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INSTRUMENTO DE ESCUSA A AFONSO DOMINGUES, CLÉRIGO
DO CORO DA IGREJA DO PORTO, QUE NÃO TINHA CUMPRIDO

COM A SUA MISSÃO À CÚRIA ROMANA (1334)

Transcrição de Diana Martins
IEM – Instituto de Estudos Medievais, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas FCSH,

Universidade NOVA de Lisboa 1069-061 Lisboa 

Resumo

1334, Porto, maio, 31

Instrumento de escusa a Afonso Domingues, 
clérigo do coro da Igreja do Porto, que fora 
enviado por Martim Peres, prior do Mosteiro 
de Moreira, à Cúria Romana mas que por medo 
perante o perigo da viagem não tinha dado 
continuidade à sua missão.

Abstract

31 May 1334, Porto

Dispensation instrument to Afonso Domingues, 
clergyman from the Church of Porto’s choir, 
which had been sent by Martim Peres, prior of 
the Monastery of Moreira, to the Roman Curia, 
but which, out of fear of the danger of the 
journey, had not gone ahead with his mission.

Lisboa, Torre do Tombo, Mosteiro do Salvador de Moreira, Mç. 10, doc. 35.
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Instrumento de escusa a Afonso Domingues, clérigo do coro da Igreja
do Porto, que não tinha cumprido com a sua missão à Cúria Romana
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1DOCUMENTO

Sabham todos que em presença de mjm Joham uicente publico Tabaliom de nosso senhor el Rey 
na Cidade do Porto E das testemunhas adeante scriptas martim perez priol do Mosteiro de moreyra fez 
fronta a Afonso dominguez clerigo do choro da Jgreia do porto qual foy a razom por que nom entregara 
aa corte de Roma quando o el mandou do porto poijs o caminho ia cometera E lhe nom leuara sas 
Appellações E sopricações E procuraçom E as outras causas que lhe dera sobre o fecto en appelaçom de 
que el appellou dos vigayros de Bragaa pera a dicta corte no fecto que diz que he antr el E Lourenço steuez 
priol d aaluruia sobre a confirmaçom dessa Jgreia 

E ho dicto Affomso dominguez disse que rrecebera do dicto priol as dictas scripturas E dinheiros 
E torneses E que hindo per castela ouujo dizer E fazer çerto come matarom muytos homeens que pera a 
corte hyam E sbulharom os ladrões E dizjam que tam bem el come outros muytos com que hya com medo 
de morte E deste perigoo se tornarom E nom poderom hyr E nom por outra razom ca de boamente disse 
que el ffora aa corte E que lhe gaanhara o Rescripto E lhj leuara la as dictas causas E ffezera per tal guissa 
que per ssa mengua nom se leixara o fecto de seguir 

E ho dicto priol protestou que poys a mengua nom fora em el d enuiar come dicto he , que 
protestaua pera ca enuiar o mays toste que podesse per mar ou per terra per hu mays aginha achasse 
prestes E podess enuiar E que lhe nom corresse ho seu tempo E o seu dereyto 

E pedio este stormento que foy ffecto na dicta Cidade do porto prestumeyro dia de março Eª Mª 
trezentos E sateenta E dous Annos . testemunhas vaasco gil Martim annes capelam de sancta marinha 
Joham martjnz Coonigo de moreyra Lourenço giraldez E outros E eu Joham uicente suso dicto tabaliom 
que este stromento screuj E meu ssignal aqui fiz que he tal [sinal] 

nom empeesca a antrelinha ou rasura hu diz martim giraldez ca eu Tabaliom corregendo a ffiz
 

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.




