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CARTA DO MESTRE DE SANTIAGO A AFONSO HOMEM SOBRE A HONRA 
DE OVELHA (1512)

Transcrição de Maria Teresa Oliveira
CHAM – Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, FCSH, 

Universidade NOVA de Lisboa, 1069-061 Lisboa

Resumo

1512, Benavente, março 12

O mestre de Santiago [D. Jorge, duque de Aveiro] 
pede a Afonso Homem, cavaleiro dessa ordem e 
contador dos resíduos na comarca de Trás-os-
-Montes, que não obrigue os moradores da hon-
ra de Ovelha, termo de Gestaçô (c. Amarante), a 
pagar a construção das pontes de Miranda, uma 
vez que dela estão escusos, por alvará régio, to-
dos os moradores desse termo.

Abstract

1512, Benavente, 12 March

The Master of Santiago [Dom Jorge, Duke of 
Aveiro] asks Afonso Homem, knight of that same 
order and contador dos resíduos in the district of 
Trás-os-Montes, not to force the residents of the 
honra of Ovelha, termo of Gestaçô (Amarante 
council), to pay for the construction of the bri-
dges in Miranda, since all the residents of that 
termo have been excused from paying it by royal 
decree.

Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, MsPp/DIV., cx. 3, n.º 352-356 – 17530 
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Carta do Mestre de Aantiago a Afonso Homem
sobre a honra de Ovelha (1512)
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1Documento

Comtador, o mestre e duque etc. vos emvio muito saudar. Os moradores da homrra d’Ovelha, 
que he das minhas beatrias, se me emviaram ora agravar, dizemdo que semdo a dita homrra termo de 
Jastaço2, e semdo o dito Jastaço escuso per alvara del rei meu senhor, que nam pague pera as pomtes 
de Miramda que se agora fazem, vos os mandavees costramger que pagasem pera as dictas pomtes, em 
o que elles recebiam muyto agravo por muytas rezõees, scilicet por asy serem do termo de Jastaço pera 
o dito alvara deviam de ser escusos e por serem vinte legoas de Miramda e se nom servirem per suas 
pomtes, e asy por elles com o dito Jastaço fazerem as suas pomtes de Sam Gomçalo d’Amarante e de 
Mondim sem pera ellas os de Miranda comtribuirem, pollas quaees rezõoees o dicto Jastaço ouve o dicto 
alvara, o qual se deve neles emtemder por serem de seu termo como ja dise. Pedimdo me que a ello 
lhe ouvese alguum remedio per que nom recebesem tal agravo, e pola comfiamca que tenho de vos que 
por meu respeito avees muyto de folgar de oulhar por as minhas cousas e as <aves de> guardar, lhe nom 
ouve por ora outra provisão soomente vos quis3 escrepver esta, per que vos rogo muyto que lhe guardees 
suas causas e rezões e os nom mandees costramger pera pagarem pera as dictas pomtes de Miranda e 
os ajaaes por escusos delas visto como são termo de Jastaço que sua alteza escusou per seu alvara com 
as outras rezões que pera iso tem e alem desto ser justiça, crede que vo lo agardecerei muyto por ser por 
meu respeito. Esprita em a minha vila de Benavente a XII de março Pero Coelho a fez de I bc XII.

ho mestre (assinatura)

d’encomenda pera Afonso Homem contador sobre a honrra d’Ovelha.

[fl. 1v]

[sobrescrito]

A Afomso Homem cavaleiro da ordem de Samtiaguo e comtador dos residos na comarca de Tra 
los Montes.

[noutra letra] do senhor mestre sobre os d’Ovelha e ponte logo levou resposta primeira

1 Os critérios de transcrição adoptados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.
2 Gestaçô, concelho da antiga comarca de Penafiel.
3 Riscado “v”.




