bem refere o Professor Carvalho 

Homem, de conhecer o seu apelido. 

Para terminar: 

 

“Esta situação irá modificar-se na época de D. Fernando, 

altura em que os desembargadores letrados passam a ser identificados 

pelo nome completo, seguido da referência ao grau académico (…) ou 

à simples frequência de algum Estudo Geral (escolar), especificando-se 

também o ramo jurídico (Leis ou Degredos, eventualmente os dois 

Direitos).”
106

 

 

No nosso caso esta ideia não se aplica, pois o tabelião Mestre Lopo abrangeu 

não só o reinado de D. Fernando, como também o de D. João I (encontramo-lo de 1370 

a 1404), e sempre se apresentou simplesmente como “Mestre Lopo”, sem nunca 

adicionar outro nome, nem mesmo na referência que dele temos na procuração do 

concelho de Santarém às cortes de 1383, feitas nessa mesma vila. 

 

 

1.1.3 – Vestígios do livro de registo na documentação: 

 

Não será novidade abordar o assunto do livro de registo, pois também João 

Fresco o fez, ao mencionar e apresentar, na sua dissertação de mestrado, o livro de 

Afonso Guterres, o tabelião de Lisboa que estudou
107

. 

Quanto ao nosso trabalho, não foi muito comum encontrar tabeliães que nos 

dessem essa referência. Porém, ainda conseguimos encontrar cinco, num total de 

noventa. São eles: 

 

Lopo Esteves
108

: 

                                                 
106

 Idem, ibidem, cit., p. 180. 
107

 FRESCO, João Paulo Oliveira, O tabelião Afonso Guterres…, pp. 33-34. 
108

 Vide ficha de tabelião nº 9, no Anexo. 
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- Em 1378: “…seendo tudo em meu ljuro Registado…”
109

; 

- No mesmo ano: “com o Reginal que fica fecto em meu ljuro do offiçio do 

Taboljado”
110

. 

 

Martim Gomes
111

: 

- Em 1388: “ho teor fjca Regjstado no lyuro de mjm Tabalyom”. 

 

Estêvão Afonso
112

: 

- Em 1380: “… os ljuros das notas que fforom do dicto Steuam Affomso 

Tabelljom…”
113

. 

 

Estêvão Peres (I)
114

: 

- Em 1389: “…a qual [procuração] Steuam perez tabliom tem Registada em sseu 

liuro…”
115

. 

 

Lopo Afonso
116

: 

- Em 1402: “…E que o tynha ./ notado ./ em meu Lyuro”
117

. 

 

 Todos estes tabeliães tinham, pois, em comum a utilização expressa do seu livro 

de registo (extensorium), onde guardavam cópias ou notas dos documentos que 

escreviam
118

. 

A documentação revelou-nos apenas estes cinco homens, possuidores desta 

ferramenta de trabalho, pelo que será algo arriscado assumir que todos os tabeliães a 

utilizassem. Por outro lado, não nos parece também totalmente descabido pensar em tal 

hipótese, pois seria mais que razoável que o tabelionado usasse um livro de registo para 

guarda de notas ou cópias dos instrumentos públicos que produzia, ou até simplesmente 

para ensaiar esses mesmos instrumentos. 

                                                 
109

 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), mç. 54, nº 8. 
110

 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), mç. 59, nº 15. 
111

 Vide ficha de tabelião nº 18, no Anexo. 
112

 Vide ficha de tabelião nº 34, no Anexo. 
113

 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), caixa 107, mç. 7, nº 7. 
114

 Vide ficha de tabelião nº 55, no Anexo. 
115

 ANTT, Convento de Chelas, mç. 63, nº 1255. 
116

 Vide ficha de tabelião nº 76, no Anexo. 
117

 ANTT, Convento da Trindade de Santarém, Antiga Colecção Especial (1ª inc.), caixa 115, mç. 6, nº 6. 
118

 Escreve João Fresco: “o sentido aplicado pelo tabelião surge-nos como de nota e de registo num só, 

ou seja, a nota após a emissão do instrumento público serve de registo” (Op. cit., cit., p. 34). 
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 Ainda sobre o livro de registo, apenas um curioso reparo temos a fazer, 

relacionado com o tabelião Estêvão Afonso: este, em 22/05/1379, escreveu, no seu livro 

de notas, uma carta de posse para lavrar. No entanto, morreu sem concluir esse 

documento, que não pôde por isso ser emitido
119

. Escolheram então, para terminar a dita 

carta, o tabelião Afonso Domingues (I)
120

, que no entanto se recusou a fazê-lo sem ter 

primeiro licença do rei. Assim, em 29/03/1380 é emitida uma sentença régia que 

autoriza Afonso Domingues a terminar o dito documento e a dá-lo às partes 

interessadas
121

. 

Mais à frente, no capítulo relativo às tipologias diplomáticas, aprofundaremos 

todo este processo, que se desenrolou a partir da morte do tabelião Estêvão Afonso. 

  

Com estas informações adicionais, provenientes da nota de um tabelião, não só 

ficámos a saber que o mesmo tinha livro de registo, como também pudemos apurar o 

intervalo cronológico em que ocorreu a sua morte. E ainda pudemos constatar mais 

profundamente como este instrumento de trabalho era importante na vida de um 

tabelião, pois não só permitia a salvaguarda dos documentos (resguardando-os de uma 

possível perda ou estrago, ao manter uma cópia dos mesmos), como também permitia o 

acesso a todo o trabalho de um tabelião, se tal fosse necessário (principalmente quando 

um destes profissionais falecia, deixando, por exemplo, trabalho pendente, como 

pudemos constatar). 

 

 

1.1.4 – Dependências? Os “homem de mim” e um escrivão ao serviço de um 

tabelião: 

 

 Várias vezes na documentação nos cruzámos, no protocolo final (sempre no 

grupo das testemunhas do documento), com a expressão “ [nome do indivíduo] homem 

de mim tabelião”. São exemplos disso os tabeliães Gonçalo Afonso
122

, Martim 

Gomes
123

 e Estácio Eanes
124

. Outros tabeliães usaram esta designação, sempre associada 

                                                 
119

 SÁ-NOGUEIRA, Bernardo de, Lourenço Eanes, tabelião de Lisboa (1301-1332)…, p. 11 e pp. 32-33: 

o tabelião Lourenço Eanes também morreu sem terminar um documento, e foi o seu sucessor, Domingos 

Martins, quem o completou, depois de obter mandado judicial para o efeito. 
120

 Vide ficha de tabelião nº 54, no Anexo. 
121

 Deste modo podemos concluir que o tabelião Estêvão Afonso morreu entre 22/05/1379 e 29/03/1380. 
122

 Vide ficha de tabelião nº 14, no Anexo. 
123

 Vide ficha de tabelião nº 18, no Anexo. 
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a nomes de testemunhas que estiveram presentes aquando da elaboração do documento 

e corroboração do mesmo pelas partes que o firmaram. Mas apenas damos como 

exemplo estes três homens. 

 Assim sendo, o tabelião Gonçalo Afonso indica-nos "pedre'annes de freixeo 

homem de mjm tabelliom"
125

, em 1383. Martim Eanes, por sua vez, refere vários 

“homens de mim” ao longo da sua actividade de escrituração, tais como: “Rodrjgo 

affonso homem de mjm Tabaljom”
126

 e “diogo perez homem de mjm Tabalyom”
127

, em 

1379 e 1381, respectivamente. E Estácio Eanes indica-nos também um homem, 

“manuell e annes homem de mim tabaljom”
128

, em 1373. 

 Através de informação oral, que nos foi concedida pelo Doutor Bernardo de Sá-

Nogueira, soubemos que este modo de identificar esta testemunha (“homem de mim”) 

poderá ter a ver com um “vínculo de criação”, isto é, “criou-o em sua casa”. Daí a 

expressão. Outra possibilidade corresponde ao facto de se tratar de um auxiliar, como 

mais tarde terão meirinhos e outros agentes. 

Sobre este assunto, também João Fresco identificou, na sua tese de mestrado, 

homens na dependência do tabelião Afonso Guterres
129

: “Pedro criado de mym, 

tabaliom” e “Djego que vjue comnjgo tabaliom que acarretou as pedras pera os 

marcos” que serviram para delimitar uma propriedade do Mosteiro de S. Vicente de 

Fora. O primeiro trata-se de um criado nomeado entre as testemunhas de um documento 

de 7/06/1434; o segundo surge em 1435, também entre testemunhas. 

 Uma outra “dependência” que temos a assinalar está relacionada com o tabelião 

Álvaro Esteves
130

. Em 1369, Domingo Durães
131

, também tabelião de Santarém, refere 

o seguinte, num documento sito no ANTT, no fundo do Convento da Trindade de 

Santarém, Antiga Colecção Especial, caixa 114, mç. 3, nº 41: “…ssegundo he 

Contehudo em huum stormento fecto per domjngos assençom scriuam d’aluare’steuez 

tabeljom da dicta vjla E assjnado per o dicto tabeljom”. Com esta informação ocorre-

                                                                                                                                               
124

 Vide ficha de tabelião nº 28, no Anexo. 
125

 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, mç. 7, nº 387. 
126

 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, mç. 3, nº 75. 
127

 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, mç. 6, nº 12. 
128

 ANTT, Convento da Trindade de Santarém, Antiga Colecção Especial, caixa 114, mç. 3, nº 45 e nº 46. 
129

 FRESCO, João Paulo Oliveira, O tabelião Afonso Guterres (1400-1441)…, p. 12. 
130

 Vide ficha de tabelião nº 27, no Anexo. 
131

 Vide ficha de tabelião nº 22, no Anexo. 
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nos imediatamente uma interrogação oportuna: teria Álvaro Esteves um escrivão ao seu 

serviço?
132

 

 

 

1.1.5 – Problemas de identificação de tabeliães – sinais, escritas e homonímias: 

 

Ao longo da nossa investigação deparámo-nos com tabeliães cujos nomes eram 

iguais, ou cujo sinal era semelhante, para além de serem homónimos. De modo a 

podermos diferenciá-los, tivemos de atribuir um número romano a cada homonímia. Eis 

a lista destes casos: 

 

João Eanes (I) / João Eanes (II)
133

 

João Lourenço (I) / João Lourenço (II)
134

 

Estêvão Peres (I) / Estêvão Peres (II)
135

 

João Domingues (I) / João Domingues (II) / João Domingues (III)
136

 

Estêvão Vicente (I) / Estêvão Vicente (II)
137

 

Vicente Eanes (I) / Vicente Eanes (II)
138

 

Gil Domingues (I) / Gil Domingues (II)
139

 

Diogo Domingues (I) / Diogo Domingues (II)
140

 

Lourenço Esteves (I) / Lourenço Esteves (II)
141

 

 

Com a maior parte destes profissionais não tivemos problemas, pois 

conseguimos diferenciá-los pelo sinal, tendo-nos ainda acautelado em observar as suas 

grafias (não se desse o caso de terem apenas mudado ou alterado ligeiramente o seu 

sinal, como aconteceu com alguns dos 89 tabeliães que recolhemos). 

                                                 
132

 Sobre este tema dos escrivães ao serviço de tabeliães, Bernardo de Sá-Nogueira (cf. Lourenço Eanes, 

tabelião de Lisboa (1301-1332)…, p. 13), indica-nos que o tabelião Lourenço Eanes teve quatro 

escrivães-jurados ao seu serviço. Na sua tese de doutoramento (cf. Tabelionado e Instrumento Público em 

Portugal…, pp. 551-552), o mesmo autor revela-nos que Paio Pais, primeiro tabelião de Braga, teve longo 

tempo ao seu serviço, como escrivão, Paio Mendes, sem o identificar. 
133

 Vide fichas de tabelião nº 10 e 46, respectivamente, no Anexo. 
134

 Vide fichas de tabelião nº 17 e 86, respectivamente, no Anexo. 
135

 Vide fichas de tabelião nº 55 e 19, respectivamente, no Anexo. 
136

 Vide fichas de tabelião nº 78, 23 e 38, respectivamente, no Anexo. 
137

 Vide fichas de tabelião nº 30 e 40, respectivamente, no Anexo. 
138

 Vide fichas de tabelião nº 69 e 37, respectivamente, no Anexo. 
139

 Vide fichas de tabelião nº 52 e 61, respectivamente, no Anexo. 
140

 Vide fichas de tabelião nº 64 e 73, respectivamente, no Anexo. 
141

 Vide fichas de tabelião nº 66 e 74, respectivamente, no Anexo. 
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No entanto, outros houve que levantaram algumas dúvidas em relação aos seus 

homónimos. Foram eles João Lourenço (I) e Afonso Domingues (II), pois nunca foram 

encontrados com sinal – apenas tivemos notícias deles entre as testemunhas dos 

protocolos finais dos documentos. Como despistar então estes casos? Como saber se 

estávamos perante o tabelião já conhecido ou perante um outro, com o mesmo nome? 

Neste caso valeu-nos, para ambos, a cronologia. Encontrámos João Lourenço (I) entre 

as testemunhas de um documento de 1367, e João Lourenço (II) em 1404, a validar uma 

carta de arrendamento. Pareceu-nos ser uma distância temporal demasiadamente longa 

para considerarmos, com segurança, tratar-se do mesmo tabelião. Quanto a Afonso 

Domingues (II), usámos o mesmo critério, embora a cronologia, neste caso, não fosse 

assim tão afastada como no caso dos homónimos “João Lourenço”. Pensámos então: o 

“primeiro” Afonso Domingues validou uma carta de posse em 1380, enquanto o 

“segundo” foi encontrado em 1405 e em 1407, apenas entre testemunhas. Para além 

disso, encontrámos documentos do ano de 1408 validados por um outro Afonso 

Domingues, com um sinal diferente de Afonso Domingues (I). Ora tal dado, acrescido à 

distância cronológica entre ambos, veio ajudar-nos a decidir pela identificação de dois 

tabeliães diferentes – um para a década de 80 do século XIV e outro para os inícios do 

século XV. 

Para terminar este assunto, acrescentamos apenas mais uma nota: foi preciso ter 

em atenção que, quando apareceram dúvidas em tabeliães homónimos referidos por 

outros, em cronologias que se sobrepunham, foi impossível saber de qual deles se 

tratava, se do tabelião “I” ou do seu homónimo “II”. Por isso, manteve-se e assinalou-se 

a dúvida. Nas fichas de tabelião, que se podem encontrar no Anexo, sempre que tal 

aconteceu, na alínea correspondente aos tabeliães referidos, assinalámos a dúvida do 

seguinte modo: ex.: “Estêvão Vicente – I ou II”. 

 

 

1.1.6 – Conclusões: 

 

 Estivemos perante o maior grupo – e o “núcleo duro” – da nossa investigação: 

aquele a que designámos Grupo 1. Este grupo compreende 69 dos 89 tabeliães actuantes 

na vila de Santarém, entre os anos de 1367 e 1405. Todos eles foram identificados em 

documentos validados com o seu sinal, sendo por isso seguro o facto de terem exercido 

efectivamente o ofício. 
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Neste grupo, vários se distinguiram, por diversos motivos. Uns, porque 

prolongaram o seu ofício no tempo mais que o habitual, outros porque escreveram 

bastante (ou, pelos revezes dos séculos, chegaram até nós mais documentos da sua 

autoria, em detrimento de outros). Normalmente estas duas características (longa 

duração e produção) até estavam correlacionadas, e encontrámos assim os tabeliães que 

mais produziram em Santarém aliados a uma carreira longa, como foi o caso de, por 

exemplo, Lourenço Gonçalves (o tabelião da comarca da Estremadura, ao qual 

voltaremos no capítulo dos “estudos de caso”), Gonçalo Afonso, Lopo Esteves e Vasco 

Domingues. 

 Vimos também como a intitulação tabeliónica podia variar consoante o cargo 

que um tabelião exercia, ou consoante a conjuntura política do momento: estudámos, de 

acordo com a documentação vista, a existência do tabelião da comarca da Estremadura 

(através das intitulações de Lourenço Gonçalves e de Diogo Domingues (II)) e do 

notário geral d‟El Rei (através de Rodrigo Eanes do Cercal), tendo ainda reflectido 

sobre a designação de mestre (com o tabelião Mestre Lopo). No que diz respeito às 

marcas deixadas pela conjuntura política, observámos como, nas suas intitulações, 

Martim Gomes, Afonso Eanes e Lourenço Gonçalves tanto foram “tabeliães d‟el-rei” D. 

Fernando (em vida deste) como “da regente” D. Leonor Teles (depois da morte do rei). 

E vimos ainda como Martim Gomes ousou até perfilar-se por D. João e D. Beatriz “de 

Castela e Portugal”. Busca de favores régios? Tirar partido da situação política 

complexa que Portugal atravessava, naquele período de Interregno? Medo de dar a cara 

pela coroa portuguesa, numa altura em que o rei de Castela se encontrava na vila 

escalabitana? Apenas podemos deixar no ar estas conjecturas. 

 Este grupo de 69 tabeliães revelou-nos ainda a utilização do livro de registo e do 

livro de notas por parte de Lopo Esteves, Martim Gomes, Estêvão Afonso, Estêvão 

Peres (I) e Lopo Afonso. 

 Demos ainda conta de alguns destes profissionais associados a homens que 

aparentavam estar ao seu serviço, como seus subordinados, ou que poderiam ter sido 

acolhidos (criados) nas suas casas – designámos esta gente por homens de mim, tal 

como são simplesmente indicados na documentação. Levantámos, ainda dentro do 

assunto das “dependências”, a possibilidade de haver um escrivão ao serviço do tabelião 

Álvaro Esteves
142

. 

                                                 
142

 Não podemos no entanto dizer que esta seja uma conclusão cientificamente importante, pois em 

Lisboa, Bernardo de Sá-Nogueira encontrou quatro escrivães jurados, como já vimos, em 1305. Sê-lo-á 
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 Finalmente, indicámos os problemas que tivemos ao lidar com alguns tabeliães 

homónimos e como os tentámos resolver, através da comparação das grafias e da 

cronologia. 

 Damos assim por encerrado o capítulo em que nos debruçámos sobre o Grupo 1, 

o maior e mais importante deste nosso trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
apenas se em Santarém isso fosse novidade – mas não sabemos “para trás” (cf. Lourenço Eanes, tabelião 

de Lisboa (1301-1332)…, p. 13). 
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1.2  – Grupo 2: Tabeliães incertos 

 

Neste subcapítulo estamos perante o conjunto de tabeliães mais incertos que 

recolhemos. Incertos porque nada sabemos, em concreto, sobre o seu trabalho. De todas 

as vezes que com eles nos cruzámos na documentação, foi sempre entre as testemunhas 

dos instrumentos públicos que vimos, no rol habitual que se encontra no protocolo final 

dos mesmos. 

Este é, portanto, um grupo muito simples de caracterizar: não conhecemos o seu 

sinal, não sabemos se algum dia o tiveram e, por isso, não temos a segurança para 

afirmar se estamos ou não perante verdadeiros tabeliães. Podemos apenas dizer que 

formam um total de 18, entre os 89 que contabilizámos. 

Na tabela abaixo podemos observar mais pormenorizadamente os profissionais 

que constituem este Grupo 2, bem como as “cronologias-limite” em que trabalharam e o 

número de documentos em que apareceram a testemunhar. Assinalados a cinzento, 

encontraremos os tabeliães que marcaram presença na documentação durante um 

período de tempo igual ou superior a 14 anos. 

 

 

Nº TABELIÃES 1ª data 
Última 

data 
ANOS 

Nº de documentos em que aparece, 
testemunhando 

1 Vasco Couve 1362  1 1 

2 Pedro Esteves 1362  1 1 

3 Gonçalo Fernandes 1367  1 1 

4 Diogo Peres 1367  1 1 

5 João Lourenço (I) 1367  1 1 

6 Afonso Esteves 1369  1 1 

7 Mestre Lopo 1370 1404 34 8 

8 Lourenço Miguéis 1375 1381 6 5 

9 Pero Martins 1376  1 1 

10 Estêvão Domingues 1380 1382 2 2 

11 João Fuas 1381 1395 14 2 

12 Gil Martins Bicudo 1383 1389 6 4 

13 Estácio Lourenço 1383  1 1 

14 Estêvão Peres de Pontével 1386  1 1 

15 Vasco Eanes de Braga 1398  1 1 

16 Lourenço Pratas 1401 1406 5 3 

17 Pedro Álvares 1405  1 1 

18 Afonso Domingues (II) 1405 1407 2 3 
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 Fig. 11 – Tabeliães incertos, pertencentes ao Grupo 2. 

  

Observada a tabela, podemos assim identificar os tabeliães que mais fortemente 

se destacam neste grupo, em virtude da frequência com que nos apareceram na 

documentação. São eles Mestre Lopo
143

 e João Fuas
144

. 

Mestre Lopo já não nos é estranho, pois falámos excepcionalmente sobre ele no 

subcapítulo 1.1.2, quando nos referimos às intitulações usadas pelos tabeliães 

escalabitanos que estudámos. Não adiantaremos, pois, mais nada sobre ele. Apenas 

reforçamos a ideia de que é, segundo o nosso parecer, e com base no que já abordámos 

sobre o seu trabalho, o tabelião mais seguro deste grupo de “duvidosos”. 

Quanto a João Fuas, teremos de ser muito menos precisos nas conjecturas que 

fizermos sobre as suas aparições na documentação. 

Presumimos então que Fuas actuou durante 14 anos, tenho chegado até nós 

apenas 2 documentos reveladores da sua existência. Mas nada nos assegura que, no 

período cronológico em que foi mencionado, se tratasse sempre do mesmo homem: 

poderão ter existido homónimos, apesar de o patronímico “Fuas” já não ser muito 

comum nesta altura. A incerteza é, pois, de grande envergadura. De qualquer modo, 

decidimos presumir que, durante esses 14 anos, estivemos sempre perante o mesmo 

tabelião, até porque o intervalo de tempo em que este terá estado activo na vila de 

Santarém é perfeitamente aceitável para uma cronologia de trabalho de qualquer 

tabelião. 

 

Porém, neste grupo, tudo nos ultrapassa. Estes homens eram, de facto, chamados 

de “tabeliães” pelos outros que validaram os documentos. No entanto, poderiam não o 

ser efectivamente. Ou seja: poderiam não o ser dentro dos parâmetros que constituíam a 

instituição tabeliónica. Por isso nos acautelámos e preferimos assim constituir um 

segundo grupo onde “arrumar” estes homens, dos quais nunca obtivemos um só 

documento onde nos revelassem o seu ofício e o seu sinal. E assim surgiu o Grupo 2, 

que acabámos de explicar. 

 

A única diferença entre estes “tabeliães” – assim denominados por outros – e os 

“ditos-tabeliães” que Bernardo de Sá-Nogueira nos apresentou na sua tese de 
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 Vide ficha de tabelião nº 24, no Anexo. 
144

 Vide ficha de tabelião nº 56, no Anexo. 
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doutoramento, é que os primeiros sempre foram daquele modo identificados pelos seus 

“colegas”, enquanto os segundos se apresentaram sempre como scribae ou scribani, em 

documentos por eles lavrados (o que, para o nosso caso, não foi possível obter, pois 

nenhum dos documentos em que eles nos aparecem é da sua autoria)
145

: “… alguns dos 

mais antigos tabeliães ou escrivães de tabeliães (…) continuaram a ser referidos por 

outros escrivães como «tabelião», se bem que nos instrumentos por si feitos não se 

intitulassem assim (a não ser o tabelião torreense). Por outro lado, alguns escrivães 

que «não vinham de trás» (…) foram igualmente denominados pelos seus pares como 

«tabellio», mas nunca se intitularam desse modo nos documentos por si produzidos.” 

 Poderemos então estar na presença de antigos tabeliães, ou de antigos escrivães 

de tabeliães, erradamente denominados pelos que a eles se referem? Ou trata-se apenas 

de 18 casos, em 38 anos, dos quais, pura e simplesmente, não encontrámos nenhum 

documento por eles validado? 
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 SÁ-NOGUEIRA, Bernardo de, Tabelionado e Instrumento Público em Portugal…, cit., pp. 277-278: 

“… entre 1223 surgem em algumas circunscrições judiciais do território de Portugal (…) escrivães com 

produção documental significativa que, embora nunca se intitulando tabeliães na documentação por si 

emitida, são referidos por terceiros como tal”. 
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1.3 – Grupo 3: Tabeliães com sinal, mas desconhecido 

 

O Grupo 3 é um grupo muito pequeno. Chegámos mesmo a ponderar se o 

constituiríamos ou não. 

São apenas 2 os tabeliães que encaixam nesta categoria: Álvaro Rodrigues
146

 e 

Afonso Martins de Sousa
147

. 

De que grupo de tabeliães se trata então, e porque os isolámos? 

Durante a nossa investigação não nos foi possível identificar documentos 

originalmente feitos e validados por estes dois homens; apenas os encontrámos referidos 

por outros, que trasladaram os seus documentos. Por essa razão, sabemos que possuíram 

e usaram sinal para validar a documentação, mas não conseguimos encontrá-los numa 

situação clarificadora desse mesmo facto. Pelos traslados, sabemos que validaram, mas 

nunca nos passou pelas mãos um só documento original da sua autoria. No entanto, a 

inexistência do sinal palpável, por si só, não basta para “duvidar” da existência de um 

determinado tabelião: há factores mais importantes. Assim sendo, não queremos dar a 

entender que estamos a por em causa o seu ofício. Apenas preferimos indicar, ao 

constituirmos este terceiro grupo de apenas dois tabeliães, que sabemos que o eram, mas 

que não conseguimos resgatar o seu sinal, para que não pudessem vir ser confundidos 

com os tabeliães do Grupo 2. 

A título meramente ilustrativo, vejamos a tabela: 

 

Nº TABELIÃES 1ª data Última data ANOS Nº de documentos em que aparece 

1 Álvaro Rodrigues 1362  1 1 

2 Afonso Martins de Sousa 1390 1395 5 2 

 

 Fig. 12 – Tabeliães identificados, mas cujo sinal desconhecemos. 

 

Relativamente a Álvaro Rodrigues (“…alvaro Rodriguez tabellion dEl Rei en 

essa mesma villa [Santarém]”), resgatado num documento de 1362, levantou-se-nos 

uma dúvida de identificação: poderá este homem ser Álvaro Rodrigues Valoira
148

, 

tabelião que nos aparece com sinal em 1367? Poderá, neste documento, ter apenas 

emitido o nome “Valoira”? Ou estamos mesmo perante um outro tabelião, já que o 
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 Vide ficha de tabelião nº 2, no Anexo. 
147

 Vide ficha de tabelião nº 75, no Anexo. 
148

 Vide ficha de tabelião nº 8, no Anexo. 
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apelido “Valoira” nos parece ser raro demais para não ser usado na intitulação, que é, de 

certo modo, o “cartão de visita” ou o “bilhete de identidade” destes profissionais? 

Assim sendo, deixámos que a dúvida se mantivesse e optámos por separar os 

indivíduos, pois achamos que é mais seguro considerar duas pessoas diferentes do que 

agregá-las erradamente. 

Quanto a Afonso Martins de Sousa (“affomso martjnz de Sousa tabeljam d‟Ell 

Reij na dicta vjlla [Santarém]”), apenas podemos dizer que em 7/03/1390 foi escrivão 

numa sentença de D. João I
149

 e em 26/05/1395 apareceu referido como tabelião que 

validou um testamento
150

. 
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 ANTT, Convento da Trindade de Santarém, Antiga Colecção Especial (1ª inc.), caixa 115, mç. 5, nº 

20. 
150

 ANTT, Convento da Trindade de Santarém, Antiga Colecção Especial (1ª inc.), caixa 115, mç. 5, nº 

27. 
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2 – Percursos concretos 

 

 No subcapítulo 1.1 desta IIª Parte estudámos vários tabeliães pertencentes ao 

Grupo 1 e fizemos pequenos estudos prosopográficos sobre eles. 

Para este segundo capítulo, achámos por bem remeter os três tabeliães que nos 

mereceram uma maior atenção, não só pela importância das suas carreiras e do seu 

trabalho, mas também – no caso de João Sem Mal – por aspectos do seu dia-a-dia que 

chegaram até nós e que nos revelaram pormenores dignos de serem aqui explanados. 

 Assim sendo, apresentamos de seguida os tabeliães da comarca da Estremadura 

– Lourenço Gonçalves e Diogo Domingues (II), que se sucederam no cargo – e João 

Sem Mal, o tabelião escalabitano cujo testamento tivemos oportunidade de encontrar. 

 

 

2.1 – Lourenço Gonçalves, tabelião na comarca da Estremadura 

 

Lourenço Gonçalves
151

 é – sem grande espanto para nós – o tabelião com mais 

documentos produzidos do nosso corpus. Em 31 anos de trabalho (1374-1405) 

contámos com a sua presença em 37 documentos. Deste total, 31 foram validados com o 

seu sinal, enquanto nos restantes 6 apenas o detectámos referido entre testemunhas. 

Importa, porém, analisar o trabalho deste tabelião em três fases: 

 

Primeira Fase: operou como tabelião d‟El Rei na vila de Santarém – “lourenço 

gonçallvez Tabelliom d‟El Rey em a dicta Villa de Santarem” (1375-1384). 

Segunda Fase: foi tabelião na comarca da Estremadura – “lourenço gonçalluez 

tabeliam Jeeral na comarca da estremadura” / “lourenço gonçalluez Tabeliam de 

nosso Senhor El rrey na comarca da estremadura” (1385-1396). 

Terceira Fase: a última. Possivelmente foi a fase da “passagem à reforma”. 

Caracterizou-se por um “regresso” do tabelião à vila escalabitana, deixando de se 

intitular pela comarca e voltando a ser tabelião d‟El Rei na vila – "lourenço gonçallvez 

tabelliom per o meu Senhor El Rey em a dicta villa" (1399). 
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 Vide ficha de tabelião nº 39, no Anexo. 
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Na Primeira Fase – de tabelião d‟El Rei na vila de Santarém – Lourenço 

Gonçalves contou com 15 documentos, dos quais 10 foram feitos por ele e 5 foram 

instrumentos nos quais foi referido entre as testemunhas. Isto no período compreendido 

entre 1374 e 1384. 

Há, porém, que fazer um reparo: em 1386 e em 1393 é referido como 

testemunha em 2 e 1 documentos, respectivamente. Ou seja, tal acontece já no período 

em que actua como tabelião na comarca da Estremadura, mas não o referem com esse 

cargo. Talvez por esquecimento, ou então porque o seu cargo já era suficientemente 

conhecido na vila, para ter de ser especificado no rol das testemunhas. Assim, estes 3 

documentos em que tal aconteceu, acabam por pertencer à Segunda Fase de trabalho de 

Lourenço Gonçalves; no entanto, pelas suas características (a ausência da referência ao 

cargo de tabelião na comarca), inserimo-los nesta Primeira Fase. 

É nesta altura que Santarém entra, como todo o reino, na crise de 1383-1385. 

Lourenço Gonçalves parece acompanhar o movimento político desta crise, com a morte 

do rei D. Fernando e a subida ao trono da regente, D. Leonor Teles. Tal como vimos 

anteriormente, no subcapítulo 1.1.2 (dedicado às intitulações tabeliónicas), o tabelião, 

em 1384, é “Tabeliom em a dicta villa per autoridade de nosa Senhora e Raynha dona 

Leonor pela graça de deus gouernador e Regedor dos Reynos de portugal e do 

algarue”
152

. E logo no ano seguinte, em 1385, já trabalha como tabelião d‟El Rei na 

comarca da Estremadura. 

Deste facto, podemos reflectir sobre algumas induções: nem todos os tabeliães 

de Santarém “tomaram partido”, nas suas intitulações, por D. Leonor Teles. Logo, tal 

facto não deveria ser uma norma para eles, ou uma obrigação. Aliás, como vimos no 

subcapítulo 1.1.2, foi apenas uma minoria que tomou pendão por D. Leonor. Neste 

sentido, terá Lourenço Gonçalves, à semelhança dos outros tabeliães que fizeram parte 

dessa dita minoria, forjado a sua “intenção partidária” com vista à obtenção de favores 

régios? E, se assim foi, o cargo de tabelião geral na comarca da Estremadura, que 

Lourenço Gonçalves obteve imediatamente no ano seguinte, terá sido a sua 

consequência directa? 
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 ANTT, Mosteiro de Alcobaça, mç. 18, nº 422. 
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Na Segunda Fase – de tabelião na comarca da Estremadura – encontramos 

Lourenço Gonçalves a efectuar o dobro da documentação produzida na fase anterior
153

. 

Tal facto decorreu num período de 11 anos, entre 1385 e 1396. Vejamos como 

começou: 

Em 24/09/1385 o profissional apareceu-nos pela primeira vez, na documentação 

observada, como tabelião geral na comarca da Estremadura
154

. Até esta data, sempre se 

havia intitulado como tabelião d‟El Rei na vila de Santarém. No entanto, a partir desta 

altura, todos os seus documentos que chegaram até nós passaram a revelá-lo com esta 

função de tabelião da comarca, facto que se verificou até 22/05/1396, última data que 

temos de um documento validado com o seu sinal, usando essa intitulação
155

. 

Entre esta data e os primeiros meses de 1399 nada soubemos sobre ele, até que 

nos apareceu a validar um documento em 21/05/1399, simplesmente como tabelião d‟El 

Rei na vila de Santarém
156

, como já anteriormente o fora. 

Sobre a produtividade deste seu cargo apenas podemos dizer que contabilizámos 

22 documentos, sendo que este oficial da comarca foi somente referido em 1 deles: ou 

seja, durante os 11 anos em que ocupou o cargo da comarca chegaram, pois, até nós, 21 

documentos validados com o seu sinal. Apesar de os números decorrerem de uma 

amostra limitada pelos acidentes do tempo e pelos fundos que não foram investigados, 

podemos dizer que estamos perante um número bastante significativo de produção 

documental, para um período cronológico de 11 anos. Calculamos o número total de 

instrumentos da sua autoria, se pudéssemos ter analisado todo o universo documental 

pertencente a este profissional… 

Mais à frente analisaremos com mais pormenor o cargo de tabelião da comarca. 

 

Entramos assim na Terceira Fase da carreira de Lourenço Gonçalves – 

"tabelliom per o meu Senhor El Rey em a dicta villa" (1399-1405): 

Foi pois em 21/05/1399 que o tabelião voltou a surpreender-nos, desta feita com 

o regresso à “normalidade” do seu cargo de “tabelião d‟El Rei na vila de Santarém”. 

Estaria demasiado idoso para exercer o seu ofício em toda a circunscrição da 

Estremadura, mas não o suficiente para parar de trabalhar? E por esse motivo regressou 
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 Será sempre bom relembrar que estes números nos foram revelados com base na documentação que 

chegou até aos nossos dias e nos fundos que pudemos investigar. Se pudéssemos estudar todo o universo 

dos instrumentos feitos por Lourenço Gonçalves, os dados poderiam ser diferentes. 
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 ANTT, Mosteiro de Alcobaça, mç. 24, nº 554. 
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 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova, mç. 14, nº 278. 
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 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova, mç. 4, nº 63. 
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a trabalhos possivelmente mais pequenos, compreendidos ao espaço da vila 

escalabitana? Esta é a hipótese que consideramos mais plausível, apesar de, talvez, um 

pouco “ingénua”. Porém, o único dado de que dispomos é que, a partir desta altura, 

Lourenço Gonçalves não mais voltou a apresentar-se como tabelião da comarca da 

Estremadura, até 1405. 

Neste panorama, é fácil entender o aparecimento de um outro tabelião com esse 

mesmo cargo – Diogo Domingues (II) – que, num documento datado de 24/01/1394
157

, 

revelou ser também, na intitulação, tabelião da comarca da Estremadura. É interessante 

observar como os dois coexistiram com a mesma função durante algum tempo. 

Em termos de produção documental, encontrámos, para esta sua última fase com 

6 anos de duração (1399-1405), um total de 7 documentos, dos quais 5 são da sua 

autoria e 2 são referências à sua presença entre as testemunhas, no escatocolo final dos 

instrumentos. 

No dia 5/06/1401 detectámos Lourenço Gonçalves em actividade pela última 

vez, a validar com o seu sinal. E o último documento em que o tabelião foi referido 

como testemunha data de 18/05/1405
158

. A partir desta altura não sabemos se continuou 

a exercer o seu ofício, pois demos a investigação por terminada neste ano de 1405. Um 

estudo mais alongado permitir-nos-ia ter uma ideia mais clara sobre quando poderá ter 

terminado a carreira deste homem, mas o tempo que nos restava não permitiu tal 

privilégio. 

 

Antes de encerrarmos esta nossa reflexão sobre a carreira de Lourenço 

Gonçalves, o Professor Bernardo de Sá-Nogueira informou-nos que o tabelião da 

comarca seria, muito provavelmente, o escrivão do corregedor da comarca. 

Encontrando-o a partir de 1385, nada mais natural que fosse um fiel da nova dinastia. O 

cargo seria sem dúvida muito importante. 

Sobre este cargo gostariamos de acrescentar que a chancelaria da comarca era 

constituída pelo chanceler que, segundo Gama Barros
159

, surgiu possivelmente nas 

cortes de Elvas de 1361. Este era nomeado pelo monarca em carta apresentada ao 

corregedor e estava “encarregado de promover a cobrança das penas pecuniárias que 
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 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), mç. 8, nº 18. 
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 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 6, nº 9. 
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 BARROS, Henrique da Gama, História da administração pública em Portugal nos séculos XII a 

XV, 2ª edição, Tomo XI, Sá da Costa, Lisboa, 1954, pp. 207 e 209. 
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pertenciam ao fisco e eram impostas pelas justiças da comarca”
160

. Saúl Gomes diz-nos 

ainda que, ao serviço deste oficial, estavam o escrivão, o tabelião geral e vários 

procuradores e caminheiros, todos eles assistidos pelo porteiro da correição
161

. 

Lourenço Gonçalves poderia então estar a assessorar o chanceler da comarca da 

Estremadura, entre 1385 e 1396? 

 

 

Breve análise paleográfica: 

 

Não podiamos ficar indiferentes à escrita deste tabelião da comarca, escrita essa 

que soube, ao longo do tempo, evoluir e amadurecer com o cargo alcançado. Por isso 

temos ainda algo a acrescentar – graças ao trabalho de investigação da nossa colega de 

mestrado Ana Ferreira
162

. 

Como tal, depois de observarmos mais atentamente alguns dos instrumentos da 

autoria de Lourenço Gonçalves, retirámos as seguintes amostras de um seu documento 

do ano de 1401 (Fase 3, de regresso à vila de Santarém
163

): 

 

Letras "b" e "v" (o "v" assumia muitas vezes a forma de "b"): 

 

 

 

Como vemos, existe alguma confusão entre o “v” de “virem” e o “b” de 

“cabido”. Porém, noutras palavras do documento, o tabelião usa expressamente a letra 

“v” (no caso aqui indicado, o “u” com valor de “v”). Estes caracteres aproximam-se já 

da escrita joanina, segundo os parâmetros indicados pela nossa colega Ana Ferreira. 
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 Idem, Ibidem, p. 209. 
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 GOMES, Saul António, “Corregedores da comarca da Estremadura e suas intervenções no concelho de 

Leiria na Idade Média”, Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, nº 42, Coimbra, 1994, pp. 

262-263. 
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 Agradecemos à nossa colega Ana Ferreira por todas as importantes informações que nos facultou 

sobre a sua investigação em Escrita Joanina, as quais nos permitiram analisar com mais detalhe a grafia 

de Lourenço Gonçalves. 
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Letra "g": 

 

 

 

O “g” não une a sua haste inferior ao corpo de letra, como acontece na escrita 

típica do reinado de D. Fernando – em 1401 Lourenço Gonçalves, como vemos, já a 

deixa ficar aberta, algo inacabada, característica que já é típica da escrita joanina. 

 

Letra "h": 

 

 

 

Nesta letra “h” de Lourenço Gonçalves observamos que as características da 

escrita do reinado de D. Fernando ainda estão bem presentes, pois o “h” joanino realiza 

com mais empenho a sua haste inferior, ou seja, esta não se fica unicamente por um 

traço descendente para a esquerda, faz logo de seguida uma “laçada” para a direita. Não 

observamos isto no “h” de Lourenço Gonçalves, que se fica apenas por desenhar uma 

haste inferior orientada para a esquerda, sem dar continuidade a este traço, como 

acontece com a joanina. 

 

Letra "m": 

 

 

 

A segunda letra “m” que aqui observamos, de meio de palavra, já se encontra 

perto das características joaninas de “meio de reinado” de D. João I, conforme Ana 

Ferreira o caracteriza. No entanto, podemos observar que a “haste” descendente do 

primeiro “m” ainda é muito característica do reinado fernandino. 

 

Letra "s", de meio e final de palavra: 

 

 

 



68 

 

O “s” de final de palavra ainda é muito fernandino, segundo o estudo da nossa 

colega. Por sua vez, o “s” do meio da palavra já se assemelha ao joanino. 

 

Letra "z": 

 

 

 

 

Como podemos constatar pelos exemplos, por vezes o „z‟ surge “deitado”, muito 

especialmente no reinado de D. Fernando. Com D. João I isso já não acontece: a letra 

“z” aparece-nos sempre muito mais “direita”. 

 

Para concluir, constatámos que Lourenço Gonçalves teve uma evolução 

conducente ao tipo da escrita joanina, mas sabemos que conservou também alguns 

traços do cânone anterior, do reinado de D. Fernando, como vimos por exemplo na letra 

“h”. Daí que o tabelião seja colocado na classificação correspondente às escritas pré-

joaninas, e não nas joaninas, segundo a informação prestada pela nossa colega Ana 

Ferreira. 

Lourenço Gonçalves seguiu, de facto, um cânone muito mais fernandino. 

 

 

2.1 – Diogo Domingues (II), tabelião na comarca da Estremadura 

 

 Observámos indirectamente, através de Diogo Domingues (II)
164

, a transmissão 

do cargo de tabelião da comarca da Estremadura, já numa fase final da carreira de 

Lourenço Gonçalves. No entanto, ainda coexistiram por algum tempo neste mesmo 

cargo. 

 De Diogo Domingues (II), apenas conseguimos apurar 3 documentos da sua 

autoria, validados com o seu sinal. Nunca nos apareceu referido por outros. 

No primeiro documento em que o encontrámos, de 15/11/1389, indicou-se como 

“tabeliom d‟El Rey na dicta villa” de Santarém
165

. Depois disto, só voltámos a dar com 

ele em 3/05/1395, aparecendo-nos já como “tabaliom geeral na comarca da 
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 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, mç. 11, nº 723. 
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estremadura per noso Senhor El Reij”, coexistindo nessa função com Lourenço 

Gonçalves, que nesta data ainda trabalhava pela comarca
166

. Voltámos a cruzar-nos com 

Diogo Domingues (II) em 20/04/1400, pela terceira e última vez
167

. Sabemos pois que 

Lourenço Gonçalves trabalhou pela comarca da Estremadura pelo menos até 1396. E 

que em 1399 mostrou ter já deixado essa função e “regressado” a Santarém. Sendo 

assim, ambos coexistiram na comarca cerca de 1 ano, entre 1395 e, pelo menos, 1396, 

embora não saibamos ao certo quando um terminou e o outro se iniciou no cargo. 

O que podemos pressupor desta sobreposição de cronologias? Terá Lourenço 

Gonçalves continuado a escrever por mais algum tempo para que, ao mesmo tempo, 

Diogo Domingues (II) se exercitasse na função, não deixando assim, de repente, todo o 

trabalho da comarca da Estremadura para um “novato”? Terá havido, por parte de 

Diogo Domingues (II), algum processo de aprendizagem com Lourenço Gonçalves? 

Seria sempre assim a transmissão desta função, com um tempo de coexistência de 

trabalho antes da “passagem oficial” do cargo? E com que objectivo? Unicamente o da 

transmissão de conhecimentos? 

E a ascensão a tabelião da comarca implicaria renúncia ao ofício de tabelião da 

vila? Poderia, ou não, haver acumulação dos dois cargos? 

Pois bem, do cargo de tabelião da comarca, muito pouco conseguimos dizer: 

infelizmente não podemos responder a estas perguntas, apenas nos é permitido, com os 

dados que obtivemos, colocá-las e reflectir sobre elas. 

Podemos somente explicar que soubemos da existência desta função através do 

tabelião Lourenço Gonçalves. E que percebemos que esta se trata de um progresso 

positivo na carreira de um tabelião, pois ambos evoluíram de “tabelião na vila de 

Santarém” para “tabelião geral na comarca da Estremadura”. Essa evolução 

caracterizou-se por alterações na fórmula da intitulação normalmente utilizada pelos 

tabeliães e, no caso de Lourenço Gonçalves, em ligeiras alterações aplicadas no seu 

sinal, alterações essas que mostraram um esforço de embelezamento experimentado no 

mesmo, que pareceu de facto ganhar mais notoriedade. Sobre este assunto falaremos 

com mais propriedade no capítulo que dirá respeito às mudanças ou alterações 

registadas nos sinais tabeliónicos. 
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 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), mç. 8, nº 4. 
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 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), mç. 8, nº 22. 
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2.3 – João Sem Mal e o seu testamento 

 

Escolhemos o tabelião João Sem Mal
168

 para terceiro estudo de caso por um 

motivo bem diferente dos seus colegas anteriores, Lourenço Gonçalves e Diogo 

Domingues (II). Não foi pois pela sua carreira nem pelo seu trabalho, mas por um 

aspecto de índole mais social – o seu testamento, encontrado durante o nosso processo 

de investigação
169

. 

Mas antes de iniciarmos a análise deste documento, revelador de alguns 

pormenores que dizem respeito à vida pessoal do tabelião, vamos concentrar-nos 

primeiro no estudo do seu trabalho – a produção e a duração da sua carreira. 

Do seu ofício recolhemos 26 documentos, correspondentes a um período de 

trabalho com 18 anos de duração (segundo a documentação que a nossa pesquisa pôde 

abranger), entre os anos de 1364 e 1382. De entre estes documentos, 24 foram validados 

por Sem Mal. Como testemunha, foi referido por outros tabeliães em apenas 2 

documentos. É um cômputo relativamente aceitável, tendo em conta que encontrámos 

mais documentos validados pelo seu próprio punho do que referências à sua presença 

noutros actos escritos. 

 

Relativamente ao seu testamento, em foco neste subcapítulo, conseguimos 

analisar os seguintes aspectos: 

 

Através da data do mesmo (20/12/1382) e da data da demanda que lançaram 

contra o testamenteiro de João Sem Mal (9/06/1383), acusando-o de não cumprir o que 

foi validado no testamento, conseguimos, em primeiro lugar, determinar um período de 

quase 6 meses no qual a morte do tabelião ocorreu. Para além disto, a dita demanda 

proporcionou-nos ainda o conhecimento de três membros da sua família: a filha, Leonor 

Eanes, e dois genros – Gil Vasques (marido de Leonor Eanes) e Pedro Eanes (o 

testamenteiro) –, bem como uma ideia geral dos bens que o tabelião possuiu em vida. 

Acompanhando o ritmo evolutivo do testamento, reparámos que, depois de o 

tabelião encomendar a sua alma a Deus, mandou que o seu corpo fosse enterrado na 

igreja de Santa Maria de Marvila, “com Martjm perez Carualhosa”. Desconhecemos de 
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 Vide ficha de tabelião nº 7, no Anexo. 
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 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), mç. 7, nº 23. O documento foi validado pelo 

tabelião escalabitano João Eanes (II). 
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quem se trata esta pessoa. Seguidamente começou a descrever os bens que deixou e a 

finalidade de cada um, ou seja, para quem eram, ou para o que iam: 

1 – Jtem mandou 20 soldos, com o seu corpo, para a igreja de Santa Maria de 

Marvila; 

2 – Jtem “mando por folhas a sam Nicollaao honde som fregues quarenta 

soldos”; 

3 – Jtem entregou à dita igreja a terça parte dos seus bens, “per hu qui que 

fforem achados”, e mandou que, no dia do seu enterro, a cada oito dias e a cada mês da 

sua morte, fizessem pela sua alma o que entendessem que a sua terça abrangia; 

4 – Jtem fez seu testamenteiro o seu genro Pedro Eanes, encomendando-lhe o 

dever de fazer cumprir o seu testamento; 

5 – Jtem deixou à sua criada Leonor toda a “direita parte” de uma vinha, olival, 

almoínha e casa, que lhe ficou por morte de Fernando, criado de João Sem Mal – “que a 

aia pera sj come sua cousa propria por serujço que me fez”; 

6 – Jtem mandou que não colocassem embargo nenhum a esta anterior 

disposição; 

7 – Jtem mandou que dissessem dois trintários de missas “pollas almas 

daquelles que eu ouue algũas cousas como nom deuja”; 

8 – Jtem que dessem a João Lourenço, que foi juiz da vila de Santarém, dez 

libras, “E el tem em penhor por ellas hũa taça de prata”. 

  

 Por fim, João Sem Mal terminou o seu testamento rogando ao genro, Pedro 

Eanes, que cumprisse efectivamente todas as disposições nele contidas, conforme elas 

estavam escritas, ordenando que fosse firme – é mesmo esta a palavra que utiliza. 

O testamento foi feito na própria casa de João Sem Mal, em Santarém, perante 

João de Coruche (alfaiate), Marcos Domingues e Pero Lourenço (sapateiros), Afonso 

Eanes, “o Ruílhe” (clérigo
170

), João Galego (carpinteiro) e João Eanes (criado de Gomes 

Lourenço, mercador), todos da vila escalabitana. Foi encerrado com a validação de João 

Eanes (II), tabelião da vila, que se fez cobrar de 8 soldos pela elaboração do mesmo. 

 

Relativamente à carta de demanda, esta surgiu devido a um desentendimento 

entre Leonor Eanes, Gil Vasques (filha e genro de João Sem Mal) e Pedro Eanes, 
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 Dúvida de transcrição relativamente a esta palavra. 
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testamenteiro do tabelião e também seu genro. Na mesma pode ler-se que Leonor Eanes 

e Gil Vasques, através do seu curador Vasco Lourenço (e também pai de Gil Vasques), 

acusam Pedro Eanes de não estar a cumprir aquilo que ficou registado e validado no 

testamento de Sem Mal: “… vasco lourenço scriuam d‟el Reij como curador (?)
171

 de 

gil vaasquez seu ffilho e de lianor eannes sua molher filha de Joham sem mal fazia 

demanda a pedro eannes ca[[…]]dor (?)
172

 per el Reij morador na dicta villa como 

testamenteiro de Joham sem mal disendo (…) que nom compria hobrado testamento…”. 

Como o resto do documento se encontra bastante ilegível, não conseguimos 

entender com clareza suficiente o desfecho desta demanda, pelo que, sobre ela, mais 

nada temos a acrescentar. 

 

Estes dois documentos encontram-se registados no mesmo pergaminho e têm, 

por isso, a mesma cota de arquivo atribuída. O primeiro está em bom estado de 

conservação, mas a parte do pergaminho correspondente à demanda está, como já 

mencionámos, em muito mau estado. Decifra-se com muita dificuldade, mesmo com 

leitura assistida por incidência de radiação. De qualquer modo, transcrevemos ambos os 

documentos na íntegra
173

, com as devidas anotações relativas aos casos em que a leitura 

nos foi mesmo impossível. 

 

Apenas um último reparo, como não podia deixar de ser, centrado na 

invulgaridade do nome deste tabelião. João Sem Mal é, sem dúvida, um nome fora do 

comum. Nunca conhecemos, através da documentação que a nossa investigação pôde 

abranger, o seu verdadeiro apelido (pois parece-nos claro que o deveria ter!). 

Porquê então o uso deste nome atípico? Por razões de existência de homonímias, 

presentes noutros tabeliães da vila? Pensamos que esta hipótese pode ser perfeitamente 

plausível… Esta é, de facto, a única explicação que se nos aflora: de que muito 

provavelmente existiriam outros nomes iguais ao seu, motivo pelo qual o tabelião se 

decidiu fazer distinguir dos restantes. No entanto, quanto à escolha da composição do 

apelido “Sem Mal”, desconhecemos totalmente a sua motivação. Seria já assim, desse 

modo, apelidado pelos seus conterrâneos, por ser homem virtuoso? Ou terá, ele mesmo, 

pensado nesse nome, espontaneamente? 
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 Dúvida de transcrição: “curador”? 
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 Dúvida de transcrição. Trata-se da mesma palavra que colocámos acima em dúvida: “curador”? O 

interior da palavra está riscado, lendo-se apenas: “ca(…)dor”. 
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 Ver Anexo, pp. 36-37. 
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Outro aspecto curioso é que o próprio tabelião se refere a si próprio sempre 

como João Semal – desta forma. Apenas percebemos que se chamava Sem Mal quando 

outros tabeliães desse modo o indicaram. Só nessa altura entendemos então o seu 

apelido. O próprio nunca separou, portanto, na documentação que validou, os nomes 

“Sem” e “Mal”. 

 

Foi, sem dúvida, uma ocasião interessante, o momento do encontro destes dois 

documentos, que nos possibilitaram saber um pouco mais da vida deste tabelião. 

Entrámos um pouco na sua casa e quase o espreitámos, talvez moribundo, na cama, a 

debitar o seu testamento para o tabelião João Eanes (II). Ficámos também a conhecer 

alguns dos bens que deixou em testamento, tomámos conhecimento da sua filha, Leonor 

Eanes, e de dois genros: o testamenteiro, Pedro Eanes, e Gil Vasques, marido da única 

filha que lhe conhecemos. Ficámos ainda a par do local de sepultura que escolheu para 

sua última morada, ou seja, a igreja de Santa Maria de Marvila, em Santarém. 

Foi de facto uma descoberta interessante, este pergaminho, tão pequeno de 

tamanho mas tão cheio de informação. 

 

 Concluindo: salientaram-se três tabeliães durante a nossa investigação. 

Lourenço Gonçalves e Diogo Domingues (II) trouxeram até nós o cargo de 

tabelião geral na comarca da Estremadura. Se até agora tal cargo era para nós 

desconhecido, com estes dois tabeliães pudemos levantar um pouco o “véu” que cobre 

esta função, na esperança de mais tarde, através de uma investigação mais aprofundada 

e prolongada, podermos apurar de que se trata ao certo um cargo geograficamente tão 

lato, para um tabelião. É certo que também existiram os tabeliães gerais d‟El Rei, mas 

desconheciamos a existência de outros cargos com uma jurisdição intermédia, situada 

entre a vila, ou o concelho, e o reino: a comarca. Será que um tabelião desta natureza já 

assessorava o corregedor? 

 João Sem Mal, por sua vez, trouxe uma vertente mais social a este trabalho, 

através de um acontecimento da sua vida e, por isso, não nos dedicámos tanto a estudar 

o seu ofício (até porque não se distinguiu sobejamente dos outros, nesse aspecto). E 

assim, através do seu testamento, pudemos constatar que os tabeliães dispunham de 

alguns recursos materiais que lhes permitiam viver sem grandes constrangimentos. 

 Entendemos assim, com estes estudos de caso, ter mostrado várias matizes do 

tabelionado escalabitano que até agora desconhecíamos e que pensamos ser 
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importantes, não só pela carga informativa que aportam, mas também pelo que diz 

respeito ao seu ofício e à sua vida pessoal. 
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3 – Os locais onde se escrevia 

 

 Mário Viana explicou, na sua obra sobre o povoamento da vila de Santarém, que 

o tabelionado teria, como espaço por excelência da sua actividade, o paço dos tabeliães. 

Adiantou-nos que este espaço está documentado até ao ano de 1350, “citado pela 

primeira vez em 1303 e 1306 como casas ou audiência em que escrevem os tabeliães 

(…), e em 1312 como paço dos tabeliães”
 174

. 

No entanto, com este nosso trabalho de investigação, reparámos que o 

tabelionado escalabitano era bastante móvel e que não escreveu sempre no mesmo 

lugar, pois não demos conta, para a cronologia que temos em estudo (1367-1405), que 

ainda existisse o dito paço. 

Coloquemos então as hipóteses: ou este lugar foi desactivado ou então teria 

caído progressivamente em desuso, entre o período compreendido entre 1350 e 1367. O 

que é certo é que, por algum motivo, o tabelionado passou a utilizá-lo menos vezes, pois 

as fontes não nos fizeram chegar quaisquer notícias sobre este espaço dedicado aos 

tabeliães: na documentação que analisámos não encontrámos efectivamente nenhum 

documento que tivesse sido escrito no paço dos tabeliães. 

 Para provar este nosso facto, elaborámos duas tabelas: a primeira é constituída 

pelos locais da vila de Santarém onde os tabeliães se deslocaram para escrever 

documentos para os seus clientes. A segunda representa os mesmos resultados, mas para 

as localidades do termo de Santarém. 

 Atentemos então à primeira tabela, com localidades da vila de Santarém 

(marcadas a cinzento estão as localidades mais proeminentes do nosso estudo): 

 

 

  LOCALIDADES OCORRÊNCIAS 

1 Adega do tabelião Diogo Domingues (II) 1 

2 Alcáçova, Casas de morada na 1 

3 Alpendre da Feira 43 

4 Alpendre do Espírito Santo 1 

5 Atamarma, Porta de 2 

6 Câmara da Relação 1 

7 Chão da Feira 2 

8 Indefinidas 3 
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 VIANA, Mário, Espaço e povoamento numa vila portuguesa…, p. 93 
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9 Malva 1 

10 Manteigas, Caminho das [num olival por cima dos Paços do arcebispo de Lisboa] 1 

11 Paços de D. João [bispo de Lisboa] 1 

12 Paços do Bispo 1 

13 Rego de Manços, Lugar de 1 

14 Rua da Olaria 3 

15 Rua da Porta de Leiria 1 

16 Rua da Praça de S. Nicolau 1 

17 Rua da Putaria Velha 2 

18 Rua de Manços 6 

19 Rua de S. Salvador 1 

20 Rua de Santo Estêvão 1 

21 Rua Direita dos Açougues de Marvila 1 

22 Rua do Açougue Velho 8 

23 Rua do Beco de S. Jorge 1 

24 Rua do Vale de S. Nicolau 1 

25 Rua dos Açougues de Marvila 1 

26 Rua dos Lavradores 2 

27 Rua dos Mercadores 3 

28 Rua dos Seleiros (=Celeiros?) 1 

29 S. Domingos dos Frades, Adro do Mosteiro de 1 

30 S. Domingos dos Frades, Cabido do Mosteiro de 10 

31 S. Domingos dos Frades, Claustro do Mosteiro de 1 

32 S. Domingos dos Frades, Mosteiro de 24 

33 S. Francisco de Santarém, Alpendre do Mosteiro de 2 

34 S. João de Alporão, Igreja de 1 

35 S. Nicolau, Igreja de 1 

36 S. Salvador 1 

37 S. Salvador, Adro da Igreja de 6 

38 S. Salvador, Freguesia de 1 

39 Santa Clara, Igreja do Mosteiro de 1 

40 Santa Clara, Igreja do Mosteiro de ["ante a grade grande", "à grade maior"] 4 

41 Santa Clara, Mosteiro de 4 

42 Santa Maria da Alcáçova 1 

43 Santa Maria da Alcáçova Velha, Igreja de 1 

44 Santa Maria da Alcáçova, Alpendre da igreja de 4 

45 Santa Maria da Alcáçova, Cabido da igreja de 1 

46 Santa Maria da Alcáçova, Coro da igreja de 7 

47 Santa Maria da Alcáçova, Igreja de 32 

48 Santa Maria de Almoster, Alpendre de Fora do Mosteiro de 1 

49 Santa Maria de Almoster, Cabido de 14 

50 Santa Maria de Chelas, Igreja do Mosteiro de 1 

51 Santa Maria de Chelas, Mosteiro de 1 

52 Santa Maria de Marvila, Adro da Igreja de 16 

53 Santa Maria de Marvila, Igreja de 1 



77 

 

54 Sant'Ana, Adro da Igreja de 1 

55 Santarém 153 

56 Sapataria 1 

57 Sentrã 1 

58 Torre de Manços 1 

59 Trava, Campo de 1 

60 Trindade, Igreja do Mosteiro da 23 

61 Trindade, Mosteiro da 38 

  TOTAL DE LOCALIDADES 448 

 

 Fig. 13 – Tabela de localidades circunscritas à vila de Santarém (1367-1405). 

 

 Segundo esta tabela, verificámos que os documentos referem maioritariamente a 

vila de Santarém (designação genérica) como lugar de escrituração (153 documentos). 

No entanto também ganham especial destaque algumas zonas mais específicas da vila, 

como por exemplo o Alpendre da Feira (43 documentos), o Mosteiro da Trindade (38 

documentos) e a igreja de Santa Maria da Alcáçova (32 documentos). Estas são as 

localidades da vila onde observámos mais instrumentos a serem lavrados pelos seus 

tabeliães. 

 À parte destas localidades, constatámos que o tabelionado também recorre 

amiúde aos locais centrais da vila escalabitana, tais como as ruas – possivelmente nas 

casas de morada de uma das partes interessadas no contrato que se estava a fazer, ou nas 

casas de morada do tabelião. Para além das ruas saltam também à vista os mosteiros 

e/ou conventos, onde os locais usados para escrever os documentos são muito variados 

(no coro, igreja, cabido ou claustro), e as igrejas paroquiais (na igreja ou no adro 

adjacente). 

 De referir ainda que as congregações femininas de clausura (como as freiras de 

Santa Clara, no nosso caso) recebiam frequentemente os tabeliães “à grade maior”, ou 

“ante a grade grande”. Imaginamos pois que de um lado da grade estaria a abadessa, ou 

outra clarissa, sua procuradora, e do outro lado – o lado exterior – estaria o tabelião a 

lavrar o documento, com os seus instrumentos necessários à escrita, com as testemunhas 

do mesmo e a(s) parte(s) interessada(s) na sua elaboração. 

 Uma última nota para as localidades assinaladas a vermelho: uma indefinida, a 

Rua dos Seleiros (Celeiros?) e a localidade Sentrã. A localidade indefinida diz respeito a 
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três documentos em que não conseguimos apurar o local onde foram feitos
175

. Por sua 

vez, a Rua dos Seleiros trouxe-nos uma dúvida: seria a rua onde proliferava o ofício de 

fazer selas? Ou será uma confusão entre o “s” e o “c”, tratando-se efectivamente de uma 

Rua dos Celeiros? Quanto a Sentrã, a escrita é bem explícita. Não há dúvidas de que o 

tabelião escreveu “Sentrã”, no entanto não encontrámos nenhum local com este nome. 

Procurámos também respostas para estas questões na obra de Mário Viana
176

, mas não 

encontrámos nenhuma pista para nenhum destes topónimos, portanto resolvemos 

manter as dúvidas, assinalando-as. 

 

Atentemos de seguida à tabela com as localidades do termo de Santarém 

(marcado a cinzento está o local mais recorrente): 

 

 

 LOCALIDADES OCORRÊNCIAS 

1 A par das abegoarias do lobriaco (?) 1 

2 Abitureiras 2 

3 Alcobaça, Mosteiro de 3 

4 A-do-Souriço, Aldeia de 2 

5 Arriel 1 

6 Arruda 2 

7 Cabeça da Azinheira ["de fora de Capa Rota, freguesia de Santa Maria de Acheites"] 1 

8 Manteigas 1 

9 Moçarria 2 

10 Moncão, Campo de 2 

11 Ribeira de Cabanas  1 

12 Ribeira de Rio Maior 1 

13 Rossios [Golegã] 1 

14 S. João de Rio Maior 1 

15 Santa Maria de Almoster, Mosteiro de 10 

16 Santarém, Termo de 1 

17 Soutalves 1 

18 Torre de Penalva 2 

19 Valada, Campo de 3 

20 Vale de Figueira 1 

21 Vila Chã 1 

  TOTAL DE LOCALIDADES 40 
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 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), mç. 60, nº 9; ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa 

Maria de Almoster, mç. 6, nº 31; mç. 7, nº 54. 
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 Idem, Ibidem. 
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 Fig. 14 – Tabela de localidades pertencentes ao termo da vila de Santarém 

(1367-1405). 

 

 Também às zonas envolventes a Santarém, no seu termo, os tabeliães se 

deslocaram para efectuar actos escritos juridicamente válidos. 

Entre os 488 documentos que seleccionámos para fazerem parte do nosso 

corpus, 40 foram elaborados no termo escalabitano. É apenas uma pequena parte, mas 

tal pode ser justificado pela intensa actividade que a vila de Santarém tinha, a qual 

absorvia já grande parte do seu tabelionado. Não era só vila da coroa e dos assuntos do 

reino, era também vila dos negócios, das trocas, das compras e das vendas, dos 

moribundos que não partiam sem deixar os seus bens em testamento, para sossego das 

suas almas e sustento das suas famílias. Havia também, é claro, mais propriedade a ser 

transaccionada na vila do que no seu termo. O tabelião só acorria ao termo quando havia 

necessidade de se deslocar aos terrenos ou às propriedades que lá se localizavam, e 

sobre os quais ia escrever. 

O exemplo com mais destaque é o do Mosteiro de Santa Maria de Almoster 

(com 10 documentos lá lavrados), pois este localizava-se fora da vila de Santarém. As 

restantes áreas indicadas na tabela foram visitadas menos vezes pelo tabelionado, mas 

constituem também uma parte visível do termo, que obtinha “supervisão” por parte do 

tabelionado escalabitano. 

Mais uma vez vamos falar das dúvidas que tivemos – neste caso apenas numa 

localidade do termo – e que mantivemos, por falta de esclarecimento. Trata-se da 

localização “a par das abegoarias do lobriaco”. Encontrámos este topónimo num 

documento do fundo de Santa Clara
177

 e não conseguimos esclarecer do que se tratava 

ao certo. O documento apenas indica que era uma zona do termo de Santarém. 

Outras localidades foram encontradas na documentação, mas não foram 

contabilizadas por pertencerem a documentos que estão “dentro” de documentos 

principais. Como por exemplo, uma carta de emprazamento que compreende uma 

procuração e um subestabelecimento. Neste caso, temos três localidades (a do 

emprazamento, a da procuração e a do subestabelecimento), mas só contaremos uma, a 

do documento principal, ou seja, a da carta de emprazamento, pois contabilizámos, para 

o nosso corpus, os documentos per capita e não por unidade. Podemos encontrar entre 
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 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, mç. 11, nº 739. 
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estas localidades, que ficaram, de certo modo, “desprezadas”, algumas presenças dos 

tabeliães na Almoínha de Taré, Aldeia de Joaninho, Lugar de Muntigas, Vila Verde das 

Francas, etc. (todas do termo de Santarém). 

 

Informamos ainda que no Anexo se encontram outras tabelas e mapas sobre este 

capítulo relativo às localidades da documentação escalabitana, os quais podem elucidar 

melhor sobre o que temos vindo aqui a descrever. 

 

Terminamos este capítulo reafirmando que não encontrámos menção alguma ao 

paço dos tabeliães, do qual há referências na documentação, como vimos, entre os anos 

de 1303 e de 1350, segundo Mário Viana. Em 1367, e nos anos seguintes, até 1405, 

apenas encontrámos alusão a localidades dispersas pela vila de Santarém e pelo seu 

termo, com especial enfoque nos mosteiros/conventos, nas igrejas e seus adros e no 

Alpendre da Feira. Porém, devemos ter em conta que o paço dos tabeliães foi referido 

enquanto se tratava de “novidade” na vila. Aliás, poderá ter surgido inicialmente junto a 

algum tribunal, porque o primeiro termo por que foi mencionado – “audiência” – era o 

termo que servia para referir os tribunais. No entanto, com o tempo, deixou de ser 

utilizado, passando à rotina. Por outro lado, a hipótese de este paço ter sido extinto não 

deve ser posta de lado: o silêncio total a seu respeito é, de facto, muito intrigante. 
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4 – Tipologias documentais dominantes (análise diplomática) 

 

Na nossa investigação deparámo-nos com os mais variados tipos documentais. 

No entanto, houve alguns que se repetiram constantemente, talvez por serem de uma 

tipologia mais comum, do quotidiano, tais como os emprazamentos, os arrendamentos, 

as cartas de venda, as cartas de posse, etc. São mais vulgares por reflectirem as 

transacções do quotidiano que mais frequentemente levavam as populações a 

contactarem o tabelião. Mas também mais vulgares por serem aqueles que as entidades 

tendiam a arquivar mais recorrentemente. 

Neste capítulo apresentaremos todos os 488 instrumentos que fazem parte do 

nosso corpus documental. No Anexo poderemos acompanhar melhor a ilustração dos 

dados que aqui vamos expor: lá os encontraremos tanto divididos por fundos, como na 

sua totalidade, gráfica e esquematicamente
178

. 

Antes de passarmos à análise diplomática destes documentos, podemos 

acrescentar que, relativamente à língua, todos os instrumentos por nós encontrados nos 

fundos, relativos aos tabeliães da vila de Santarém, entre os anos de 1367-1405, foram 

escritos unicamente em Português. Não há, entre eles, um só documento escrito em 

Latim. Este facto não produz em nós qualquer tipo de espanto, pois nesta cronologia o 

uso da língua portuguesa nos documentos emitidos no reino – com especial ressalva 

para os do foro eclesiástico – era já muito comum. 

 

Atentemos agora à tabela abaixo. Marcados a cinzento encontraremos os três 

tipos documentais mais recorrentes da nossa investigação. 

 

 TABELA GERAL DE DOCUMENTOS DO CORPUS 

 Tipologias Nº de documentos 

1 "este stormento he do relego" 1 

2 Adenda a testamento 1 

3 Aforamento 11 

4 Agravo, Instrumento de 1 

5 Apelação 1 

6 Arrendamento 39 

7 Atestação notarial 1 

8 Avença 2 
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 Vide vários gráficos e tabelas no Anexo, pp. 6-22. 
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9 Cláusula de testamento 2 

10 Codicilo, Instrumento de 2 

11 Composição, Instrumento de 1 

12 Confirmação de venda 1 

13 Demanda 2 

14 Doação e compromisso 1 

15 Doação e posse 1 

16 Doação 23 

17 Emprazamento perpétuo 1 

18 Emprazamento 165 

19 Encampação 6 

20 Escambo 7 

21 Escritura 4 

22 Execução de sentença 2 

23 Indefinido 1 

24 Licença de partilha de bens 2 

25 Medição de terrenos 1 

26 Obrigação 4 

27 Partilha de bens 14 

28 Posse 46 

29 Procuração 5 

30 Protesto do mosteiro [da Trindade] contra mudança do priorado 1 

31 Queixa 1 

32 Quitação 1 

33 Quitação [de certas quantias] 1 

34 Quitação de dívida 1 

35 Remotação e perdurável “firmidão” 1 

36 Renúncia de bens 1 

37 Renunciação e encampação 1 

38 Sentença 30 

39 Testamento 20 

40 Transacção 1 

42 Traslado de partilhas 1 

43 Traslado de testamento 1 

44 Traslado 36 

45 Traslado de cláusula de testamento 2 

46 Venda 36 

47 Vendição e perdurável “firmidão” 3 

48 Verba de testamento 2 

 TOTAL DE DOCUMENTOS 488 

 

 Fig. 15 – Tabela geral das tipologias documentais usadas pelos tabeliães 

escalabitanos no período cronológico em estudo (1367-1405). 
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 Como acabámos de constatar, as cartas de emprazamento (165), de posse (46) e 

de arrendamento (39) foram as mais encontradas. Só a soma das três contabiliza um 

total de 251 instrumentos, ou seja, mais de metade do nosso corpus documental, 

constituído por 488 instrumentos. 

 Quanto à caracterização deste grupo maioritário de documentos, pouco ou nada 

temos a acrescentar, pois este conjunto de tipologias documentais foi já muito bem 

definido por investigadores como Maria Helena da Cruz Coelho (num artigo em que 

estuda o perfil profissional e sócio-económico dos tabeliães portugueses, onde colocou 

um anexo com um breve estudo sobre a tipologia documental destes)
179

, Bernardo de 

Sá-Nogueira (na sua tese de mestrado sobre o tabelião lisboeta Lourenço Eanes)
180

, ou 

João Fresco (na sua tese de mestrado sobre o tabelião lisboeta Afonso Guterres)
181

. 

Aliás, este último investigador também já recorreu ao artigo de Maria Helena da Cruz 

Coelho, para auxílio no seu capítulo dedicado à análise diplomática dos documentos 

emitidos pelo tabelião Afonso Guterres. Por isso achamos que esse estudo está já 

devidamente clarificado. Saliente-se, contudo, o peso particular, neste trabalho, dos 

prazos e da documentação em regra associada à tutela de bens imóveis. 

  

Acresentamos, no entanto, uma pequena nota relativa às cartas de encampação 

(das quais recolhemos 6 exemplares), já estudadas por João Fresco. Também durante a 

nossa investigação nos surgiram estes instrumentos. Diz-nos o investigador que estas 

cartas não são mais que uma renúncia, ou seja, são “o acto pelo qual alguém que tem o 

usufruto de um bem ou direito, em uma ou mais vidas, mediante o pagamento de renda, 

acrescida ou não de foros e serviços, renuncia ao seu direito, com consentimento do 

proprietário do bem ou direito”
182

. Talvez por isso mesmo um dos documentos (como 

podemos verificar na tabela acima) foi classificado como carta de “renúncia e 

encampação” pelo tabelião que o escreveu, pois, segundo João Fresco, é disso mesmo 

que se trata: uma renúncia dos bens dos quais se usufrui, com consentimento do 

proprietário desses mesmo bens. 

                                                 
179

 COELHO, Maria Helena da C. [et al.], Estudos de Diplomática Portuguesa…, pp. 131-137. 
180

 SÁ-NOGUEIRA, Bernardo Maria Godinho de, Lourenço Eanes, tabelião de Lisboa (1301-1332)…, 

pp. 62-72. 
181

 FRESCO, João Paulo Oliveira, O tabelião lisboeta Afonso Guterres…, pp. 74-80 e seguintes. 
182

 Idem, ibidem, pp. 79-80. 
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 Ainda no âmbito das cartas de encampação, queremos chamar a atenção para 

uma, do fundo do Mosteiro de Alcobaça
183

, que data de 15/09/1396 e é feita pelo 

tabelião Vasco Eanes, em Santarém. Neste documento, Clara Aires, viúva de João 

Martins, deixa todos os seus bens, móveis e de raiz, ao Mosteiro de Alcobaça, mas 

reserva para si o direito de continuar a usufruir dos seus rendimentos até ao fim da vida, 

para sua subsistência. Ou seja, Clara Aires lega já todos os seus bens ao dito mosteiro, 

mas salvaguarda a sua subsistência até à data da sua morte, sendo que, a partir desse 

momento, o mosteiro passa a ter posse e direitos sobre os ditos bens
184

. 

Após esta carta, e no mesmo pergaminho, dia e local, a viúva Clara Aires faz 

ainda uma carta de renúncia dos seus bens, igualmente escrita pelo tabelião Vasco 

Eanes. Seguem-se ainda, também no mesmo pergaminho, duas cartas de posse, uma 

ainda do dia 15 de Setembro e outra já do dia seguinte, nas quais Vasco Eanes 

estabelece entre as partes (Clara Aires e Dom Frei Aparício, prior e procurador do abade 

do Mosteiro de Alcobaça) a posse dos ditos bens. 

A encampação é feita, de facto. No entanto acrescenta-se, como vimos, uma 

reserva de usufruto, que adia a renúncia. Mas claro que isso em nada altera a natureza 

da encampação. 

  

Finda esta ressalva que nos pareceu oportuno fazer sobre as cartas de 

encampação, terminamos este capítulo com um segundo caso que escolhemos para aqui 

dissertar mais particularmente: um pergaminho do fundo do Convento de S. Domingos 

de Santarém
185

, que contém vários documentos dos anos de 1379 e 1380. Estão todos 

relacionados – como é de prever – e é essa relação que passamos agora a analisar. 

 

O “tema-base” deste conjunto de documentos é a morte do tabelião Estêvão 

Afonso, ocorrida antes de este poder elaborar uma carta de posse juridicamente 

válida, que deixou apenas notada no seu livro
186

. Este acontecimento veio 

desencadear uma série de diligências que se tornaram necessárias, para que Maria Freire 
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 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), mç. 19, nº 449. 
184

 Vide transcrição integral dos documentos relacionados com Clara Aires no Anexo, pp. 25-29. 
185

 ANTT, Convento de S. Domingos dos Frades Pregadores de Santarém (1ª inc.), caixa 107, mç. 7, nº 7. 
186

 Como já anteriormente indicámos (cf. SÁ-NOGUEIRA, Bernardo de, Lourenço Eanes, tabelião de 

Lisboa (1301-1332)…, p. 11 e pp. 32-33), o tabelião Lourenço Eanes também morreu sem terminar um 

documento, e foi o seu sucessor, Domingos Martins, quem o completou, depois de obter mandado judicial 

para o efeito. 
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(a parte para quem a carta de posse ia ser lavrada) pudesse ser detentora dos bens que 

tinham ficado “suspensos” naquela nota. 

 

Assim decorreu então todo o processo: 

 

1) 30/03/1380 – em audiência na vila de Santarém, Maria Freire, perante João Gomes 

de Abreu, juíz do rei, e o tabelião Afonso Domingues, fez ler a seguinte carta régia: 

1.1) 29/03/1380 – D. Fernando escreveu ao juíz de Santarém, dizendo que meteram 

em posse Maria Freire dos bens que herdou de João Freire, seu irmão, perante  o 

tabelião escalabitano Estêvão Afonso, o qual notou um instrumento dessa posse no 

seu livro. No entanto morreu sem fazer o referido instrumento. Porém, agora, 

Afonso Domingues, tabelião que lhe sucedeu no ofício e nos seus livros das notas, 

disse que Maria Freire lhe pediu que lhe desse o dito instrumento de posse, pela dita 

nota. No entanto o tabelião não o quis fazer sem mandado do rei (“…e que os 

ssobre dictos a meterom em posse das dictas cassas e erdade /. pressente Stevam 

Affomso sseendo tabelljom dessa villa / o qual da dicta posse notou /. huum 

estormento /. e tendoo notado / que esse Steuam Affomso sse veeo aa passar deste 

mundo ssem avendo ella /. ajuda o dicto estormento /. e diz que Affomso domjnguez 

que lhj ora he tabelliom ssocedeu o offjcjo do tabelljado do dicto Steuam Affomso e 

os sseus ljuros /. das notas ao qual djz que ella pedjo que lhe desse o dicto 

estormento /. da dicta posse /. pella dicta nota /. e que elle ho nom quer ffazer ssem 

nosso mandado…”). Posto isto, o rei ordenou então que Afonso Domingues fosse 

buscar e fizesse apresentar, perante as partes envolvidas, o livro de notas de 

Estêvão Afonso, de forma a lavrar-se então um instrumento público a partir da dita 

nota, se tudo o que ela contém estivesse conforme, “sem erro ou suspeita”. 

1.2) Seguidamente, obedecendo à sentença do rei, Afonso Domingues apresentou 

então a dita nota por lavrar, do livro de Estêvão Afonso, com data de 22/05/1379 – nela 

consta o traslado de uma sentença de D. Fernando, que deu a Maria Freire o direito de 

poder usufruir dos bens que o seu irmão lhe deixara, depois de esta ter entrado em 

confronto com os filhos naturais do mesmo. Seguidamente, na mesma nota, Maria 

Freire toma posse dos ditos bens que lhe eram devidos. 

1.3) Depois de apresentada a nota, o juíz mandou que Maria Freire se apresentasse 

perante ele e as partes envolvidas no litígio, para que estas se pudessem manifestar 

contra ou favor da elaboração do instrumento de posse. 
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2) 31/03/1380 – Assim foi, e as partes não colocaram qualquer embargo. 

3) 04/04/1380 – Em audiência, perante o juíz de Santarém João Gomes de Abreu e 

Maria Freire, o réu Álvaro Rodrigues protestou contra a elaboração da carta de posse a 

partir da nota registada no livro do tabelião Estêvão Afonso. Álvaro Rodrigues era 

curador de Fernando Álvares, seu filho, e de Constança, filha de João Freire (irmão de 

Maria Freire), que também eram réus neste caso. O réu, após ter visto a nota, 

argumentou que Fernando Álvares e Constança também “…aujam parte na dicta cassa 

/. e que estaua / della em posse na ssua derecta parte e que em nome dos ssobre dictos 

prestaua /. que nom ffosse /. ffecto per jujzo aos ssobre dictos da ssua derecta parte que 

am na dicta cassa /. pague (?) poderem em todo /. tempo auer e que nom conssentja 

nem conssente /. em na dicta maria ffreira / auer / a posse em na dicta cassa /. na parte 

dos ssobre dictos e que protestaua / a lhe sseer ssobre todo guardado o sseu derecto e a 

todo tempo e disse que elle doutra gujssa lhe nom pojnha embargo aa dicta maria 

ffreira /. a nom auer ella ho estormento / pella dicta nota /…”. Posto isto, o juíz 

concedeu autoridade ao tabelião Afonso Domingues para que este pudesse trasladar, a 

partir da nota do seu antecessor Estêvão Afonso, a carta de posse que Maria Freire 

pedia: “…e o dicto jujz visto /. como as ssobre dictas partes nom pojnham embargo aa 

dicta maria ffreira / a nom auer ho estormento /. pella dicta nota / mandou a mjm 

tabelljom e deu ssua autorjdade hordjnajra per que tralladasse a dicta carta d‟El Rej e 

a dicta nota /…”. 

4) 07/04/1380 – Tendo sido assim determinado, Afonso Domingues encerra este 

conflito, concedendo a carta a Maria Freire: “…ffecto ffoj no alpender da ffeira ssete / 

djas d‟abrjl era de mjl e quatrocentos e dezojto anos /. testemunhas meestre Lopo e 

affomso martjnz e djogo martjnz e Johanne annes tabelljoes e outros / e eu /. Affomso 

domjnguez tabelljom d‟El Rej na dicta villa de ssantarem que per a dicta carta d‟El Rej 

com autorjdade do dicto jujz /. este estormento /. escreuj e em elle puge noue ssjnaaes 

honde cossj huuns rooes com os outros  / e aqui puge outro meu ssjnal e ssom dez que 

este estormento /. escreuj e a que /. meu ssjnal ffjz que tal [sinal] he.”. 

 

Finda a explicação de todo o complexo processo que envolveu a carta de posse 

pretendida por Maria Freire, queremos apenas reforçar a ideia de que esta investigação 

não trouxe (salvo as duas excepções que apresentámos) grandes novidades no plano 

diplomatístico. À excepção do conflito gerado à volta da carta de posse que o tabelião 

Estêvão Afonso deixou por lavrar, à data da sua morte, todos os outros documentos do 
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nosso corpus revelaram-se sempre dentro da normalidade, destacando sem surpresa o 

grande volume de espécies associadas à movimentação e tutela de bens imóveis – 

instrumentos típicos do quotidiano de qualquer vila ou cidade do reino português. 

Esta inexistência de novidades no plano da tipologia diplomática já era 

previsível, se tivermos em atenção o trabalho de João Fresco
187

. Diz-nos o autor que “os 

documentos relativos a bens e serviços destacam-se em relação aos demais, 

constituindo 98,9% do corpus”
188

. Tal como nós, também no seu trabalho a tipologia 

mais identificada foi a dos emprazamentos, constituindo um total de 197 instrumentos 

deste tipo. Como vemos, as tipologias documentais estavam já bem consolidadas, por 

esta altura. 
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 FRESCO, João Paulo Oliveira, Op. cit., pp. 75-84. 
188

 Idem, ibidem, p. 76. 
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5 – Sinais de tabelião 

 

 Por fim, não podíamos deixar de falar sobre os sinais de tabelião. Como 

sabemos, os sinais são a marca inegável de que determinado tabelião foi autor de 

determinado documento, pois têm de ser únicos, no seu desenho, para cada um destes 

profissionais. Não podiam existir dois sinais iguais. Semelhantes sim, por vezes alguns 

até nos induziram em dúvida. Se não fossem a letra a “desempatar”, e o nome, 

poderíamos ficar com dificuldades em distinguir tabeliães. Mas sinais iguais não 

existiam. Ou pelo menos seria muito difícil que tal acontecesse, pois o tabelião tinha de 

se deslocar à corte para fazer o registo da sua “marca”. 

O sinal tabeliónico era também uma forma de conferir validade jurídica a um 

documento; sem ele nenhum instrumento podia ser válido. 

Por estes motivos decidimos criar este pequeno capítulo, para falarmos sobre as 

suas configurações e sobre algumas alterações que certos tabeliães efectuaram nos seus 

sinais. Oportunamente, identificaremos também algumas semelhanças que encontrámos 

entre os sinais dos tabeliães escalabitanos e os sinais recolhidos por Bernardo de Sá-

Nogueira, para a sua tese de doutoramento
189

. 

Podemos vê-los, um a um, nas Fichas de Tabelião que se encontram no Anexo. 

Por agora, fiquemos com os resultados da recolha de sinais tabeliónicos que obtivemos. 

 

 

5.1 – Configurações 

 

Recolhemos os mais variados tipos de sinais dos 69 tabeliães que identificámos 

com essas marcas. São eles: lobados, em estrela, cruciformes, com as iniciais do nome, 

etc. Conseguimos inclusive recolher uma assinatura de um dos tabeliães. 

No entanto, não é nossa pretensão, com este pequeno capítulo, fazer um estudo 

exaustivo nem muito científico sobre a topologia dos sinais utilizados pelos tabeliães 

escalabitanos, na transição do século XIV para o século XV. Apenas pretendemos 

caracterizar a variedade com que nos deparámos e, dentro dela, as recorrências, as 

excepções, os temas atípicos e as tendências gerais. 

Observemos então as configurações que encontrámos: 

                                                 
189

 SÁ-NOGUEIRA, Bernardo de, Tabelionado e Instrumento Público em Portugal…, pp. 548-692. 
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 Sinais polilobados: 

 

  

 

 

 

Diogo Martins  Lopo Esteves      Estácio Eanes  João Afonso 

  (1371-1382)   (1365-1402)       (1371-1377)       (1367) 

 

 Este tipo de sinais é normalmente constituído por 4 formas lobadas que 

circundam o seu interior, quase sempre dispostas em cruz. O interior é diversificado na 

sua decoração, como podemos observar, mas nele também proliferam os motivos em 

cruz, uns mais elaborados que outros. 

 Estas eram formas muito populares nos sinais tabeliónicos da primeira metade 

do século XIV. Arrastaram-se ainda até à sua segunda metade. No entanto, começaram 

nesta altura a cair em desuso, em favor das formas estreladas e, principalmente, das 

rômbicas. Estas últimas aparecem por vezes, ainda na segunda metade do século XIV, 

combinadas com as antigas formas lobadas. 

 Apesar de pertencerem a uma cronologia anterior, encontrámos, para esta 

tipologia, bastantes semelhanças com os sinais dos tabeliães Mendo Eanes (Santarém, 

1214) e Estêvão Domingues (Vila Chã, 1277), que foram resgatados por Bernardo de 

Sá-Nogueira
190

. 

 

 Sinais estrelados: 

 

 

 

 

 

Domingo Durães   João Eanes (II) Estêvão Afonso    Vasco Martins    João Esteves 

   (1369-1375)         (1376-1382)    (1373-1379)         (1368-1382)    (1385-1405) 

 

                                                 
190

 Idem, Ibidem, pp. 551 e 675, respectivamente. 
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 Como podemos observar, a base destes sinais é uma forma estrelada de quatro 

ou mais pontas. Pensamos que as quatro pontas da estrela pretendem manter como base 

a simbologia do crucifixo, muito comum no mundo cristão, ainda que não tão 

proeminente como acontece, por exemplo, na decoração típica do interior dos sinais 

lobados. 

 Para os finais do século XIV as pontas da “estrela” tornam-se maiores e o 

interior dos sinais é desenhado com mais pormenor, notando-se implícito um certo 

cuidado para tornar o sinal mais ostensivo. 

 Muito similar – sob a forma de uma estrela de 8 pontas – é também o sinal de 

João Esteves, tabelião de Braga (1274-1279), que Bernardo de Sá-Nogueira nos revelou 

na sua tese de doutoramento
191

. 

 

 Sinais rômbicos: 

 

  

               

 

 

 

Lourenço Esteves (I)      Álvaro Rodrigues Valoira      Vasco Peres   Vicente Eanes (II) 

      (1386-1399)      (1365-1374)      (1362-1370)        (1374-1376) 

 

 Como se pode ver nos exemplos escolhidos, a forma rômbica aparece sempre 

combinada com uma outra, quase invariavelmente quadrangular. Mais uma vez a 

estrutura da cruz está quase sempre presente, com excepção de Vasco Peres e de Álvaro 

Rodrigues Valoira. Este, por sua vez, inclui cinco “pontinhos”, dispostos como as 

quinas – ou chagas de Cristo –, desde sempre presentes na simbologia nacional, 

lembrando Ourique. 

 Esta forma é super abundante no grafismo dos sinais de tabelião da segunda 

metade do século XIV. É numerosa a existência de sinais que acabam por se tornar 

muito semelhantes, devido à utilização exaustiva do losango. Escolhemos por isso os 
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 Idem, Ibidem, p. 660. 
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quatro casos que mais se diferenciam, mas que usam igualmente o losango como base. 

O exemplo de Lourenço Estesves (I) é a forma mais comum deste tipo de sinais. 

 

 Sinais com entrelaçadas: 

 

 

 

 

 

          Vasco Eanes          Luís Martins 

          (1378-1406)     (1370-1379) 

 

Muito pouco comum, esta característica foi encontrada em apenas dois dos 69 

sinais que recolhemos. Salta à vista pela beleza das formas, especialmente no sinal tão 

cuidado do tabelião Luís Martins. O tema da cruz no centro de ambos, mais uma vez. 

Também detectámos apenas um sinal deste tipo, no trabalho de Bernardo de Sá-

Nogueira, mas com um entrançado muito menos elaborado e sem nenhum outro tipo de 

elementos a interagir
192

. 

 

 Sinais cruciformes: 

 

 

 

 

 

 

      Gonçalo Peres    Luís Eanes   Estêvão Martins 

       (1386-1389)   (1398-1399)      (1362-1367) 

 

 Como temos vindo a reparar, a inclusão implícita ou explícita do crucifixo nos 

sinais de tabelião era uma técnica muito recorrente para os sinais do período que temos 

vindo a estudar (1367-1405). No entanto, pela sua especificidade, escolhemos 
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 Idem, Ibidem, p. 616: sinal de Domingos Lourenço, tabelião de Trancoso (1264-1271). 
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evidenciar estes três, que nitidamente se destacam dos restantes pela evidência da forma 

da cruz. Chamamos especial atenção para o sinal de Estêvão Martins, que é único no 

conjunto dos 69 sinais, pois é muito mais do que uma forma de cruz – é precisamente e 

unicamente uma cruz, sem grande colocação de outros elementos adicionais. 

 Comparativamente a estes tabeliães, indicamos os sinais de Estêvão Peres 

(Braga, 1234-1274), João Peres (Sanfins e Paiva, 1259-1261) e Domingos Martins 

(Veiros, 1275-1279), os quais representam do mesmo modo os aspectos que acabámos 

de identificar relativamente a esta tipologia
193

. Tal como o escalabitano Estêvão 

Martins, também Domingos Martins (muito anteriormente e em Veiros) desenhou uma 

cruz muito simples, bem preenchida e de linhas bem delineadas, mas sem acrescentar 

grandes elementos complementares. 

 

 Sinais com grafias incluídas: 

 

 

 

 

 

 

  Estêvão Peres (I)    Rodrigo Eanes       Lourenço Esteves (II)     Estêvão Vicente (I) 

     (1380-1403)      (1386-1396)       (1390-1406)           (1372-1406) 

 

 Foi também visível a utilização de letras no interior dos sinais de alguns 

tabeliães. Escolhemos estes quatro para ilustrarem esta nossa tipologia. 

 Estas letras formam sempre as abreviaturas que correspondem aos seus nomes, 

tal como é possível verificar nos exemplos que escolhemos. 
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 Outros: 

 

 

 

 

Afonso Eanes        Vicente Martins   Gonçalo Eanes 

 (1373-1400)           (1382-1383)          (1383) 

 

 

 

 

Afonso Domingues (I)      Vasco Lourenço (II) 

            (1380)                  (1376) 

 

 

      Rodrigo Eanes do Cercal 

     (1389-1401) 

 

 São muitos, mas pretendemos colocar aqui exemplos de outros tipos de sinais 

que diferem do que era mais usual nesta época, para podermos verificar como são 

diversificados nos elementos que os constituem. Todos eles diferem, num ou noutro 

pormenor, do que era costume, no período de 1367-1405. 

 Podemos começar primeiramente pelo elemento quase comum a todos, e 

também comum para a época, como temos vindo a perceber: a cruz lá está, em quase 

todos. 

 Chamamos de seguida a atenção para o sinal tão esquisito – passe a expressão – 

do tabelião Afonso Eanes. Também as “rodas dentadas” de Vicente Martins foram uma 

estranha surpresa. Estavamos habituados a que aquelas formas circulares, nos quatro 

cantos dos quadrados, fossem sempre lisas. Infelizmente a cópia do sinal não conseguiu 

obter o mesmo efeito, mas no sinal original podem ver-se como são perfeitas “rodas 

dentadas”. Um sinal perfeitamente banal, mas com um pormenor singular. 

 Atentemos ainda sobre um sinal, o de Rodrigo Eanes do Cercal. Para além da 

beleza que o caracteriza (vejam-se as cruzes, as quinas, a colocação da parte superior do 

sinal sobre um conjunto de elementos geométricos, rectangulares e semi-circulares, e a 
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abreviatura do seu nome), há a referir que, na data em que capturámos o seu sinal (em 

1393) intitulava-se “Rodrigo annes do çercal vasallo d'El Rey E Notario jeeral per el 

em nos seus Reynos de portugal e do Algarue”. Até esta data sempre o encontrámos 

referido por outros, entre as testemunhas, no escatocolo final, como tabelião da vila de 

Santarém. E de repente aparece-nos com uma intitulação ostensiva e um sinal de grande 

beleza e pormenor estético. Sem dúvida um grande sinal para acompanhar um distinto 

cargo. 

  

As conclusões tirar-se-ão no final deste capítulo. 

  

Atentemos agora às alterações que detectámos nos sinais de alguns tabeliães 

escalabitanos. 

 

 

5.2 – Sobre as alterações nos sinais tabeliónicos 

 

 É sabido que, quando um tabelião registava o seu sinal, dificilmente poderia 

mudá-lo. Pelo menos não conhecemos directrizes que permitissem que tal fosse 

possível. 

 Nos tabeliães da vila de Santarém, porém, encontrámos algumas excepções. Para 

falarmos de mudança de sinal, propriamente dita, apenas poderemos indicar um 

tabelião, Martim Eanes. Os restantes apenas incluíram nos seus sinais pequenas 

modificações, pelo que não podemos dizer que houve realmente mudanças. 

 Vejamos então os casos: 

  

 Martim Eanes: 

 

  

 

 

 

         (1378)     (1386) 
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 O tabelião Martim Eanes já era bastante conhecido na nossa investigação quando 

de repente nos deparámos com a sua mudança de sinal, no ano de 1386. A primeira 

hipótese que colocámos foi que estaríamos perante um caso de homonímia e que seriam, 

por isso, tabeliães diferentes. No entanto, depois de compararmos atentamente a escrita 

de “ambos” (conforme já foi explicado no subcapítulo 1.1.1), constatámos estar de facto 

perante o mesmo tabelião, que mudou radicalmente o seu sinal, passando de um típico 

“polilobado” com uma cruz no seu interior, para um sinal graficamente mais simples, 

que evidencia o seu nome. Basicamente, trata-se apenas do emolduramento do seu nome 

e apelido. 

 

 Martim Gomes: 

 

 

 

 

   (1368)       (1383)       (1388) 

 

 A partir deste tabelião estaremos somente perante profissionais que incluíram 

elementos nos seus sinais, ou que efectuaram outras pequenas alterações. 

 Como podemos observar, a configuração-base do sinal mantém-se nas três 

ocasiões que aqui vemos. O tabelião apenas acrescentou, em 1383, mais elementos 

cruciformes no interior do seu sinal, os quais acabou por retirar em 1388, optando por 

preencher o espaço central, entretanto livre, a tinta. 

 A primeira alteração que efectuou, em 1383, coincidiu com a fase em que 

também mudou de intitulação, passando a declarar-se “tabaljom na dicta vjla de 

Santarem per autorjdade da Rahjnha dona Leonor pela graça de deus gouernador e 

Regedor dos Reynos de portugal e do algarue”. E por fim, em 1388, quando o tabelião 

alterou pela última vez o seu sinal, detectámo-lo a regressar à simples intitulação de 

“…tabelião por El-Rei na dita vila de Santarém”. 
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 Lourenço Gonçalves: 

  

 

 

 

 

 

           (1374)      (1386) 

 

 Estas alterações, ainda que quase insignificantes, parecem-nos ser facilmente 

explicáveis, no contexto da carreira de Lourenço Gonçalves. Em 1386 notámos que o 

tabelião se esforçou por embelezar o seu sinal, talvez não só para acompanhar as novas 

tendências dos desenhos, mais elaborados, mas também para marcar uma nova fase da 

sua carreira: a altura em que evoluiu de tabelião da vila de Santarém para tabelião geral 

na comarca da Estremadura, cargo que detectámos em 1385, um ano antes das 

alterações que efectuou no seu sinal. 

À primeira vista poderá parecer que as ligeiras alterações que o tabelião efectuou 

não são suficientemente importantes para serem consideradas. No entanto, por o 

primeiro sinal ser tão constante na década de 70, sempre igual, e o segundo também, nas 

décadas de 80-90, achámos importante apresentá-los como distintos, porque notámos 

claramente uma mudança, ainda que as alterações aplicadas tenham sido ténues. 

 

 Vasco Domingues: 

 

 

 

 

 

 (1377)               (1386) 

 

 É muito interessante verificar como Vasco Domingues, muito subtilmente, 

tentou também acompanhar as tendências das configurações mais vigentes na segunda 

metade do século XIV. De facto, podemos ver como transformou os elementos lobados, 
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presentes no seu sinal de 1377, em elementos triangulares, conferindo-lhe assim, ao seu 

aspecto geral, uma forma mais rômbica, claramente em voga na década de 80. 

 

 Vasco Vicente: 

 

 

 

 

 

 (1379)              (1385) 

 

 Vasco Vicente foi um tabelião que sempre apresentou uma escrita pouco 

aplicada. Tal facto reflectiu-se também nos seus sinais, fracamente elaborados. No 

entanto encontrámos o tabelião a mudar de sinal em 1385, mantendo-lhe a forma 

lobada, mas modificando o seu interior: conservou o elemento cruciforme mas colocou-

o mais destacado. Estamos também perante uma mudança de sinal, mas não tão radical 

como a de Martim Eanes. 

  

Terminámos esta secção relativa às alterações nos sinais tabeliónicos, mas não 

sem antes fazer um destaque para o tabelião Lourenço Gomes: 

 

 Lourenço Gomes: 

 

 

 

 

 

 

       (1398)           (assinatura) 
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 Numa nota à margem de um emprazamento elaborado por Lourenço Gomes, 

encontrámos a sua assinatura, a subscrever essa mesma nota que acrescentou ao 

instrumento
194

, em 20/10/1403. É única na nossa investigação. 

 

 Concluímos pois este capítulo dedicado aos sinais tabeliónicos, destacando 

alguns pontos essenciais: 

 Verificámos que, no período que estudámos (1367-1405), existiram variadas 

configurações para os sinais usados pelos tabeliães escalabitanos. As principais formas 

que detectámos foram as seguintes: lobadas, em estrela, rômbicas, com entrelaçadas, 

cruciformes e com grafias incluídas. Apresentámos também os sinais que considerámos 

menos vulgares. 

 Ao mesmo tempo, fomos acompanhando as configurações dos sinais recolhidos 

por Bernardo de Sá-Nogueira para a sua tese de doutoramento e apercebemo-nos de 

que, apesar de cronologicamente anteriores (a sua investigação situa-se entre os anos de 

1212 e 1279), utilizavam já muitas formas e elementos que reconhecemos nos nossos. O 

que pode querer dizer que, a par de uma evolução, houve também, em alguns casos, 

uma certa estagnação de um ou outro modelo, particularmente no que diz respeito aos 

sinais de forma rômbica. 

 Ainda percebemos, em alguns tabeliães, alterações efectuadas nos seus sinais, 

umas mais discretas, outras mais pronunciadas. Dois deles mostraram ter modificado 

realmente os sinais, sendo Martim Eanes o tabelião que se mostrou mais radical nessa 

mudança. 

 Com isto, apercebemo-nos de que não eram assim tão “rígidas” as regras à volta 

do desenho dos sinais tabeliónicos. Ou seja, apesar de os tabeliães terem de os registar 

para poderem exercer a sua função, verificámos que efectuavam, com o tempo, 

alterações nos seus sinais. E percebemos inclusive que era possível mudar os ditos 

sinais e continuar a exercer o cargo de tabeliães. 

 Sobre este aspecto queremos ainda esclarecer que as mudanças ou alterações que 

os tabeliães realizaram nos seus sinais foram todas feitas nos anos de 1383, 1385 e 

1386. Ou seja, em anos de viragem e de recomeço para a História de Portugal, em que 

uma facção muito controversa acabou por cair, dando lugar à alvorada de D. João I. 

Muita coisa mudou no reino… até os sinais de alguns tabeliães da vila de Santarém. 
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 ANTT, Convento de S. Domingos dos Frades Pregadores de Santarém (1ª inc.), caixa 108, mç. 9, nº 6. 
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CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho sobre o tabelionado da vila de Santarém, na transição do século 

XIV para o século XV (mais propriamente no período compreendido entre 1367 e 

1405), apurou factos relevantes em temos históricos e diplomatísticos. Dado o prazo 

disponível, a vastidão dos temas levantados pela pesquisa obrigou-nos a restringir-lhe o 

âmbito e a moderar-lhe a ambição dos objectivos, deixando questões em aberto. Por isso 

mesmo, não apresentaremos aqui conclusões fechadas, mas antes “pontos de situação” 

recapitulativos e algumas pistas para possíveis estudos futuros. Aqui ficam: 

 

1 – O enquadramento espacial e temporal do tabelionado escalabitano, primeiro 

enfoque da nossa atenção, permitiu-nos apurar que Santarém (quase tanto como Lisboa) 

era dos lugares mais frequentados pela corte de D. Fernando desde a mocidade do rei e, 

por isso, foi palco de muitos acontecimentos que marcaram o seu tempo. Também no 

longo reinado de D. João I antes Mestre de Avis (quase meio século), registámos a 

presença frequente da corte portuguesa na vila de Santarém. Este facto teve 

implicações: com a corte estacionando amiúde na vila, Santarém teve de se adaptar e 

“apetrechar”, ou seja, teve de saber responder através do dinamismo das suas 

instituições e sociedade.  

Vislumbrámos uma vila fervilhante de comércio, de oportunidades, de negócios, 

de ruas ruidosas. Um local propício a intensa produção documental, sem dúvida: 

compras, vendas, arrendamentos… 

Pareceu-nos portanto ser esta vila ao tempo de D. Fernando e de D. João I, 

atravessando necessariamente a crise de 1383-1385, um bom local para aprofundarmos 

o estudo do tabelionado. Pudemos observar que esta mudança política e as suas 

flutuações se reflectiram na subscrição dos homens que exerciam o ofício notarial. Essa 

mudança não podia ser meramente formal: os profissionais da escrita eram também 

veículos de poder em Santarém. E esta vila revelou-se um espaço adequado para 

observar essas alterações. 

2 – Os dados para esta dissertação foram recolhidos em 488 documentos 

notariais preservados em fundos de arquivo outrora pertencentes às seguintes 

corporações religiosas: Mosteiro de Alcobaça, Convento de Chelas de Lisboa, Convento 

da Santíssima Trindade de Santarém, Convento de Santa Clara de Santarém, Convento 
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de S. Domingos de Santarém, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém e 

Mosteiro de Santa Maria de Almoster.  

3 – Depois de recolhermos toda a informação fornecida por estes fundos, 

identificámos 89 tabeliães para o período cronológico compreendido entre 1367 e 1405 

(38 anos). Todos eles escreveram em Português: não encontrámos um único documento 

escriturado em Latim. 

Organizámos a informação numa perspectiva prosopográfica, privilegiando o 

tratamento de colectivos. 

4 – Através da recolha dos sinais de cada tabelião, foi possível apresentar estes 

profissionais divididos em três grupos: 

Grupo 1 – tabeliães plenamente identificados, com o seu respectivo sinal. A este 

grupo pertencem 69 tabeliães. 

Grupo 2 – tabeliães que não conseguimos encontrar a validar um documento 

(foram sempre referidos, normalmente como testemunhas, por outros tabeliães) e que, 

por isso, carecem de sinal. Pertence a este grupo um total de 18 tabeliães. 

Grupo 3 – tabeliães que sabemos que tinham e usavam sinal (por informação 

dada por terceiros), mas não o conseguimos recuperar. Apenas 2 tabeliães se enquadram 

nesta subcategoria. 

Os tabeliães pertencentes ao Grupo 1 formam o conjunto maior e, por isso, mais 

coeso e também mais importante da nossa dissertação, relativamente à qualidade dos 

dados que nos forneceu. 

5 – Uma vez identificado o sinal de cada tabelião, tornou-se muito mais fácil 

entender a extensão das suas carreiras e reconhecer o seu trabalho. Dentro do Grupo 1 

vários profissionais se distinguiram, por diversos motivos. Uns, porque prolongaram o 

seu ofício no tempo mais que o habitual, outros porque escreveram bastante – ou 

porque, devido às vicissitudes próprias do tempo, simplesmente chegaram até nós mais 

documentos da sua autoria, em detrimento de outros. Normalmente estas duas 

características (longa duração e produção) estiveram correlacionadas, e por isso 

encontrámos assim os tabeliães que mais produziram em Santarém aliados a uma 

carreira longa, como os casos de Lourenço Gonçalves, Gonçalo Afonso, Lopo Esteves e 

Vasco Domingues. 

Registámos igualmente a forma como a subscrição notarial podia variar 

consoante o cargo que um tabelião exercia, ou a conjuntura política do momento: 

ficámos a conhecer a existência do ofício de tabelião da comarca da Estremadura 
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através das subscrições de Lourenço Gonçalves e de Diogo Domingues (II), e do de 

notário geral d‟El Rei através da subscrição de Rodrigo Eanes do Cercal. Anotámos 

ainda a designação de mestre, presente no nome do tabelião Mestre Lopo. No que diz 

respeito às marcas deixadas pela conjuntura política, observámos como Martim Gomes, 

Afonso Eanes e Lourenço Gonçalves tanto estiveram por D. Fernando (em vida deste) 

como pela regente D. Leonor Teles (depois da morte do rei). E vimos ainda como 

Martim Gomes ousou até perfilar-se por D. João e D. Beatriz “de Castela e Portugal”. 

Mudanças ao sabor da busca de favor régio? Aproveitamento da complexa situação 

política de Portugal durante aquele período de Interregno? Receio de alinhamento por 

qualquer dos candidatos portugueses, numa altura em que o rei de Castela se encontrava 

na vila escalabitana? 

Neste grupo de 69 tabeliães, observámos a utilização do livro de registo e/ou de 

notas em Lopo Esteves, Martim Gomes, Estêvão Afonso, Estêvão Peres (I) e Lopo 

Afonso. 

Demos ainda conta de certos homens que aparentavam prestar serviço a estes 

profissionais, como seus subordinados ou auxiliares, ou que talvez crescessem em suas 

casas (criados). Designámos esta gente por homem de mim, tal como são simplesmente 

indicados na documentação. Aventámos, a propósito da problemática das 

“dependências”, a possibilidade de haver um escrivão ao serviço do tabelião Álvaro 

Esteves. 

Finalmente, indicámos os problemas que tivemos ao lidar com alguns tabeliães 

homónimos e como os tentámos resolver, através da comparação das grafias e da 

cronologia. 

6 – O Grupo 2 deste trabalho diz respeito ao conjunto de tabeliães mais incertos 

que recolhemos, pois nada sabemos, em concreto, sobre o seu trabalho. De todas as 

vezes que com eles nos cruzámos, foi sempre entre as testemunhas dos instrumentos 

públicos que vimos, no rol habitual que se encontra no protocolo final dos mesmos. 

Este foi, portanto, um grupo muito simples de caracterizar: não conhecemos o 

seu sinal, não sabemos se algum dia o tiveram e, por isso, não podemos ter a segurança 

para afirmar se estamos ou não perante verdadeiros tabeliães. Podemos apenas dizer que 

formam um total de 18. 

7 – Por fim, constituímos o Grupo 3. Durante a nossa investigação não nos foi 

possível identificar documentos originalmente feitos e validados por dois tabeliães, 

Álvaro Rodrigues e Afonso Martins de Sousa. Apenas os encontrámos referidos por 
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outros, que trasladaram os seus documentos. Por essa razão, sabemos que possuíram e 

usaram sinal para validar a documentação, mas não conseguimos encontrá-los numa 

situação clarificadora desse mesmo facto, pois nunca nos passou pelas mãos um só 

documento original da sua autoria. 

 8 – Depois de analisarmos os grupos em que dividimos o tabelionado 

escalabitano, seleccionámos para estudo de caso 3 tabeliães que mereceram a nossa 

maior atenção, a saber, Lourenço Gonçalves, Diogo Domingues (II) e João Sem Mal. 

Lourenço Gonçalves e Diogo Domingues (II) deram-nos a conhecer o cargo de tabelião 

geral na comarca da Estremadura. Se até agora tal designação era para nós pouco 

conhecida, com estes dois tabeliães pudemos levantar um pouco mais o “véu” que a 

cobre, na esperança de mais tarde, com uma investigação mais aprofundada e 

prolongada, podermos apurar melhor esta definição. É possível que um tabelião desta 

natureza pudesse assessorar já o corregedor. 

João Sem Mal, por sua vez, deixou-nos o seu testamento e, com ele, a vertente 

mais social da sua vida – e não tanto o seu ofício (até porque não se distingue 

sobejamente dos outros, nesse aspecto). O testamento mostra-nos que os tabeliães 

dispunham de alguns recursos. 

9 – Relativamente às localidades onde encontrámos tabeliães escalabitanos a 

redigir instrumentos, a constatação que se nos afigura mais importante é o facto de não 

termos encontrado menção alguma ao paço dos tabeliães, do qual há referências na 

documentação de 1303-1350, segundo Mário Viana. Em 1367, e nos anos seguintes até 

1405, apenas encontrámos alusão a localidades dispersas pela vila de Santarém e pelo 

seu termo, com especial enfoque nos mosteiros ou conventos, nas igrejas e seus adros e 

no Alpendre da Feira. Seria esse facto o produto directo de apenas termos consultado 

fundos conventuais e eclesiásticos? É mais uma pergunta em aberto à espera de 

validação por estudos posteriores. 

10 – No que diz respeito à tipologia diplomática, não observámos grandes 

novidades na documentação que recolhemos, relativamente ao conhecimento 

previamente estabelecido (nomeadamente na tese de João Fresco). À excepção das 

cartas de encampação e do conflito gerado à volta da carta de posse que o tabelião 

Estêvão Afonso deixou por lavrar, à data da sua morte, todos os outros documentos do 

corpus reunido se revelaram sempre dentro da normalidade. Destacou-se, sem surpresa, 

o grande volume de contratos de transferência de domínio e de locação – instrumentos 

típicos do quotidiano de qualquer vila ou cidade do reino português. 
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 11 – A breve análise paleográfica que fizemos, com base no estudo que a nossa 

colega de mestrado Ana Ferreira está a desenvolver sobre escrita joanina, permitiu-nos 

observar diferenças muito palpáveis entre as letras dos tabeliães que escolhemos para 

analisar. Lourenço Gonçalves, por exemplo, seguiu um cânone próprio das escritas pré-

joaninas, enquanto Álvaro Afonso se apresentou com uma escrita de propensão mais 

joanina, com alguns traços mais amadurecidos – embora a classifiquemos como pré-

joanina, não só por não reflectir os cânones joaninos, mas também por datar de uma 

época anterior à implantação da escrita joanina. 

 12 – Por último, verificámos que, no período por nós estudado (1367-1405), 

existiram variadas morfologias aplicadas aos sinais tabeliónicos utilizados no espaço 

escalabitano. As principais formas que detectámos foram as polilobadas, estreladas, 

rômbicas, entrelaçadas, cruciformes e com grafias. Demos também a conhecer os sinais 

que considerámos menos vulgares. 

Percebemos, em alguns tabeliães, alterações efectuadas nos seus sinais – umas 

mais discretas, outras mais pronunciadas. Dois deles mostraram ter modificado 

realmente os sinais, sendo Martim Eanes o tabelião que se revelou mais radical nessa 

mudança. Estas alterações poderão ter a ver com os tempos de viragem que o reino 

atravessava na altura, ao cair a “era fernandina” e nascer uma nova dinastia, com o 

Mestre de Avis. 

Assim, demos conta que as regras à volta do desenho dos sinais tabeliónicos 

poderiam não ser tão “rígidas”, pois pareceu-nos possível mudar os ditos sinais e 

continuar a exercer o cargo de tabeliães. 

 

 Esperamos ter aberto alguns horizontes de estudo com esta abordagem 

“colectiva” que fizemos ao tabelionado da vila de Santarém, a “vila da coroa” no tempo 

do rei D. Fernando. Diversos aspectos ficaram por esclarecer, sendo o mais evidente o 

caso dos tabeliães gerais da comarca da Estremadura. Cremos ter chegado perto do final 

de carreira de Lourenço Gonçalves, mas outra nova floresceu, a de Diogo Domingues 

(II), seu sucessor. E essa, pelas normais limitações da investigação a que nos tivemos de 

sujeitar, não pôde ser mais explorada. Talvez mais respostas surjam, se um trabalho 

futuro se puder dedicar ao estudo destas carreiras, ainda pouco conhecidas. 

 

 

 



104 

 

FONTES 

 

 

a) FONTES MANUSCRITAS 

 

 

1 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 1, nº 13 

2 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 1, nº 17 

3 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 1, nº 5 

4 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 11, nº 210 

5 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 11, nº 215 

6 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 12, nº 225 

7 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 13, nº 245 

8 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 13, nº 248 

9 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 14, nº 262 

10 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 14, nº 264 

11 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 14, nº 276 

12 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 14, nº 277 

13 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 14, nº 278 

14 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 14, nº 279 

15 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 14, nº 280 

16 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 15, nº 290 

17 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 15, nº 295 

18 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 15, nº 296 

19 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 15, nº 297 

20 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 15, nº 298 

21 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 2, nº 23 

22 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 2, nº 29 
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23 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 2, nº 37 

24 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 2, nº 38 

25 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 3, nº 59 

26 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 4, nº 63 

27 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 4, nº 68 

28 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 4, nº 70 

29 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 4, nº 75 

30 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 4, nº 79 

31 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 4, nº 80 

32 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 5, nº 85 

33 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 5, nº 87 

34 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 5, nº 91 

35 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 5, nº 94 

36 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 5, nº 97 

37 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 6, nº 104 

38 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 6, nº 109 

39 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 6, nº 120 

40 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 6, nº 18 

41 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 8, nº 145 

42 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 8, nº 149 

43 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 8, nº 150 

44 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 8, nº 153 

45 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 8, nº 155 

46 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Alcáçova de Santarém, Mç. 8, nº 156 

47 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 33 

48 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 34 

49 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 35 

50 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 36 
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51 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 38 

52 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 39 

53 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 40 

54 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 41 

55 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 42 

56 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 43 

57 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 44 

58 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 45 

59 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 46 

60 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 47 

61 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 3, nº 48 

62 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 1 

63 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 10 

64 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 11 

65 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 12 

66 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 13 

67 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 14 

68 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 15 

69 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 16 

70 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 17 

71 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 18 

72 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 19 

73 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 2 

74 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 20 

75 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 21 

76 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 22 

77 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 23 

78 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 24 
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79 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 25 

80 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 26 

81 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 27 

82 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 28 

83 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 29 

84 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 3 

85 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 30 

86 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 31 

87 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 32 

88 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 33 

89 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 34 

90 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 35 

91 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 37 

92 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 38 

93 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 39 

94 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 4 

95 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 40 

96 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 41 

97 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 43 

98 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 44 

99 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 45 

100 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 46 

101 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 5 

102 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 6 

103 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 7 

104 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 114, mç. 4, nº 9 

105 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 1 

106 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 11 
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107 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 17 

108 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 18 

109 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 19 

110 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 2 

111 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 20 

112 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 21 

113 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 23 

114 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 25 

115 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 26 

116 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 27 

117 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 28 

118 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 3 

119 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 30 

120 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 31 

121 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 32 

122 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 33 

123 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 34 

124 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 35 

125 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 36 

126 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 37 

127 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 38 

128 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 39 

129 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 4 

130 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 5 

131 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 7 

132 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 5, nº 9 

133 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 6, nº 1 

134 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 6, nº 10 
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135 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 6, nº 2 

136 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 6, nº 3 

137 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 6, nº 4 

138 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 6, nº 5 

139 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 6, nº 6 

140 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 6, nº 7 

141 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 6, nº 8 

142 ANTT, Convento da Santíssima Trindade de Santarém (1ª inc.), Caixa 115, mç. 6, nº 9 

143 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 21, nº 407 

144 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 21, nº 415 

145 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 28, nº 550 

146 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 29, nº 568 

147 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 30, nº 584 

148 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 30, nº 590 

149 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 33, nº 647 

150 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 53, nº 1053 

151 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 53, nº 1059 

152 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 54, nº 1063 

153 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 56, nº 1109 

154 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 58, nº 1149 

155 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 6, nº 109 

156 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 63, nº 1251 

157 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 63, nº 1255 

158 ANTT, Convento de Chelas, Mç. 65, nº 1298 

159 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 1 

160 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 10 

161 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 11 

162 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 12 
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163 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 13 

164 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 14 

165 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 15 

166 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 16 

167 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 18 

168 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 2 

169 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 20 

170 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 21 

171 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 22 

172 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 23 

173 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 24 

174 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 25 

175 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 26 

176 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 28 

177 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 29 

178 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 3 

179 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 30 

180 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 31 

181 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 32 

182 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 33 

183 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 34 

184 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 35 

185 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 36 

186 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 37 

187 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 38 

188 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 39 

189 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 40 

190 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 41 
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191 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 42 

192 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 5 

193 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 6 

194 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 7 

195 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 6, nº 9 

196 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 1 

197 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 10 

198 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 13 

199 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 14 

200 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 15 

201 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 16 

202 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 17 

203 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 18 

204 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 19 

205 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 2 

206 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 20 

207 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 21 

208 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 22 

209 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 23 

210 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 24 

211 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 25 

212 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 26 

213 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 27 

214 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 28 

215 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 29 

216 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 3 

217 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 30 

218 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 31 
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219 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 32 

220 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 33 

221 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 34 

222 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 38 

223 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 39 

224 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 4 

225 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 40 

226 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 41 

227 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 42 

228 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 6 

229 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 7 

230 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 8 

231 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 7, nº 9 

232 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 1 

233 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 10 

234 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 11 

235 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 12 

236 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 13 

237 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 14 

238 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 15 

239 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 16 

240 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 17 

241 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 18 

242 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 2 

243 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 21 

244 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 22 

245 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 23 

246 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 24 
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247 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 25 

248 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 26 

249 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 28 

250 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 29 

251 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 3 

252 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 30 

253 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 31 

254 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 32 

255 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 33 

256 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 4 

257 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 6 

258 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 7 

259 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 7 a) 

260 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 8 

261 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 107, Mç. 8, nº 9 

262 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 1 

263 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 10 

264 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 11 

265 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 12 

266 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 12 a) 

267 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 13 

268 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 2 

269 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 3 

270 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 4 

271 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 5 

272 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 6 

273 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 7 

274 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 8 



114 

 

275 ANTT, Convento de S. Domingos de Santarém (1ª inc.), Caixa 108, Mç. 9, nº 9 

276 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 10, nº 635 

277 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 10, nº 670 

278 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 10, nº 700 

279 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 11, nº 723 

280 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 11, nº 732 

281 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 11, nº 739 

282 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 12, nº 846 

283 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 12, nº 870 

284 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 12, nº 880 

285 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 13, nº 932 

286 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 13, nº 934 

287 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 5, nº 150 

288 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 5, nº 171 

289 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 5, nº 177 

290 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 5, nº 188 

291 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 6, nº 210 

292 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 6, nº 236 

293 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 6, nº 256 

294 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 6, nº 271 

295 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 6, nº 297 

296 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 7, nº 345 

297 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 7, nº 359 

298 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 7, nº 367 

299 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 7, nº 375 

300 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 7, nº 387 

301 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 8, nº 435 

302 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 8, nº 452 
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303 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 8, nº 457 

304 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 8, nº 469 

305 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 8, nº 471 

306 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 8, nº 484 

307 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 8, nº 493 

308 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 9, nº 508 

309 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 9, nº 524 

310 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 9, nº 530 

311 ANTT, Convento de Santa Clara de Santarém, Mç. 9, nº 600 

312 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 10, nº 243 

313 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 14, nº 316 

314 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 14, nº 317 

315 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 18, nº 420 

316 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 18, nº 421 

317 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 18, nº 422 

318 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 19, nº 449 

319 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 24, nº 554 

320 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 24, nº 557 

321 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 25, nº 571 

322 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 25, nº 576 

323 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 26, nº 649 (16) 

324 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 26, nº 653 

325 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 26, nº 654 

326 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 26, nº 655 

327 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 27, nº 681 

328 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 29, nº 706 

329 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 30, nº 746 

330 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 30, nº 750 
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331 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 30, nº 751 

332 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 37, nº 893 (9) 

333 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 37, nº 894 (10) 

334 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 38, nº 915 (5) 

335 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 945 (11) 

336 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 946 

337 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 a) 

338 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 b) 

339 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 c) 

340 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 d) 

341 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 e) 

342 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 f) 

343 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 g) 

344 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 h) 

345 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 i) 

346 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 j) 

347 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 l) 

348 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 m) 

349 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 n) 

350 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 39, nº 947 o) 

351 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 40, nº 978 (6) 

352 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 43, nº 1086 (4) 

353 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 44, nº 1121 (8) 

354 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 44, nº 1125 (12) 

355 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 45, nº 1171 (42) 

356 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 49, 1334 (12) 

357 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 5, nº 140 

358 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 5, nº 155 
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359 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 53, nº 11 

360 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 54, nº 8 

361 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 55, nº 9 

362 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 56, nº 15 

363 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 57, nº 4 

364 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 59, nº 15 

365 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 6, nº 155 

366 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 60, nº 9 

367 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 61, nº 9 

368 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 66, nº 3 

369 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 67, nº 9 

370 ANTT, Mosteiro de Alcobaça (2ª inc.), Mç. 9, nº 217 

371 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç, 7, nº 39 

372 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 1, nº 1 

373 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 1, nº 26 

374 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 1, nº 40 

375 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 1, nº 46 

376 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 1, nº 47 

377 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 1, nº 53 

378 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 1, nº 61 

379 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 10, nº 11 

380 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 10, nº 21 

381 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 10, nº 23 

382 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 10, nº 26 

383 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 10, nº 27 

384 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 10, nº 29 

385 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 10, nº 42 

386 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 10, nº 44 
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387 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 10, nº 50 

388 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 17 

389 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 20 

390 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 23 

391 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 25 

392 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 27 

393 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 28 

394 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 3 

395 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 39 

396 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 45 

397 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 48 

398 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 52 

399 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 55 

400 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 62 

401 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 75 

402 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 3, nº 95 

403 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 4, nº 18 

404 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 4, nº 23 

405 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 4, nº 3 

406 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 4, nº 33 

407 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 4, nº 36 

408 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 4, nº 43 

409 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 4, nº 5 

410 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 4, nº 53 

411 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 5, nº 13 

412 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 5, nº 14 

413 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 5, nº 15 

414 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 5, nº 16 
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415 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 5, nº 17 

416 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 5, nº 21 

417 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 5, nº 3 

418 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 5, nº 39 

419 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 5, nº 40 

420 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 5, nº 48 

421 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 5, nº 53 

422 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 5, nº 8 

423 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 6, nº 10 

424 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 6, nº 11 

425 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 6, nº 12 

426 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 6, nº 15 

427 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 6, nº 2 

428 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 6, nº 23 

429 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 6, nº 31 

430 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 6, nº 33 

431 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 6, nº 41 

432 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 6, nº 52 

433 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 6, nº 8 

434 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 6, nº 9 

435 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 7, nº 15 

436 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 7, nº 17 

437 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 7, nº 18 

438 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 7, nº 20 

439 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 7, nº 27 

440 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 7, nº 30 

441 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 7, nº 32 

442 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 7, nº 35 
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 MARQUES, A. H. de Oliveira (coord.), Cortes Portuguesas. Reinado de D. 

Fernando I (1367-1383), vol. II (1383), Instituto Nacional de Investigação Científica – 

Centro de Estudos Históricos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

443 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 7, nº 41 

444 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 7, nº 52 

445 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 7, nº 54 

446 ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Mç. 8, nº 24 
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