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TRESLADO DE CARTA DE D. AFONSO IV COM INSTRUÇÕES
PARA AVERIGUAÇÃO DE QUEIXAS DE SOBRETAXAMENTO

NO ENTRE DOURO E MINHO (1335)

Transcrição de Diana Martins 
IEM – NOVA/FCSH 

Resumo

1335 [E. 1373], Braga, maio, 30

Treslado de carta do Rei D. Afonso IV (Lisboa, 
12 de Abril de 1335) com as instruções dadas 
ao vedor Lourenço Calado para averiguação das 
queixas relativas ao sobretaxamento das Igrejas 
e Mosteiros do Entre Douro e Minho.

Abstract

1335 [E. 1373], Braga, 30 May

Transcript of a letter from King Afonso IV (Lis-
bon, 12 April 1335) with instructions issued to 
the overseer Lourenço Calado to conduct an in-
quiry in response to complaints received about 
the overtaxing of Churches and Monasteries in 
Entre Douro e Minho.

Braga, Arquivo Distrital de Braga, Colecção Cronológica, N.º 669
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Treslado de carta de D. Afonso IV com instruções para averiguação
de queixas de sobretaxamento no entre Douro e Minho (1335)
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1Documento

Conhoscam todos que perant ho Onrrado padre e senhor dom Goncalo pela graça de deus e da 
sancta Eygreia de Roma arçebispo de Bragaa, presente mjm Affonsso perez Tabelliom de Bragaa e as 
testemunhas adeante scriptas, Lourenço calado mostrou e leeu hũa carta de nosso señhor El Rey seelada 
do seu uerdadeiro seelo nas costas segundo parecia da qual o teõr tal he

Dõm Affonso pela graça de deus Rey de Portugal e do Algarue, A quantos esta carta virem ffaco 
saber que per razom que a mjm ffoy dicto e querelado per alguũs ffidalgos da minha terra que Alguũs 
Moesteiros e Eygreias d antre Dojro e Miñho e doutros logares onde me dizem que ssam naturaaes . 
estam taxadas como nom deuem e que eron per essa razom muyto agrauadas e porque diziam que nom 
podian auer os seus dereitos assj como deuyam . E porque outrossy A mjm er ffoy dicto e querelado pelo 
arcebispo e Bispos e Abbades e Priores do dicto logo d antre Doyro e Minho e d alguũs outros logares que 
os dictos Moesteiros e Eygreias erom delos taxados como nom deuyam aueñdo a dar maijs que aquelo 
que deuyam a dar . E que alguũs nom erom taxados que o deuyam a sseer . E que per esta razom os dictos 
Abbades e Priores nom podiam manter sy nem os dictos Moesteiros e Eygreias no tenporal e no spiritual 
assj como deuyam E que por esso desperecia o seruico de deus que se nom ffazia hy como conpria . Eu 
ueendo todo esto que A mjm assy era dicto e querelado conssyrando o seruico de deus e o meu e a prol 
deles todos . Tyue por ben de mandar ala sobre esto Lourenco calado que ffoy ueedor da minha Iustica no 
Meyrinhado da Bejra Ao qual Eu mando que uáá . a Guymarães e outros logares que uir que compre E sse 
lhj ffor querelado per alguũs dos dictos ffidalguos dizendo que alguũs Moesteiros ou Eygreias som taxadas 
como nom deuam . que el uaa hy e ssabha logo ben e dereitamente e como deue en como som taxados 
e sse achar que sson taxados como nom deuam que as destaxasse logo . Pero mando que sse uir que 
conpre de sse tenperar per algũa maneira bõa mantera pera sse poder hy ffazer o seruiço de deus e pera 
os dictos abbades e Priores auerem mantijmentos agyssados como possam viuer e manteer o tenporal e 
o espiritual e que os dictos filhos d alguo nom seiam muyto Agrauados que assy o ffaça

E outrossij lhe mando que sse Alguũs Abbades ou Priores xe lhe querelarem dizendo que algũas 
Eygreias ou Moesteiros son taxados por mays que Aquelo que deuem ou que algũas nom ssom taxadas 
que o deuyam a sseer que el uaa logo hij e que o ssabha e sse achar que assy he que o ffaça logo todo 
correger em guyssa que tanbem os dictos ffidalgos come Priores e Abbades aiam conprimento e Igualdade 
de dereito E que sse aguarde sobre todo o seruico de deus e o meu assy como deue 

E mando aos tabelliões das camaras hu esses Moesteiros e Eygreias forem que uaam hy com o 
dicto Lourenço calado pera darem fe e testemunho daquelo que el hj ffezer 

vnde Al nom ffacam senom a eles me tornaria eu porem. 
Dante en Lixbõa doze dias d Abril El Rey o mandou per Meestre viçent das leis e per Affonso steuez 

ffrancisco Lourenco a ffez. Era de mil trezentos sateenta tres Años . 
Afonso steuez Magister vidit . 

A qual carta mostrada e leuda o dicto senhor Arçebispo mandou a mym dicto Tabelliom que lhy 
desse o tralado da dicta carta en publica fforma so meu sinal 

testemunhas os onrrados barões dom Affonso de Vayros dom Iohãm rey Coonigos de bragaa 
Domingo martjnz Abbade de ssam Cremento de vasco affonsso abbade d Antyme e outros . E eu Affonsso 
perez Tabelliom suso dicto que a esto present ffuy e a dicta carta aqui traladey en publica fforma so meu 
sinal que tal he , ffecto ffoy en Bragaa Trijnta dias de Mayo Era . de . mil . trezentos . sateenta tres Años

 
[sinal de tabelião]

a) Gunssaluus 
a) Petrus
a) Alffonssus

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.




