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Esta obra coletiva, com vasta participação internacional, cumpre 
os desígnios principais do Gabinete de Estudos sobre a Ordem de 
Santiago, do Município de Palmela, proporcionando a divulgação 
de um conjunto de estudos sobre a história das Ordens Militares, 
reveladores dos profícuos debates de ideias, em torno desta temática, 
que regularmente têm lugar em Palmela.
Estrutura-se em sete capítulos: «Arquivos e Memória», «A Formação 
e a Prática da Guerra», «As Ordens Militares e o Serviço à Coroa», «Em 
Portugal como lá Fora: a Ordem do Templo em Tempos de Mudança 
(1274-1314)», «As Ordens Militares e o Mar», «Arte, Arquitectura e 
Arqueologia das Ordens Militares» e «Varia».
É dada particular atenção ao conhecimento de fundos arquivísticos, 
aos processos de construção da memória, à vertente militar, tanto no 
âmbito ibérico como do Oriente latino,  à vida e à intervenção dos 
Templários nos seus derradeiros tempos, à centralidade do mar em 
várias das estratégias políticas destes institutos.  O capítulo dedicado 
ao serviço à Coroa evidencia a estreita e crescente influência régia nos 
destinos das Ordens e a cultura material é tratada nas perspetivas 
artística, arquitetónica e arqueológica. As questões da espiritualidade 
militar e da vida religiosa, sem se autonomizarem em apartado 
próprio, são transversais a muitas das abordagens.
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UMA HISTÓRIA ÀS AVESSAS: 
A HISTORIOGRAFIA 

DO TEMPLO EM PORTUGAL
LUÍS FILIPE OLIVEIRA

Universidade do Algarve / I.E.M.

Ao que parece, foi à sombra da Ordem de Cristo que se desenvolveu o interesse pelos 
antigos templários e pela sua história. Do facto dá boa conta a Crónica de Portugal de 
1419, escrita sob o patrocínio do Infante Duarte, o herdeiro do trono. Sem grande atenção 
pelos testemunhos anteriores da presença dos freires no reino – quatro referências, duas 
delas a Gualdim Pais e ambas interpoladas1 –, o cronista só viria a ocupar-se da Ordem do 
Templo depois de aludir à criação da nova milícia de Cristo2. O pretexto serviu-lhe para 
recuperar a fundação da milícia na Terra Santa, numa narrativa infelizmente truncada3, 
mas que segue de perto a Historia Orientalis de Jacques de Vitry4 e que deverá depender, 
por isso, da tradução desse original, a História de Jerusalén abreviada, que anda associada 
aos manuscritos da segunda redacção da Crónica Geral de Espanha de 13445. O maior 
interesse do cronista dirigiu-se, no entanto, para o processo de extinção do Templo, e, so-
bretudo, para a criação da Ordem de Cristo. A eles dedicou seis capítulos da Crónica6, um 
dos quais igualmente truncado, e que no conjunto correspondem a mais de um oitavo do 

1 Crónica de Portugal de 1419, ed. de Adelino de Almeida Calado, Aveiro, 1998, p. 18, 44, 107 e 161. Para a 
identificação das duas interpolações, Moreira, Filipe Alves, A Crónica de Portugal de 1419: Fontes, Estraté-
gias e Posteridade, Lisboa, 2013, p. 379-383.
2 Crónica de Portugal de 1419, cit., p. 184: “queremos em este lugar dizer como a Ordem do Tempre foy mudada e 
quantos anos durou e por que rezom foy destroyda e como dos bens dela foy feita em Portugal a Ordem de Christo”.
3 IbIdem, p. 186.
4 Vitry, Jacques de, Histoire orientale. Historia orientalis, ed. de Jean Donnadieu, Turnhout, 2008, cap. LXV, p. 
260-269. Todos os elementos estruturais desta narrativa – o papel do patriarca de Jerusalém, os nomes dos dois 
fundadores mais importantes, o apoio do rei e dos cónegos do Templo, assim como os nove freires iniciais e os 
nove anos decorridos até ao concílio de Troyes, ou até a identidade dos que aí estiveram presentes – constam 
no relato da crónica (Crónica de Portugal de 1419, cit., p. 184-186), A Historia Orientalis deve ser identificada, 
portanto, com a estoria citada pela Crónica.
5 Cintra, Luís Lindley, Crónica Geral de Espanha de 1344, Lisboa, 1951, vol. I, p. 523. Para uma descrição, e, 
sobretudo, para a relação desta tradução com um dos manuscritos castelhanos da segunda redação, Domínguez, Cé-
sar, “Las Estorias de Ultramar en el Taller Historiográfico de Alfonso X. Identificación, catalogación e hipótesis de 
traballo”, Boletín de la Real Academia Espanola, t. 92, Cuaderno 305, 2012, p. 21, em particular a nt. 60, e 26-30.
6 Crónica de Portugal de 1419, cit., p. 184, 186-192.
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total que consagrou à época do rei Dinis. Não destinara tanto espaço à Ordem do Templo e 
um único capítulo bastou-lhe para historiar a sua fundação.

Não era outro o entendimento na Ordem de Cristo, ou pelo menos dos seus mestres. 
Duas sentenças régias da mesma época, uma de 1407 e a outra de 14107, mostram que tam-
bém eles cultivavam um interesse semelhante pelo passado templário. O reconhecimento 
da continuidade histórica entre as duas milícias – e esclarecia-se então que a Ordem do 
Templo agora em estes Regnos he chamada ordem de Christus –, era o que legitimava, aos 
seus olhos, a atenção ao legado do Templo. Sobretudo por razões práticas, já que a milícia 
demandava em juízo o concelho de Tomar, tal memória do passado estava essencialmente 
preocupada com os direitos e a jurisdição dos templários na vila. Tinha, assim, uma di-
mensão patrimonial bastante acentuada. O facto justificava-se, por certo, pela herança dos 
bens do Templo e pela guarda do seu arquivo, mas que não se fazia acompanhar por um 
idêntico cuidado com a recordação dos homens que haviam ganho e administrado esse pa-
trimónio. Dos mestres do Templo, aquelas sentenças apenas guardaram memória de Gual-
dim Pais8. Talvez pelos vestígios vários que dele se conservaram9, e por ser ele, também, 
um dos poucos mestres que foram elogiados pelo Livro do Deão e pelo Livro de Linhagens 
do conde Pedro de Barcelos10. O apreço pela memória deste mestre torna claro, por outro 
lado, porque foi o seu nome duas vezes interpolado na Crónica de Portugal de 141911, 
certamente quando um dos dois manuscritos que dela hoje se conhecem foi copiado no car-
tório da Ordem de Cristo12. Dessa forma, o mestre e os freires do Templo foram associados 
à batalha de Ourique e à conquista de Santarém, dois momentos decisivos do reinado de 
Afonso Henriques e da fundação do próprio reino. Pelo artifício da escrita, a colaboração 
duns com os outros ganhava foros de verdade e o direito à recordação e ao futuro.

Apesar desta articulação com o passado do reino, a memória do Templo trazia outros 
problemas, mais delicados. Deles dava conta a Crónica de 1419, ora ao recordar as maldades 
e a brasfemia dos freires, com a negação de Cristo e o cuspir na Cruz durante a recepção dos 
professos, ora ao evocar outras cousas espamtosas e desonestas13, que as lacunas do texto não 

7 oliveira, Luís Filipe, “Duas Memórias em confronto: a Ordem de Cristo e o concelho de Tomar”, in José 
Carreiras e Giulia vairo (eds.), I Colóquio Internacional Cister. Os Templários e a Ordem de Cristo. Da Ordem 
do Templo à Ordem de Cristo. Os Anos da Transição, Actas, Tomar, 2012, p. 250, 252. Aí se publica (IbIdem, p. 
262-270) a sentença de 1410.
8 IbIdem, p. 250, 263.
9 Para as epígrafes, BarroCa, Mário, Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), Lisboa, 2000, vol. II, t. I, n.º 104 
(Tomar, 1160), n.º 136 (Pombal, 1171), n.º 137 e 138 (Almourol, 1171), n.º 148 (Longroiva, 1174), n.º 188 (Tomar, 
1190) e n.º 203 (Tomar, 1195). Para outros testemunhos, sem esquecer os que constam do comentário à última epí-
grafe, Gomes, Saul António, “D. Gualdim Pais (c.1118/20-1195)”, População e Sociedade, vol. 23, 2015, p. 11-23.
10 Livros Velhos de Linhagens. Portugaliae Monumenta Historica, Nova Série , vol. I, ed. de J. Piel e J. mattoso, 
Lisboa, 1980, LD 15D4; Livro de Linhagens do Conde D. Pedro. Portugaliae Monumenta Historica. Nova Série, 
vol. II, tomo I e II, ed. de J. mattoso, Lisboa, 1980, LL26A3, 56C4 e F5. Apesar destes elogios, o conde D. Pedro 
(LL26A3) não deixou de associar a memória do mestre à aliança com um fidalgo que sofreu uma morte indigna.
11 Crónica de Portugal de 1419, cit., p. 18, 44; moreira, Filipe Alves, A Crónica de Portugal de 1419, cit., p. 379-383.
12 moreira, Filipe Alves, A Crónica de Portugal de 1419, cit, p. 383, 553.
13 Crónica de Portugal de 1419, cit., p. 184, 186, 187.



EM PORTUGAL COMO LÁ FORA: A ORDEM DO TEMPLO 
EM TEMPOS DE MUDANÇA (1274-1314)

673

permitem identificar. Talvez entre as últimas se encontrasse a sodomia, que uma lei do reino, 
inserta nas Ordenações Afonsinas, considera o pecado mais grave e a causa da destruição da 
Hordem do Templo per toda a Christandade em hum dia14. Um texto mais tardio, já de finais 
do século XVI, confirma o conhecimento destas acusações – cuspiao em Xpo Crucificado E 
diziam mtas blasfemias, E que todos geralmente erao culpados no peccado nefando –, embora o 
autor procurasse demonstrar a inocência da Ordem e responsabilizar a cobiça do rei de França 
pela sua extinção15. Mesmo se a culpa dos freires não era admitida por todos, como sugere o 
autor do último texto, de resto com boa informação sobre todo o processo, era evidente que a 
memória do Templo tinha uma carga negativa, que não podia ser esquecida. Talvez isso expli-
que porque a atenção se concentrava na herança patrimonial da milícia e se omitiam sempre, 
ou quase, os nomes e as virtudes de quem a havia dirigido e de quem nela tomara votos.

Foi igualmente esta a escolha do Livro de Escrituras da Ordem de Cristo, organizado 
pelo licenciado Pedro Álvares Seco na década de sessenta do século XVI16. Mais uma vez, a 
perspectiva foi sobretudo patrimonial. Das quatro partes em se dividiu aquele livro, consa-
graram-se três a diplomas desse teor (doações, testamentos, sentenças, forais e privilégios), 
relativos às ordens do Templo, de Cristo e de Calatrava17. Apenas se destinou a primeira à 
origem e à extinção do Templo, para mais acompanhada com uma referência à fundação de 
Calatrava, porque a nova ordem, no entender do autor, se fizera das duas de que como de par-
tes suas em sua criação foy dotada e formada18. Com este duplo legado, diluía-se a herança 
do Templo e o autor não mostraria, de facto, maior interesse pela sua história, nem pela lista 
dos seus mestres, ao contrário do que fará com os que se sucederam na ordem de Cristo19. 
Aos seus olhos, só os nomes destes últimos é que mereciam ser recordados pela escrita.

Mas o problema criado pela memória do Templo não foi esquecido. A corrupção da mi-
lícia e os crimes dos freires, graves e nefandos, dizia-se, ficaram devidamente registados no 
Livro de Escrituras20. Mesmo se parece admitir essas culpas, Pedro Álvares preferiu evocar as 

14 Ordenações Afonsinas, fac-simile da edição de 1792, Lisboa, 1984, Lv. V, tit. XVII, p. 53-54. A associação do 
Templo à sodomia era conhecida e foi notada por Oliveira Marques (A Sociedade Medieval Portuguesa. Aspectos 
da vida quotidiana, 5ª ed., Lisboa, 1987, p. 128-129) e depois valorizada por Kristjan Toomaspoeg (“Histo-
riographie de l’Ordre du Temple au Portugal: status quaestionis”, in José Carreiras e Giulia Vairo (eds.),  
I Colóquio Internacional Cister. Os Templários, cit., p. 172.
15 Madahil, António da Rocha (ed.), Livro das Vidas dos Bispos da Sé de Coimbra: Escrito no Século XVI pelo 
Cónego Pedro Álvares Nogueira, Coimbra, 1942, p. 100. Para a cobiça do rei francês, a inocência da ordem e 
o desenrolar de todo o processo, IbIdem, p. 98-104.
16 ANTT, MCO, Ordem de Cristo / Convento de Tomar, Lvs. 234 e 235. Para uma descrição do códice e a iden-
tificação do seu organizador, Maria do Carmo Farinha, Anabela Azevedo Jara, Mesa da Consciência e Ordens, 
Lisboa, 1997, p. 228-230; Fernandes, Maria Cristina, “Fontes para o estudo da Ordem de Cristo: sumário de 
dois códices existentes na Torre do Tombo”, Lusitânia Sacra, 2.ª sér., t. XXII, 2010, p. 223-244.
17 Para a apresentação da sua estrutura interna, ANTT, MCO, Ordem de Cristo / Convento de Tomar, Lvs. 234, fls. 4-5.
18 IbIdem, fl. 5.
19 IbIdem, fl. 22 e s.
20 IbIdem, fl. 6. Tal como documenta esta passagem, assim como outras, quiçá mais claras (IbIdem, fl. 18 v.), 
Pedro Álvares não duvidava da culpa dos freires, ao contrário do que sugeriu Kristjan Toomaspoeg, “Historio-
graphie de l’Ordre du Temple”, cit., p. 172.
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opiniões que acusavam o rei de França pela extinção da ordem, ao mesmo tempo que aliviava 
Clemente V de qualquer responsabilidade, lembrando que este fizera as indagações devi-
das21. Também quis branquear, por outro lado, o legado do Templo, recorrendo para o efeito 
a uma metáfora familiar e esclarecendo que os crimes não escureciam as virtudes dos pais22. 
Não revelou em pormenor quais estas fossem, mas sempre recapitulou os elogios feitos aos 
primeiros templários, e, em particular, a ajuda incessante que eles deram a Afonso Henri-
ques e a todos os outros Reys que delle decenderão e no Reyno lhe succederao em quanto a dita 
ordem durou23. Voltaria, porém, ao tema e a uma nova metáfora. Sobretudo para sublinhar que 
a maior culpa da ordem foi a associação ao Templo de Salomão, querendo assim ressuscitar 
o que quis deos que fosse destruido que nunca mais fosse reedificado24. Se os templários mere-
ciam, por isso, o castigo devido, a colocação da nova ordem sob a égide de Cristo não só lim-
pava as antigas máculas, como a transformava no verdadeiro templo. Para Pedro Álvares, era 
esta passagem do templo material ao templo vivo25, do velho ao novo evangelho, que recriava 
em favor dos freires de Cristo todos os méritos que haviam pertencido os antigos templários.

Uma tal visão do passado templário, que valorizava essencialmente os processos recen-
tes, reduzidos a uma pré-história de Cristo, e a estreita relação com os diferentes monarcas, 
seria partilhada, pouco depois, pela História das Ínclitas Cavalarias de Jerónimo Román26. 
Sem que esquecesse os méritos e a culpa da Ordem27 – e usaria a metáfora da inconstância 
do mundo para dar conta da sua história –, interessou-se sobretudo pelos testemunhos do 
favor dos reis e da presença dos freires no reino. As suas principais comendas, computadas 
em cinco, haviam-se outrora organizado, dizia, nas cidades mais importantes – Lisboa, Évo-
ra, Porto, Tomar e Santarém28 –, nelas se erguendo os respectivos conventos. A enumeração 
era acima de tudo simbólica e servia para demonstrar o enraizamento da milícia no território 
de Norte a Sul, embora não haja notícia de qualquer casa no Porto e a comenda de Santa-
rém já não tivesse a relevância anterior, desde a perda do eclesiástico da vila por meados 
do século XII29. No rol dos mestres provinciais, o mais antigo que se conhece e que então 

21 ANTT, MCO, Ordem de Cristo / Convento de Tomar, Lvs. 234, fl 6 e v.
22 IbIdem, fl. 6.
23 IbIdem, fl. 5 e v.
24 IbIdem, fl. 18.
25 IbIdem, fl. 21 v.
26 Román, Fr. Jerónimo, História das Ínclitas Cavalarias de Cristo, Santiago e Avis, Militarium Ordinum Ana-
lecta, n.º 10, 2008.
27 IbIdem, p. 21-25.
28 IbIdem, p. 26.
29 Esses direitos eclesiásticos, doados à milícia em Abril de 1147, foram cedidos ao bispo de Lisboa em Feve-
reiro de 1159, em troca da igreja de Santiago de Santarém e do castelo de Ceras, em cujo termo se ergueria o de 
Tomar (Monumenta Henricina, Coimbra, 1960, vol. I, n.º 2, 3 e 4). Para o património do Templo em Santarém, 
valente, José, Soldiers and Settlers: The Knights Templar in Portugal, 1128-1319, dissertação de doutoramen-
to apresentada à Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, 2002, p. 94-97, 196 e ss. 211-213; Fernandes, 
Maria Cristina, A Ordem do Templo em Portugal (das origens à extinção), dissertação de doutoramento apre-
sentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2009, p. 113-119.
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se justificava por ser cosa bien olvidada30, acentuar-se-iam esses vínculos. Todos os seus 
nomes foram listados segundo a forma do português, aceitando o que era a prática da época, 
mas ocultando assim outras proveniências31. Para todos se assentou, de igual modo, a sin-
cronia com os reinados dos diversos monarcas32, assinalando-se para muitos os favores que 
deles haviam recebido, ou a relação especial que com eles mantinham. Foi uma outra vez o 
caso de Gualdim Pais, de quem se dizia ter sido armado cavaleiro por Afonso Henriques e 
a quem este doara a terra de Tomar, após o regresso daquele da Terra Santa33. A história do 
Templo inscrevia-se toda ela, portanto, na história do reino, mesmo se Jerónimo Román não 
ignorava as interferências do mestre e do convento de Jerusalém34.

Esta perspectiva das coisas manter-se-ia na Monarquia Lusitana, com os cronistas de 
Alcobaça. O incómodo suscitado pelo processo e pela extinção do Templo não desapareceu, 
evitando António e Francisco Brandão todo alvitre sobre a culpa e a inocência dos freires35, 
em conformidade com o enorme silêncio que o arquivo de Alcobaça cultivara sobre a ma-
téria36. Ambos estavam a par da história e das ligações internacionais da milícia – António 
conhecia a Historia Orientalis de Jacques de Vitry e Francisco o De bello sacro de J. Basilius 
Herold, que retomava e prolongava a Historia de Guilherme de Tiro37 –, mas seriam eles 
quem amarraria decisivamente o seu trajecto ao espaço do reino. No contexto definido pela 
escrita da Monarquia Lusitana, os dois não conseguiam pensar a Ordem do Templo de outra 
forma, nem sob outros parâmetros. Sem que isso os impedisse de carrear novos dados e de 
rectificar erros e lacunas anteriores, em particular na lista dos mestres de Jerónimo Román38.

Aquela opção foi talvez menos clara em António Brandão, devido por certo a uma 
maior prudência. Ainda assim, não deixou de associar a entrada do Templo ao primeiro 
monarca e de sublinhar a origem portuguesa dum ou outro mestre39. Nem se absteve de 

30 román, Fr. Jerónimo, História das Ínclitas Cavalarias, cit., p. 26.
31 IbIdem, p. 26-28.
32 Para algumas observações sobre a perspectiva historiográfica de Jerónimo Román, olival, Fernanda, “As 
Ordens Militares na historiografia portuguesa (séculos XVI-XVII). Notas de balanço”, Penélope, n.º 17, 1997, 
p. 99; FonseCa, Luís Adão da, e pimenta, Maria Cristina, “Introdução. As Crónicas sobre as Ordens Militares 
Portuguesas de Jerónimo Román”, in román, Fr. Jerónimo, História das Ínclitas Cavalarias, cit., p. 16-17.
33 román, Fr. Jerónimo, História das Ínclitas Cavalarias, cit., p. 27.
34 IbIdem, p. 26.
35 Monarquia Lusitana, reimpressão da edição de 1632, dir. de António da Silva rego, 8 vols., Lisboa, 1973-
1988, parte III, fl. 82; parte VI, p. 101.
36 gomes, Saul António, “O Mosteiro de Alcobaça ao tempo do processo contra os templários”, in José Carrei-
ras e Giulia vairo (eds.), I Colóquio Internacional Cister. Os Templários, cit., p. 159, 169.
37 Monarquia Lusitana, cit., parte III, fl. 81 v., parte V, fl. 195 v. Sobre aqueles textos e autores, donnadieu, Jean, 
“Introduction”, in vitry, Jacques de, Histoire orientale. cit., p. 5-78; diCkson, Gary, The Children’s Crusade: Me-
dieval History, Modern Mythistory, New York, 2008, p. 164-165; minervini, Laura, s.v. “Literature of Outremer and 
Cyprus” in Alan murray (ed.), The Crusades. An Encyclopedia, Santa Barbara, 2006, vol. III, p. 729-733. Também 
“The lost autobiographical chapter of William of Tyre’s Chronicle (Book XIX.2)”, IbIdem, vol. IV, p. 1305-1307.
38 Monarquia Lusitana, cit., parte IV, fls. 27-28, 31, 241 v.; parte V, fl. 44.
39 IbIdem, parte III, fl. 268 v.; parte IV, fl. 72. Foi o caso de Gomes Ramires, falecido após a vitória das Navas. 
Para os seus dados biográficos, BarroCa, Mário, s.v. “Gomes Ramires”, in Bériou, Nicole, Josserand Philippe, 
(dir), Prier et Combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, Paris, 2009.
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inventariar os favores régios à ordem e de recuperar a sua colaboração na conquista de 
Santarém e noutras empresas militares, no serviço aos reis, na custódia dos seus tesouros 
e na execução das dádivas feitas a partir deles, ou até as iniciativas por ela promovidas40. 
Tudo isso se acentuaria nos volumes seguintes da Monarquia Lusitana. Muito consciente 
dos perigos sobrevindos da sujeição dos religiosos a superiores doutros reinos41, Francisco 
Brandão insistiria na subordinação aos monarcas, lembrando com base numa inquirição 
régia de 1314 que os mestres designados pelo convento central não entravam em posse 
do seu ofício sem consentimento dos Reys de Portugal42. Isso demonstrava, no seu juízo, a 
cautela política dos monarcas perante a ordem43, embora afiançasse, por outro lado, que 
os mestres juravam nas mãos do abade de Alcobaça44, assim projectando no Templo o que 
pertencia apenas à de Cristo45. De resto, os mestres das ordens militares eram, para ele, 
parte inteira do estado do reino, ao mesmo título que os prelados, os ricos-homens, os te-
nentes das terras e os oficiais da Coroa46. Todos formavam o corpo político que se erguia em 
torno do rei, posto que não se entenda, nesse contexto, como todos os freires se puderam 
ausentar do reino durante o processo do Templo47, como insiste Francisco Brandão.

Em termos gerais, tudo isto deu maior projecção à imagem da história e do legado do 
Templo que se construira, pelo menos, desde a Crónica de Portugal de 1419. Consagrou-a 
quase como uma espécie de verdade oficial e definitiva, em parte por causa da grande difu-
são da Monarquia Lusitana, com diversas edições nos séculos seguintes, em parte pela au-
toridade que tinham os seus autores como cronistas-mores do reino. Desde então, tornava-
-se cada vez mais claro que o Templo não tinha ligações internacionais muito significativas 
e que a sua história se reduzia ao espaço do reino e à cooperação com a Coroa. Com essa 
perspectiva, também se legimitava a maior atenção ao processo de extinção e à história da 
Ordem de Cristo, uma milícia cuja fundação fora promovida pela Coroa e cujos estatutos 
a colocavam à disposição dos monarcas. Talvez isso possa explicar, por outro lado, porque 
esta última foi servindo de matriz para a interpretação do percurso e da história do Templo. 
Para que se atribuísse a esta, em suma, aquilo que era somente próprio da outra.

A historiografia moderna e contemporânea tardou a libertar-se destas amarras. O in-
ventário dos estudos existentes e a avaliação dos seus contributos já foram feitas48 e pouco 

40 Monarquia Lusitana, cit., parte III, fls. 165-166 v., 228 v.; parte IV, fls. 21 v., 31, 47 e v., 61 v-62, 99 v., 89 
v., 113, 169 v, entre outras.
41 IbIdem, parte V, fl. 242 v: “não conuem auer dependencias de Religiões a outras de Reynos estranhos; por-
que como os Reys ordinariamente rõpem em guerras, fica impedida a influencia das cabeças aos membros e o 
gouerno das Religões perturbado”.
42 IbIdem, parte V, fls. 44 e v. Para outras referências a essa inquirição, veja-se a nota seguinte.
43 IbIdem parte VI, p. 215-217. Na última destas páginas, encontra-se a expressão citada no texto.
44 IbIdem, parte VI, p. 103.
45 Para os diplomas sobre a fundação da Ordem de Cristo, Monumenta Henricina, cit., vol. I, n.º 61 a 70. A 18 de 
Novembro de 1319 (IbIdem, n.º 67), o primeiro mestre de Cristo jurou obediência nas mãos do abade de Alcobaça.
46 Monarquia Lusitana, cit., parte V, fls. 40-51 v.
47 IbIdem, parte VI, p. 106-107.
48 oliveira, Luís Filipe, “Ordem Militar do Templo”, “Convento do Templo em Tomar”, in Sousa, Bernardo 
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há a acrescentar a esse panorama. Vale insisitir, porém, no estatuto nitidamente subalterno 
dos trabalhos sobre o Templo, como se este mais não fosse que um prelúdio da futura milícia 
de Cristo. Duas publicações do século XVIII, embora com outros méritos, são paradigmá-
ticas a este respeito: o Supplemento Histórico de Alexandre Ferreira e a História da Militar 
Ordem de Bernardo Costa49. Por revelar a primeira, logo no título, a natureza secundária e 
instrumental da história do Templo – Memorias dos Templarios na Palestina para a História 
da admiravel Ordem de Nosso Senhor Jesu Christo –, e por a outra não encarar essa história 
senão como uma introdução necessária. Ambos os autores eram freires professos de Cristo 
e tinham, por isso, um olhar comprometido, mais afeiçoado ao laço que, para eles, sempre 
unira o Templo à monarquia portuguesa50. Essa perspectiva das coisas dificultou, contudo, 
que se admitisse a especificidade do Templo, permitindo que a trajectória deste fosse as-
similada e em parte colonizada pela história da Ordem de Cristo. Nem mesmo Alexandre 
Herculano se libertou de equívocos deste calibre e também ele insistiria, por exemplo, no 
carácter revogável das doações feitas aos templários51. Quer dizer, na subordinação precoce 
destes à Coroa e no caminho que daí conduziria à nova milícia de Cristo.

Apesar do interesse pelo tema nas histórias gerais, desde Herculano e Gama Barros, a 
Fortunato de Almeida e a Rui de Azevedo52, as investigações autónomas sobre o Templo não 
conheceram qualquer desenvolvimento mais significativo até à segunda metade do século 
XX53. Numa obra de síntese então publicada, o Dicionário de História de Portugal, foi ainda 
preciso recorrer a um modernista e aos estudos mais antigos para a entrada sobre os tem-
plários54. Se os olhares e os problemas estavam em renovação por essa época, graças a Maur 

Vasconcelos e (dir.), Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, Lisboa, 2005, p. 
461-465; Toomaspoeg, Kristjan, “Historiographie de l’Ordre du Temple”, cit., p. 171-191; oliveira, Luís Fili-
pe, “The Military Orders in the Twelfth-Fourteenth Centuries”, in mattoso, José (dir.), The Historiography of 
Medieval Portugal, c. 1950-2010, Lisboa, 2012, p. 425-439.
49 Ferreira, Alexandre, Supplemento historico ou memorias, e notícias da celebre Ordem dos Templarios, para a Histo-
ria da admiravel Ordem de Nosso Senhor Jesu Christo, 2 tomos, Lisboa, 1735; Costa, Bernardo da Historia da Militar 
Ordem de Nosso Senhor Jesus Christo, Coimbra, 1771. Note-se que o título do 2.º tomo da obra de Alexandre Ferreira é 
ligeiramente diferente (Memorias e noticias da celebre Ordem...), sendo só nele que se encontra a menção à Palestina.
50 toomaspoeg, Kristjan, “Historiographie de l’Ordre du Temple”, cit., p. 175-176.
51 herCulano, Alexandre, História de Portugal. Desde o começo da monarquia até o fim do reinado de Afonso 
III, ed. de José mattoso, Lisboa, 1980, vol. IV, p. 216, nt. 40: “os templários eram usufrutuários amovíveis, 
por plenas e perpétuas que fossem as doações de terras feitas à ordem. Assim o mestre do Templo não era, na 
essência, mais do que um tenens”. Para outras afirmações de teor idêntico, IbIdem, vol. IV, p. 118, 310-311.
52 herCulano, Alexandre, História de Portugal, cit., vol. I, p. 415, 566-567, vol. II, p. 110-113, 124-126, 208, 
257 e s., vol. IV, p. 126, 137, 216, 230, 580 e s., entre outras; Barros, Henrique Gama, História da Administra-
ção Pública em Portugal nos séculos XII a XV, 2ª ed., dir. de Torquato de Sousa soares, Lisboa, 1945 [1.ª ed., 
1896], t. II, p. 291-340; almeida, Fortunato, de História da Igreja em Portugal, ed. de Damião peres, Porto, 
1967, vol. I, p. 145-156; azevedo, Rui de, “Período de formação territorial: expansão pela conquista e sua 
consolidação pelo povoamento. As terras doadas. Agentes colonizadores”, in Baião, António; Cidade, Hernâni, 
e Manuel múrias (dirs.), História da Expansão Portuguesa no Mundo, Lisboa, 1937, vol I, p. 7-64.
53 Para um testemunho dos estudos então publicados, de resto sem novidades e onde se continua a vincular o Templo 
à história da Ordem de Cristo, guimarães, José Vieira, A Ordem de Cristo, 2ª. ed. revista, Lisboa, 1936 [1.ª ed., 1901].
54 serrão, Joel (dir.), Dicionário de História de Portugal, 4 vol.s, Lisboa, 1963-1968, s.v. “Templários, Ordem 
dos”. Nada de diverso quanto às restantes milícias.
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Cocheril, a Félix Lopes e a Alain Forey55, o panorama apenas se alteraria a partir dos anos 
setenta. Com as comunicações apresentadas, em 1971, ao Congresso Hispano-Português so-
bre Ordens Militares, só publicadas uma década depois56, e, sobretudo, com os trabalhos que 
se multiplicaram desde a década de noventa, em parte promovidos pelos Encontros de Pal-
mela, a partir de 198757. Mas houve que aguardar pela centúria seguinte para que o Templo 
fosse matéria dos primeiros estudos monográficos rigorosos, com os castelos templários de 
Nuno Villamariz58, e, em particular, com as dissertações de José Valente e de Maria Cristina 
Fernandes59, redundantes nas fontes consultadas e nas perspectivas de análise60.

Foi mais resiliente a outra tendência historiográfica assinalada. Aquela que esquecia a 
ligação da milícia à Terra Santa e a sua natureza internacional, e que assim a reduzia ao qua-
dro do reino e a um instrumento da monarquia, ou que sublinhava, pelo menos, a fidelidade 
dos templários à coroa portuguesa. A ideia já estava presente nos textos do século XV – e 
recorde-se o sentido das interpolações da Crónica de Portugal de 1419 –, desenvolvendo-se 
em seguida até se converter num adquirido, aceite quase ao nível do senso comum. Sem a 
discutir, nem a avaliar, sem dela assim se distanciarem, essa leitura do passado manter-se-
-ia nos trabalhos de José Valente e de Maria Cristina Fernandes. Mais evidente no caso do 

55 CoCheril, Maur, “Essai sur l’origine des Ordres militaires dans la péninsule ibérique”, Collectanea cisten-
ciensia, n.º 21, 1959, p. 228-250, 302-329; Idem, “Les Ordres Militaires Cisterciens au Portugal”, Bulletin 
des Études Portugaises, nova série, t. 28-29, 1967-1968, p. 11-71; lopes, Fernando Félix, “Das actividades 
políticas e religiosas de D. Frei Estêvão, bispo que foi do Porto de Lisboa”, Lusitânia Sacra, t. VI, 1962-1963, 
p. 25-90 [republ. in Colectânea de estudos de história e literatura, vol. 2, Lisboa, 1997, p. 95-152]; Forey, Alan, 
The Templars in the Corona of Aragón, Londres, 1973.
56 Las Órdenes militares en la Península durante la Edad Media. Actas del congreso internacional hispano-portugues 
(1971), Anuario de Estudios Medievales, n.º 11, 1981. Entre elas, trindade, Maria José, “A propriedade das Ordens 
militares nas Inquirições Gerais de 1220” (IbIdem, p. 81-93); rau, Virgínia, e gonçalves, Iria, “As Ordens militares 
e a tributação régia em Portugal” (IbIdem, p. 95-98); Barata, José Martins, “A herdade templária da Açafa. Seus 
limites a Sul do Tejo” (IbIdem, p. 675-678); gonçalves, José Pires, “Templários em Monsaraz” (IbIdem, p. 679-686).
57 Entre outros, marques, Maria Alegria, “O litígio entre a Sé de Coimbra e Ordem do Templo pela posse das Igrejas 
de Ega, Redinha e Pombal”, Jornadas sobre Portugal medieval. Actas, Leiria, 1987, p. 349-366; dias, João Alves, 
“As comendas de Almourol e Cardiga das Ordens do Templo e de Cristo na Idade Média”, As Ordens Militares em 
Portugal. Actas do I Encontro sobre Ordens Militares (Palmela, 3 a 5 de Março de 1989), Palmela, 1991, p. 101-113; 
BarroCa, Mário Jorge, “A Ordem do Templo e a arquitectura militar portuguesa do século XII”, Portugália, nova 
série, n.º 17-18, 1996-1997, p. 171-209; Conde, Manuel Sílvio, Tomar Medieval: O Espaço e os Homens, Cascais, 
1996; oliveira, Nuno Villamariz, “Algumas considerações sobre os castelos da Ordem do Templo em Portugal: o 
exemplo paradigmático de Castelo Branco”, in BarroCa, Mário; Cuello, António Malpica, e real, Manuel (coords.), 
III Congresso de Arqueologia Peninsular: Arqueologia da Idade Média da Península Ibérica. Actas, 7, ADECAP, Por-
to, 2000, p. 153-167; gomes, Saul António, “A presença das ordens militares na região de Leiria (séculos XII-XV) 
”, in Fernandes, Isabel Cristina, e paCheCo, Paulo (coord.), As Ordens Militares em Portugal e no Sul da Europa. 
Actas do II Encontro sobre Ordens Militares (Palmela, 2-4 Outubro de 1992), Palmela, 1997, p. 143-204; Idem, “As 
ordens militares e Coimbra medieval: tópicos e documentos para um estudo”, in Fernandes, Isabel Cristina (coord.), 
Ordens Militares. Guerra, Religião, Poder e Cultura. Actas do III Encontro sobre Ordens Militares, (Palmela, 22-25 
Janeiro 1998), Palmela, 1999, vol. II, p. 43-72; Idem, “Observações em torno da chancelaria da Ordem do Templo 
em Portugal”, in Fernandes, Isabel Cristina (coord.), As Ordens Militares e as Ordens de Cavalaria entre o Ocidente 
e o Oriente, Actas do V Encontro sobre Ordens Militares (15 a 18 de Fevereiro de 2006), Palmela, 2009, p. 121-139.
58 oliveira, Nuno Villamariz, Castelos Templários em Portugal [1120-1314], Lisboa, 2010. O livro resulta da 
sua dissertação de doutoramento, apresentada na Universidade Nova de Lisboa e defendida em 2000.
59 valente, José, Soldiers and Settlers, cit.; Fernandes, Maria Cristina, A Ordem do Templo em Portugal, cit.
60 Para uma apreciação, oliveira, Luís Filipe, “The Military Orders”, cit., p. 432-433.
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primeiro, que já valorizara o contributo dos templários na criação do reino61, tema ao qual 
voltaria62, ambos insistiram na menor relevância dos seus laços internacionais e na importân-
cia das relações da milícia com os monarcas, assim sugerindo que a ordem tinha um estatuto 
nacional desde o século XII63. Por acréscimo, deram uma legitimidade acrescida àquela 
visão do passado, já que as suas observações assentavam numa recolha documental mais am-
pla, numa bibliografia actualizada, e num esforço para reconstituir a história do Templo. Era 
deles a última palavra sobre o assunto, ou, pelo menos, aquela que estaria melhor informada.

Uma tal perspectiva justifica-se, em parte, pela penúria de testemunhos, quer sobre a in-
tervenção do mestre e do convento central na vida dos freires no reino, quer sobre a mobilidade 
destes, quer, ainda, sobre o envio regular de responsões para a Terra Santa. Não se trata de uma 
especificidade portuguesa, já que esse tipo de dados nunca é abundante e o seu estudo tem que 
basear-se, em regra, na recolha de outros indícios, por vezes muito variados, como ocorre com 
a mobilidade dos freires64, e, sobretudo, com a remessa de responsões65. Mas cabe perguntar, 
neste contexto, se aquela nacionalização da história do Templo não condicionou os procedi-
mentos de cópia e de conservação do seu arquivo, como tantas vezes sucede66, ou se ela não 
motivou, por outro lado, o aportuguesamento dos nomes de alguns freires e mestres nas listas 
que se conhecem67. Por decisivo que seja, o assunto está por estudar com a minúcia devida, 

61 valente, José, “The New Frontier. The Role of the Knights Templar in the Establishement of Portugal as an 
Independent Kingdom”, Mediterranean Studies, n.º 7, 1998, p. 49-65.
62 Valente, José, “The End of the Knights Templar in Portugal: Loyalty or Pragmatism ?”, in Fernandes, Isabel 
Cristina (coord.), As Ordens Militares: Freires, Guerreiros, Cavaleiros (Actas do VI Encontro sobre Ordens Mili-
tares, 10 a 14 de Março de 2010), Palmela, 2009, vol. I, p. 355-369.
63 José Valente, Soldiers and Settlers, cit., p. 116-117, 121-122; Fernandes, Maria Cristina, A Ordem do Templo, 
cit., p. 170-172, 214 e s.
64 Para algumas observações, Forey, Alan, “Introduction”, in BurgtorF, Jochen, e niCholson, Helen (eds.), 
International Mobility in the Military Orders (Twelfth to Fifteenth Centuries): Travelling on Christ’s Business, 
Cardiff, 2006, p. 1-7; Bronstein, Judith, ”The mobilization of hospitaller manpower from Europe to the Holy 
Land in the thirteenth century, IbIdem, p. 25-33.
65 A escassez de notícias e a dificuldade de medir a dimensão das remessas foi sublinhada por Bronstein, 
Judith, The Hospitallers and the Holy Land. Financing the Latin East, 1187-1274, Woodbridge, 2005, p. 2, 
100, 102. Para a península, apesar do desinteresse pelo tema, Josserand, Philippe, Église et Pouvoir dans la 
Peninsule Ibérique: Les Ordres Militaires dans le royaume de Castille (1252-1369), Madrid, 2004, p. 594-601; 
Idem, “Et succurere Terre sancte pro posse : les Templiers castillans et la défense de l’Orient latin au tournant 
des XIII et XIV siècles”, in Fernandes, Isabel Cristina (coord.), As Ordens Militares e as Ordens de Cavalaria 
entre o Ocidente, cit., p. 412-434; Claverie, Pierre-Vincent, “«Contra soldanum de Coine» ou la contribution 
des Templiers portugais à la défense de la Syrie franque”, in IbIdem, p. 399-412.
66 Para exemplos e a discussão do problema, morsel, Joseph, “Le médiéviste, le lignage et l’effet de réel. La 
construction du Geschlecht par l’archive en Haute-Allemagne à partir de la fin du Moyen âge”, Révue de Syn-
thèse, 2004, p. 83-110 [disponível em <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00289558>]; Id., “Du texte 
aux archives: le problème de la source”, Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre (BUCEMA), hors série 
n.º 2, 2008 (disponível em <http://cem.revues.org/index4132.html>); oliveira, Luís Filipe, “Dos Documentos 
à História e aos Arquivos”, in rossa, Walter, e riBeiro, Margarida Calafate (org.), Patrimónios de Influência 
Portuguesa: modos de olhar, Coimbra, 2015, p. 305-327.
67 Entre outros, como Pedro Alvito, era seguramente o caso de Estêvão de Belmonte (Josserand, Philippe, “Et 
succurere Terre sancte pro posse”, cit., p. 431, nt 87), cuja procedência se ignora e que tem sido identificado 
como castelhano, francês, ou catalão.



ENTRE DEUS E O REI
O MUNDO DAS ORDENS MILITARES

680

mas sabe-se, ainda assim, que alguns diplomas foram adulterados e outros copiados no reino de 
forma selectiva, com omissão dos contextos internacionais, como foi há pouco notado68. 

Mesmo sem estas restrições, a recuperação das conexões internacionais da milícia, sem-
pre menos visíveis e mais esquecidas69, não dispensa os diplomas conservados noutras geo-
grafias. Mais que nos arquivos nacionais, é sobretudo a partir destes que se pode rastrear a 
presença de freires estrangeiros no reino e de templários portugueses em Chipre e na Terra 
Santa70, ou reunir testemunhos sobre a intervenção dos mestres-gerais e o pagamento de res-
ponsões71. Não há muito, foi identificado em Barcelona um outro templário português, Lou-
renço Martins, antes de partir para o Oriente na Primavera de 1282, acompanhado por quatro 
freires e quarenta e cinco montadas, todas assistidas por um escudeiro e todas com as cargas 
respectivas72. Se os freires não eram muitos, os animais e os seus fardos eram seguramente de 
maior valia, num esforço que dá boa conta do contributo do templo português – e Lourenço 
Martins voltaria a Acre em 1290, onde foi eleito mestre no reino73 – para a defesa da Terra 
Santa. Iniciativas que se incluíam, por certo, no aumento das remessas para o Oriente74, ob-
servado por toda a parte nesses anos finais da presença ocidental naquelas terras.

A redução do Templo a uma ordem nacional tem, no entanto, algum suporte documental. 
Apoia-se, em rigor, nos diplomas produzidos pela Coroa no contexto criado pela extinção da 
ordem e que levaria, uns anos depois, à instituição da nova ordem de Cristo. Foi, aliás, por 
atenção a esta documentação mais recente, que, nos últimos anos, alguns autores continua-
ram a defender a especial fidelidade dos templários à Coroa75, julgando evidente a subordi-
nação das suas estruturas à vontade e aos interesses dos diferentes monarcas. Entre esses 
diplomas, um dos mais significativos, e dos mais interessantes, também, é a inquirição régia 

68 toomaspoeg, Kristjan, “Historiographie de l’Ordre du Temple”, cit., p. 188, 190.
69 Josserand, Philippe, “Et succurere Terre sancte pro posse”, cit., p. 413-416; riley-smith, Jonathan, “New 
Approaches to the Hospitallers and the Templars in the central middle ages”, in Fernandes, Isabel Cristina 
(coord.), As Ordens Militares: Freires..., cit., vol. I, p. 40-41.
70 Josserand, Philippe, “Et succurere Terre sancte pro posse”, cit., p. 428-432; Claverie, Pierre-Vincent 
«Contra soldanum de Coine», cit., p. 406-409; BurgtorF, Jochen, The Central Convent of Hospitallers and 
Templars.History, Organization, and Personnel (1099/1120-1310), Leiden, 2008, p. 388, 392, 547-48, 667. 
Para um caso exemplar, Jaufré de Pierrevert, que professou em Castelo Branco, esteve em Acre em 1275, foi 
mestre na Apúlia de 1297 a 1303 e comendador de Rouon, na diocese de Fréjus, em 1308, Carraz, Damien, 
L’Ordre du Temple dans la Basse Vallée du Rhône (1124-1312). Ordres militaires, croisades et sociétés méridio-
nales, Lyon, 2005, p. 306 e nota 100, 451 e nota 167.
71 Forey, Alan, The Templars in the Corona of Aragón, cit., p. 307-332, sobretudo 319 e ss.; Josserand, Phi-
lippe, “Et succurere Terre sancte pro posse”, cit., p. 422-432; Claverie, Pierre-Vincent, «Contra soldanum 
de Coine», cit., p. 404-409; gomes, Saul António, “D. Gualdim Pais”, cit., p. 15 e doc. n.º 1 em anexo, p. 17. 
72 Josserand, Philippe, “Jacques de Molay, acteur hispanique ? Au carrefour des représentations, de la mémoire 
et de l’histoire”, in ayala martínez, Carlos de; palaCios ontalva, J. Santiago, e ríos saloma, Martín (eds.), Guerra 
Santa y Cruzada en el Estrecho. El occidente peninsular en la primera mitad del siglo XIV, Madrid, 2016, p. 456.
73 Monarquia Lusitana, cit., parte V, fl. 44; Claverie, Pierre-Vincent, «Contra soldanum de Coine», cit., p. 406. 
74 Forey, Alan, The Templars in the Corona of Aragón, cit., p. 324; Josserand, Philippe, Église et Pouvoir, cit., p. 594.
75 gomes, Saul António, “A extinção da Ordem do Templo em Portugal”, Revista de História da Sociedade e 
da Cultura, n.º 11, 2011, p. 83, 86-88, 97-98; Farelo, Mário, “Pro defensione iuris regis: Les relations entre 
la Couronne portugaise et le pape Clément V à la lumière du procès des Templiers”, in Carreiras, José Albu-
querque (ed.), A Extinção da Ordem do Templo, Tomar, 2012, p. 73.
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de 1314, já citada e usada por Francisco Brandão na Monarquia Lusitana e que foi recente-
mente publicada76. Foi realizada entre Março e Abril desse ano por João Pais de Soure, que 
ouviu inúmeras testemunhas em Soure, Nisa, Castelo Branco e Montalvão, entre as quais 
havia antigos templários e às quais ainda juntou um vasto rol de vizinhos de Tomar. Com ela, 
pretendia-se provar que as doações de vilas e castelos à milícia haviam sido feitas para que 
os freires tivessem somente os fruitos e remdas deles e os despemdesem em serviço del rey e do 
regnno e em guarda do dicto regnno e fezesem guerra a mouros, tal como se diz no sumário que 
depois se lhe anexou77. O que equivalia a anunciar que elas eram revogáveis e consignativas, 
com objectivos claros e precisos, cuja execução não demandava outro espaço senão o reino.

Mas os propósitos da inquirição eram mais vastos. Fora preparada com um total de vin-
te e cinco artigos, que incidiam sobre a natureza dos bens da ordem, cobrindo vários outros 
aspectos da vida do Templo, e, em particular, da subordinação deste à Coroa78. De concreto, 
atestava-se aí que fora a milícia quem se colocara ao serviço dos reis para combater os 
mouros79, e que esta não podia enviar homens e recursos para o Ultramar sem licença dos 
monarcas80. Nela se esclarecia, por outro lado, que a eleição dos mestres e a provisão das 
comendas não se faziam sem o acordo dos reis, a quem todos juravam fidelidade81, ou que 
o mestre não recebia senão freires portugueses, todos se sujeitando à jurisdição da Coroa82. 
Também aí se encontra alguma informação sobre o contexto criado pela extinção da ordem, 
em particular sobre a prisão dos templários em Soure83 e a manutenção destes a partir de 
rações dadas por oficiais da Coroa, atestado quer em Soure, quer em Nisa e em Castelo 
Branco84. O facto era conhecido85 e não é muito relevante, mas contradiz, pelo menos, a no-
tícia veiculada pelo rei sobre a saída dos templários do reino, talvez por finais de 1307, ou 
inícios de 130886, que foi aceite pela generalidade dos investigadores portugueses87.

76 gomes, Saul António, “A extinção da Ordem do Templo”, cit., doc. 1 em apêndice, p. 100-116.
77 IbIdem, p. 100.
78 Para um resumo, gomes, Saul António, “A extinção da Ordem do Templo”, cit., p. 87-88.
79 IbIdem, p. 100: “os freyres templareos veerom a el e pediron-lhy por merceee que o queriam servir e que lhis 
desse em que se mantevessem e de que podessem a mouros fazer guerra”.
80 IbIdem, p. 101: “non ousariam emde levar nemhuã cousa ao maestre daalem mar senom per lecença del rey 
de Portugal”.
81 IbIdem, p. 102 (“os freires templareos e os seus maestres que em Portugal viviam faziam menagem e juramen-
to aos reys de Portugal (...) E non seeria maestre senon per sa voontade), 103 (“que quando o maestre queria 
fazer cabidoo pera dar as baylias e as teemças que o non fazia senon per mandado del rey”), entre outras.
82 IbIdem, p. 103: “nunca em Portugal vira fazer freyre que fosse castelãao nem doutra lenguagem senon de Portugal”.
83 IbIdem, p. 104-105, 106.
84 IbIdem, p. 105-106, 113, 114.
85 porro, Clive, “Reassessing the Dissolution of the Templars: King Dinis and Their Suppression in Portugal”, 
in BurgtorF, Jochen; CrawFord, Paul, e niCholson, Helen (ed.), The Debate on the Trial of the Templars (1307-
1314), Farnham, 2010, p. 172. Como advertiu Mário Farelo (“Pro defensione iuris regis, cit., p. 73 e nt. 29), 
é incerta a cronologia da prisão, que Clive Porro datou de 1307 a 1312, mas, ao contrário do que ele então 
sugeriu, nada garante que o testemunho da inquirição se reporte a um acontecimento anterior.
86 gomes, Saul António, “A extinção da Ordem do Templo”, cit., p. 92; Farelo, Mário, “Pro defensione iuris 
regis, cit., p. 72, 75.
87 Além das referências anteriores, Monarquia Lusitana, cit., parte VI, p. 107; Barros, Henrique Gama, Histó-
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Aquela enorme dependência em relação à Coroa, igualmente recordada em 1317, qua-
se nos mesmos termos, na reclamação do príncipe-herdeiro contra a doação do castelo de 
Tomar ao cardeal Bertrand88, coloca, no entanto, muitas incertezas. Desde logo por não ter 
paralelos, nem precedentes, entre as ordens militares, cuja submissão é em regra poste-
rior89, mas, sobretudo, por se reportar tal subordinação aos tempos da fundação do reino90. 
Por outro lado, a inquirição de 1314 que revelou tudo isso também não é mais fiável, visto o 
contexto em que ela foi realizada e os problemas que estavam em jogo. O autor do Elucidá-
rio não lhe dava muito crédito, lembrando que ela se acomodara à vontade do rei91, tal como 
Gama Barros e Fortunato de Almeida, que afastaram o seu testemunho quando criticaram a 
tese de Herculano sobre o carácter revogável das doações régias ao Templo92. De resto, até 
o inquiridor tinha consciência da fragilidade de alguns dos seus artigos. Em particular, da-
queles em que se limitava o poder dos mestres na recepção de freires de outros reinos, dos 
que exigiam a licença do rei para actos de gestão corrente, ou, ainda, em quase tudo o que 
dizia respeito aos primeiros tempos da milícia no reino93. Para ele, também, todos os outros 
artigos ficavam provados, se bem que somente de fama, de vista e de ouvida94.

Mesmo sem avaliar o seu valor, ou sem recorrer a ela para documentar os laços in-
ternacionais do Templo – há depoimentos que abonam a admissão de freires galegos, a 
presença doutros em Acre, ou o envio regular de recursos para Oriente95 –, torna-se mani-
festo o carácter construído desta memória régia da história e do passado da milícia. Com a 
qual se queria recuperar e fixar em definitivo uma gesta de dois séculos, necessariamente 
diversa e complexa, a partir de depoimentos orais, muito circunscritos no tempo, parciais 

ria da Administração Pública, cit., t. II, p. 324; lopes, Fernando Félix, “Das actividades políticas e religiosas”, 
cit., p. 40; valente, José, Soldiers and Settlers, cit., p, 257-259.
88 Mencionado por Fernando Félix Lopes (“Das actividades políticas e religiosas”, cit., p. 49), o protesto do 
infante foi publicado por António de Sousa Costa (Monumenta Portugaliae Vaticana, vol. II, Braga, 1970, p. 
VIII-XVIII). Para um comentário, toomaspoeg, Kristjan, “L’Ordre du Temple en Occident et au Portugal”, in 
José Albuquerque Carreiras (ed.), A Extinção da Ordem do Templo, cit., p. 56-57.
89 Para um panorama, ayala martínez, Carlos de, “Las órdenes militares y los processos de afirmación mo-
nárquica en Castilla y Portugal (1250-1350)”, Revista da Faculdade de Letras – História, 2.ª série, vol. XV 
(1998), p. 279-1312; Idem, Las órdenes militares hispánicas en la edad media (siglos XII-XV), Madrid, 2003, p. 
709-731; Josserand, Philippe, Église et Pouvoir, cit., p. 523-582.
90 Alguns depoimentos da inquirição de 1314 (gomes, Saul António, “A extinção da Ordem do Templo”, cit., 
p. 100, 108, 112, 113, 114, 115) recuavam tal relação aos tempos do conde Henrique, da rainha Teresa, ou do 
primeiro monarca.
91 viterBo, Fr. Joaquim, Elucidário das Palavras, Termos e Frases, ed. de Mário Fiúza, 2 vols., Lisboa, 1965-
1966, s.v, “Tempreiros”, p. 583.
92 almeida, Fortunato de, História da Igreja, cit., vol. I, p. 147; Barros, Henrique da Gama, História da Admi-
nistração Pública, cit, t. II, p. 296-298.
93 gomes, Saul António, “A extinção da Ordem do Templo”, cit., p. 116.
94 IbIdem.
95 IbIdem, p. 105, 196, 107, 110, 111. Para justificar os obstáculos à saída de homens e de recursos para Oriente, 
algumas testemunhas chegam a mencionar a avareza do monarca. Uma delas, André Gonçalves de Pombal (IbIdem, 
p. 105), atesta que “ouvira outrossy dizer aos freyres na vila d’Acre que tinham el rey por baveca porque lhis dava 
nehua cousa”, acusação outrossim ouvida por um tabelião de Soure (IbIdem, p. 110-111), junto de outros freires.
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e por vezes contraditórios. Mais que o testemunho de uma realidade concreta, a inquirição 
de 1314 documentava um propósito, ou um projecto. Para o averiguar e obter assim uma 
contraprova, bastará compará-la, a ela e à reclamação de 1317, que lhe segue os passos e 
copia a intenção, com um texto pouco posterior, também promovido pelo mesmo monarca. 
Trata-se da representação enviada à Santa Sé pelos freires de Santiago por volta de 1318, 
para obterem a caução desta para a cisão definitiva do ramo português da milícia e que 
está há muito publicada96. O cotejo deles acusa um contraste particularmente significativo.

O monarca deste último diploma não tinha os poderes do outro sobre a Ordem do Templo. 
Tal como aí se reconhece, não exercia controlo de qualquer tipo sobre a milícia, sendo inca-
paz de impedir a saída de recursos do reino e de fiscalizar a acção dos mestres de Santiago, 
acusados de alienarem os seus bens e de permitirem que os seus castelos, vilas e casas fossem 
delapidadas e postas em ruína97. Os mestres de Santiago, ou os comendadores-mores por eles 
no reino, gozavam, portanto, de uma grande autonomia e de amplas liberdades, sem que o 
monarca tivesse recursos para obstar a que ordem fosse sujeita a uma gestão perniciosa e se 
pusessem em causa as razões porque ela fora fundada, como então se recordou98. Naquilo em 
que ambos os textos concordavam era na partilha de uma idêntica memória do passado das mi-
lícias99. Uma memória essencialmente régia, que assentava na importância das doações e dos 
favores dos monarcas e na relação de todas essas mercês com a defesa do reino, o serviço dos 
reis e o combate contra os inimigos da fé. Aspecto que merece ser convenientemente realçado, 
sobretudo porque essa conformidade denuncia a identidade de propósitos dos dois diplomas.

Como por vezes sucede, a virtude corre ao centro. Nem havia meios de forçar o Tem-
plo a um controlo daquele género, nem usufruíam os mestres de Santiago de tamanha 
liberdade. Algumas das delapidações feitas por eles haviam favorecido fiéis do monarca, 
ou oficiais da sua corte100, sendo difícil que por detrás delas não estivesse a influência da 
Coroa. No fundo, o que anunciavam aqueles diplomas era a existência de um programa de 
subordinação das ordens militares. Que se manifestava de formas diversas, ora projectando 
no Templo uma memória de sujeição e de fidelidade à Coroa, ora denunciando os prejuízos 
que advinham da obediência a superiores de outros reinos, como se verificou na Ordem de 
Santiago. Mas que se dirigia a todas por igual, partilhando objectivos e até intervenientes 

96 veiga, A. Botelho da Costa, “Ourique – Val de Vez”, Anais da Academia Portuguesa de História, n.º 1, 1940, 
doc. n.º 1, p. 155-166.
97 IbIdem, p. 158-166.
98 IbIdem, p. 158: “propter inpotentias huusmodi predictus ordo qui plurimum uetusti temporibus in grandi fra-
trum multitudine strenuorum et obseruantia regulari, militari sollicitudine contra hostes et erga pauperes in ope-
ribus pietatis, in eisdem Portugaliae et Algarbii Regnis consueuerant reflorere, eisdem Magistri presentia, conse-
quenter correctionis ipsius debita disciplina cessantibus, cepit in premissis deficere et multipliciter deformari”.
99 IbIdem, p. 155-157.
100 Entre eles (IbIdem, p. 158-161), encontrava-se o Infante Afonso, irmão do monarca, a rainha Beatriz e uma 
dona da casa desta, Vataça Lascaris, para além de dois antigos tesoureiros do rei, Pedro Salgado e João Domin-
gues, do seu almirante, Nuno Fernandes Cogominho, do seu vice-mordomo, Mem Rodrigues Rebotim, ou do 
seu conselheiro e merinho-mor, João Simão.
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— em 1317, quem apresentou o protesto contra a doação de Tomar ao cardeal Bertrand foi 
um familiar do infante, Gomes Lourenço de Beja, que haveria de professar em Santiago e 
ocupar a comenda-mor da milícia por finais dos anos trinta do século XIV101. De resto, a 
Crónica de Portugal de 1419 não tardaria a associar a extinção do Templo à autonomização 
do ramo português de Santiago, recordando os dois eventos em sequência102, como se am-
bos fossem as faces mais visíveis do processo que haveria de reduzir as ordens militares ao 
espaço do reino e de as sujeitar aos interesses e aos desígnios da Coroa.

Um tal programa está na origem, como se sabe, da separação do ramo português da 
Ordem de Santiago e da criação da Ordem de Cristo, a primeira ordem nacional, a partir 
dos bens do Templo. Mas levará, do mesmo modo, a uma reorganização dos recursos e dos 
efectivos das milícias de Cristo, de Avis e de Santiago, animada pela Coroa entre 1319 e 
1327 para assegurar o serviço que os freires deviam a Deus e aos monarcas103. Se esse era, 
em síntese, o desígnio por detrás da inquirição de 1314, como tudo parece indicar, ele só 
se alcançaria anos mais tarde, já no reinado do monarca seguinte104. Os testemunhos da-
quela inquirição, que captaram a atenção e o interesse de tantos investigadores, desde que 
Francisco Brandão a deu a conhecer, tinham estabelecido, no entanto, uma continuidade 
entre a Ordem do Templo e a de Cristo, firmando a imagem de uma especial fidelidade à 
Coroa e realçando a estreita colaboração da milícia com os reis de Portugal. Dessa forma, 
contribuiriam para aligeirar a culpa dos freires na extinção da ordem, ainda evocada pela 
Crónica de Portugal de 1419 e por outros textos do século XVI e que seria de pronto si-
lenciada. Mas, por tudo isso, também eles haveriam de determinar a memória histórica do 
Templo e de condicionar a sua fortuna historiográfica. Ainda por muito tempo.

101 oliveira, Luís Filipe, A Coroa, os Mestres e os Comendadores. As Ordens Militares de Avis e de Santiago 
(1330-1449), Faro, 2009, p. 437-440.
102 Crónica de Portugal de 1419, cit., p. 183-184.
103 À visão de conjunto esboçada em Luís Filipe Oliveira (“As Definições da Ordem de Avis de 1327”, in 
Fernandes, Isabel Cristina (coord.), As Ordens Militares: Freires, cit., vol. I, p. 371-388), junte-se o recente con-
tributo de Joana Lencart (“As ordenações inéditas da Ordem de Cristo de 1319 e 1323 – estudo comparativo 
com as ordenações de 1321 e 1323”, População e Sociedade, vol. 26, 2016, p. 99-132), que fez recuar a 1319 
a reorganização interna da Ordem de Cristo, dando a conhecer duas ordenações inéditas.
104 oliveira, Luís Filipe, A Coroa, os Mestres e os Comendadores, cit., p. 45-54.


