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IMAGEM DA CAPA
“Nem sodes vós meu tutor”! O discurso direto em um documento do século XIII

João  José Alves Dias
Centro de Estudos Históricos

CHAM – Centro de Humanidades
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas FCSH

Universidade NOVA de Lisboa

O documento escolhido para figurar como capa da Fragmenta Historica 10 é um texto 
narrativo escrito em 1284, na vila de Óbidos.

Não é comum, para o século XIII, encontrar documentada em língua portuguesa 
variações diafásicas, em que o interlocutor, ou narrador, faz uma pausa na sua narrativa e passa a 
citar fielmente as falas das personagens que entram na narrativa; procurando, assim, transmitir 
espontaneidade e autenticidade e, como que por magia, não se responsabilizar pelo que diz.

Foi escrito aos 7 dias do mês de janeiro de 1284 e conserva-se entre os documentos que 
comprovam a forma como as diferentes propriedades rústicas chegaram à posse do Mosteiro 
de Alcobaça. Encontra-se conservado, em Lisboa, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no 
fundo do Mosteiro de Alcobaça, documentos particulares, maço 17, doc. 22, sob o registo: 
«carta de doação que Afonso Martins, morador em Óbidos, fez ao mosteiro de Alcobaça de 
todos os bens móveis e de raiz, pela sua alma, termo de Óbidos» [PT-TT-MSMALC-IDP17-22]. O 
descritivo do registo do documento não corresponde, contudo, ao seu teor.

Trata-se, antes, do relato de uma sessão da audiência de discussão e julgamento perante 
o alcaide e alvazis da vila de Óbidos, em que Martim Fernandes Carvalhal apresenta queixa 
contra os frades de Alcobaça por estes se terem apropriado de umas propriedades que eram 
de Afonso Martins, filho de Martim Estevães, de quem se diz ser tutor. Face aos testemunhos 
apresentados e à maior idade de Afonso Martins, foi provado que era uma doação, que foi 
mantida.
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Para ser mais facilmente acompanhada por todos, apresentamos, de imediato, o 
documento em português contemporâneo:

Em nome de Deus amem.

Saibam quantos esta carta virem e ouvirem que perante nós Francisco Domingues alcaide 
de Óbidos, em lugar de Vasco Peris, e Pedro Lourenço e Estevão Peris, alvazis dessa vila, veio 
Martim Fernandes, dito Carvalhal, queixando-se dos frades de Alcobaça. Que dizia que ele fora 
dado a Afonso, filho de Martim Estevães, por tutor; e que os Frades de Alcobaça lhe filharam o 
herdamento que fora desse Afonso filho de Martim Estevães.

E vieram os frades, o celeireiro, e o mestre dos frades e esse Afonso Martins e seu pai Martim 
Estevães. 

¶ E diziam assim:

- Não fostes vós nunca tutor de Afonso.

- Não sóis vós meu tutor;

- Nem desde que nascestes nunca tiveste meu haver, nem mim; 

- Nem na Justiça não vos deu ende o poder.

- Nem eu não vo-lo outorgo;

- Ante vós defendo; ante vós defendo bem que não demandes por mim nenhuma coisa 
aos frades. Que o que lhes eu dei, por minha alma, não quero que lhe lá ninguém 
demande nem tolha; antes lhe o outorgo bem e confirmo.

Então disse Martim Carvalhal:

- Alcaide e Alvazis; Não é Afonso Martins em tempo que possa fazer doação de seu haver, 
nem dizer nada daquilo que diz.

E os frades disseram: 

- Dizemos que Afonso Martins é já bem de 25 anos; e pode bem dar, e doar, e fazer de 
seu haver o que quiser. 

E isto foi metido em vista de nós Alcaide e Alvazis.

E nós Alcaide e Alvazis com conselho de homens bons achamos que esse Afonso Martins era já 
de tempo e de idade que poderia fazer do seu o que quisesse e o que em fizesse que valesse.

Da qual cousa ende a nós pediu o celeireiro e os frades uma carta que tivessem em 
testemunho. 

E nós Alcaide e Alvazis de suso ditos demos ende a eles esta nossa carta aberta selada do selo 
pendente do Concelho.

Feita a carta, em Óbidos, 7 dias andados de Janeiro na Era .Mª. - .CCCª. - .xxijª. – [= Era 1322, 
1284 era vulgar].
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Transcrição

1284 [E. 1322], Óbidos, janeiro, 7

Sessão de julgamento realizada em Óbidos, pelo Alcaide e Alvazis da vila, em que se 
confirmou a doação de bens que Afonso Martins fizera aos frades de Alcobaça, a qual doação 
era contestada por Martim Fernandes Carvalhal.

Lisboa, A.N.T.T., Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, 1.ª incorporação, 
Documentos particulares, Maço 17, doc. 22.

In dej nomine Amem.

Sabham quantos esta Carta uirem e ouirem Que per dante nos ffrancisco dominguyz Alcayde 
D obidos en logo de váásco periz e Pedro lourenço e Steeuam periz Aluazijs dessa vila . veo 
Martijm fernandiz dicto carualhal queyxando sso [sic] dos frades D alcobaça . que dizia que 
el fora dado a Affomso filhoo de Martijm steuéés . por Tutor e que os ffrades D alcobaça lhy 
filharum o herdamento que fora desse Affonsso filho de Martym steuéés.

E uéérom os ffrades o Çellareyro . e o Maestre dos ffrades E esse Affonsso martijnz e seu padre 
Martijm steuééz 

¶ e diziam assij 

nom fostes uos nunca tutor d affonso.

nem sodes uos meu Tutor

nem des que naceste nunca teyueste meu auer nem mjm.

nem na Iustiça nom uos deu ende o poder.

nem eu nom uo lo outorgo.

ante uos defendo 

antes uos defendo bem que nom demandes per mjm ninhũa cousa aos ffrades.

ca o que lhys eu dej por mha alma nom quero que lhi la nenguiim demande nem tolha . 
ante lhi lo outorgo bem . e confirmo.

Entom disse Martjm carualhal.

 alcayde et Aluauijs

nom he Affonso martijnz en tempo que possa fazer doaçom de seu auer . nem dizer 
nada daquello que diz.

E os ffrades dixerom 

dizemos que Affonso martijnz he ia bem de xxv anos . e pode bem dar e doar . e fazer 
de seu auer o que quiser. 

E isto foy metudo en uista de nos Alcayde et aluazijs.

E nos Alcayde et aluazijs com conselho d omééns bóós achamos que esse Affonso martijnz 
era ia de tempo e de ydade que poderya fazer do seu o que quisesse e o que en fezesse que 
vallesse.
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Da qual cousa ende a nos pidyu o Çelareyro e os frades hũa carta que teyuessem en 
testemuyo 

E nos Alcayde et aluauijs de ssuso dictos demos ende a eles esta nossa carta aberta seelada do 
séélo pendente do Conçelho.

ffeita a carta . in Obidos . vijª . dias andados de Ianeyro na Era . - . Mª . - . CCCª . - . xxijª . –

[…]

Em complemento diga-se que os bens se situavam na Amoreira e no Porto de Salir, termo do 
concelho de Óbidos, e que tanto Afonso Martins, como o seu pai Martins Estevães, tinham, 
efetivamente, feito cartas de doação desses bens, em documentos separados, perante o 
tabelião de Óbidos, Miguel Eanes, a 20 de julho de 1283, aos frades de Alcobaça.1

1 Lisboa, A.N.T.T., Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, 1.ª incorporação, Documentos particulares, Maço 
17, docs. 14 e 15.




