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lista de abreviaturas:

a. – antes

c. – cerca

circa – cerca

cap. – capítulo

cfr. – conferir

cód. – códice

cx. – caixa

d. – depois

doc. – documento

e. g. –  exempli gratia (por exemplo)

fac-sim. – fac-símile

fl. – fólio

i. e. – id est (isto é)

LLP – Livro de Leis e Posturas

mç. – maço

ms. – manuscrito

OA – Ordenações Afonsinas

ODD – Ordenações de D. Duarte

OM – Ordenações Manuelinas

p. – página

PMH – Portugaliae Monumenta Historica a Saeculo Octavo Post Christum usque ad  
 Decimum Aquintum, Lisboa 1856-1868 (publ. por Alexandre Herculano)

pp. - páginas

r. – reinado

s. d. – sem data
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s. l. – sem lugar

séc. – século

v. g. – verbo gratia (por exemplo)

vide – veja-se

vol. – volume
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PrefáCio

O livro Códices Medievais de “Ius Proprium” em Portugal, de José Domingues, 
constitui um contributo importante para a História do Direito Medieval 
português, mantendo em elevados padrões a investigação jurishistoriográfica 
nacional em domínio, como é o da nossa história legislativa da Idade Média, 
tão árido e difícil para os investigadores.

Sem abdicar de juntar documentos que encontrou, de os inserir nos temas 
que trata com uma crítica interna sólida e perspicaz – assente em bibliografia 
copiosa e exaustiva –, de os comentar e conectar com outros já trabalhados 
por autores que laboraram temáticas idênticas, José Domingues deixa-nos uma 
exposição bem argumentada e documentada, com a ousadia de quem sente 
poder avançar mais um pouco em relação ao “adquirido jurishistoriográfico”. 
Fá-lo através de interpretações renovadoras do acervo documental onde se mexe 
com o à-vontade dos iniciados; e de um conjunto de reflexões bem construídas 
para futuras investigações.

Na senda de Avelino Jesus da Costa e Isaías da Rosa Pereira e fiel aos 
ensinamentos e métodos de uma jurishistoriografia medievalista mais recente 
que o precede – com o centro na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
e naqueles que, como Mário Júlio de Almeida Costa, Espinosa Gomes da Silva 
e José Mattoso a influenciam – assenta a sua narrativa numa documentação que 
lê e interpreta no contexto jurídico-cultural em que foi produzida e incorpora, 
nas suas análises, os contributos dos autores consoante a respectiva auctoritas no 
assunto que está a estudar. 

Atento à produção de historiadores e juristas que se pronunciaram sobre 
o seu objecto de estudo, declara-se em concordância ou não com eles a partir de 
um pensamento próprio coerente e argumentado que desenvolveu ao longo de 
anos de investigações e de reflexões. Vai tecendo assim, com a paciência dos dias 
iguais e o entusiasmo do sempre novo documental, um texto que confirma e 
revê o que já escreveu, num trabalho de ourives que define o investigador probo 
e o jurishistoriador que se consolida.
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Sentindo a maturidade de reflexões assentes nos documentos que compulsa  
e conhece, aceita derrubar os preconceitos positivistas de uma jurishistoriografia 
que se limita ao documento como prova única da possibilidade de historiar, 
justificando a sua renúncia ao pensamento com a “certeza científica”. Honrando 
os contributos de Herculano, sabe José Domingues como estamos hoje distantes 
dos modelos historiográficos documentais exclusivistas da “Escola Histórica” 
de Mommsen e já vamos escrevendo além do modelo ideológico-institucional 
de José Mattoso.

Neste contexto, e no âmbito da proibição aos decretos do prior dos 
Dominicanos Soeiro Gomes, parte da referência na lei de Afonso II a um “livro 
de leis que proíbe a recepção de lei nova no Reino” para recolocar a possibilidade 
de se estar a aludir às normas fixadas nas polémicas Cortes de Lamego.

Ora a inexistência de um corpus normativo escrito em documento que 
tenha chegado a Herculano ou a outro historiador aceite ou citável, desde o 
início do século XIX, não pode continuar a afastar da nossa história jurídico-
constitucional a possibilidade de Cortes portuguesas terem fixado, desde muito 
cedo, um conjunto de princípios e de regras de organização do poder político 
e do seu exercício.

Perdem-se os especialistas da nossa História Constitucional a estudar e a 
ensinar os textos fundacionais do constitucionalismo material anglo-saxónico 
às novas gerações de alunos de Direito, esquecendo, numa visão preconceituosa, 
a riqueza do acervo normativo e doutrinário que tem por objecto a disciplina 
jurídica do poder político na nossa Idade Média.

Tomando a lição de Martim de Albuquerque como rumo, tentámos, em 
descoloradas linhas, explicitar as categorias basilares, as instituições primárias, 
os conceitos fundadores e as linhas de força do direito político medieval 
hispânico no século XII para chegar às origens do “constitucionalismo” luso, 
mas contínua a faltar um estudo monográfico sobre o tema. Renasce a esperança 
com a abertura supra-referida, que ele possa ser feito por José Domingues.
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Recoloca também aqui o autor a questão da influência do Código 
Visigótico na formação de um corpo legislativo pós-independência do Reino no 
século XII, realçando - ainda que sem a veemência que a localização no tempo 
das referências ao Código Visigótico já permitira a Duarte Nogueira – que é 
normativo mais portucalense que português, logo não integrável no tópico 
metodológico do Ius proprium.

Ao situar as Siete Partidas, apesar da intensa vulgarização castelhanista dos 
seus conteúdos romanos, no Ius commune recebido em Portugal e projectado nas 
leis de Coimbra de 1211, José Domingues insere a produção legislativa dos reis 
portugueses desde o seu início, no direito romano imperial (das constituições 
imperiais), antes da recepção jurisprudencial centrada no Digesto e de difusão 
eclesiástica e universitária.

Aqui, salientando bem a vigência das Siete Partidas no período medieval 
em Portugal, dialoga com mestres com opiniões sobre o tema firmadas na 
sua elevada cultura jurídico-histórica como Gama Barros, Guilherme Braga da 
Cruz, Paulo Mêrea, Almeida Costa, Ruy de Albuquerque, Espinosa Gomes da 
Silva, Martim de Albuquerque e Duarte Nogueira relendo e sintetizando os 
seus textos, acrescentando leituras inéditas de documentos novos na discussão 
doutrinária e argumentos inovadores às posições que adopta.

Colocadas as leis de Afonso II – de forma ainda interrogante e com as 
precauções próprias de quem sabe guardar certezas para outras áreas e temas 
menos exigentes e mais documentados – no âmbito da recepção indirecta 
(v.g. via monumentos jurídicos castelhanos) do Direito Romano imperial em 
Portugal pela mão do monarca e tendo como pano de fundo a centralização do 
poder régio, podemos reinterpretar a precocidade da recepção jurisromanística 
em Portugal, apontada por Duarte Nogueira, como resultado das exigências de 
governação em circunstâncias tão particulares como as que teve de enfrentar 
Afonso II. 

Assim, o direito romano que está na base das primeiras leis portuguesas 
é um direito tardio, em que a lex funciona como instrumento de governo ao 
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serviço do seu autor e não como fonte de Direito-ius. Um direito romano 
imperial de matriz política e de conteúdo vulgar que marca toda a recepção 
posterior, com os jurisprudentes oriundos da Universidade que participam no 
processo submetidos ao interesse político do rei na função e, na intenção à meta 
de estender o seu poder, enquanto governante, a todas as pessoas no território 
do reino.

A romanidade tem então um acento marcadamente jurídico-político e 
não apenas jurídico-privatístico, no âmbito das relações intersubjectivas, que é 
marginal no momento legislativo estudado. Não são os conteúdos normativos 
das leis que aqui importam agora, mas a utilização da lei pelo rei no exercício 
do officium de governo, como fazia o imperador romano do seu império.

Por isso, partindo desse Ius commune, mediatizado pelas Siete Partidas, as 
leis das Cortes de Coimbra de 1211, constituem para José Domingues, o início 
de um Ius proprium em Portugal. Afasta assim, por agora, a possibilidade do 
direito foraleiro, desde o início do reinado de D. Afonso I, constituir o único 
Ius proprium na nossa Idade Média, como defendeu Teófilo Braga, no âmbito de 
uma oposição Romanismo/Germanismo, de cariz ideológico, entre os forais 
e as leis: os primeiros, nacionais e de matriz germânica popular; as segundas, 
estranhas ao povo português e de matriz romana e erudita.

O nosso autor ao vincar este entendimento permite que se possam invocar 
os argumentos político e territorial na defesa de uma tese de que em Portugal 
o Ius proprium medieval foi criado exclusivamente pela lei do monarca, pois só 
ela tinha, apesar das dispensas e isenções na aplicação, a abrangência territorial 
do reino. Os forais e outros actos normativos positivados, territorialmente 
circunscritos e de fontes dispersas, ou outros textos normativos sem a natureza 
legislativa própria da função de reinar tinham carácter local ou estamental 
ou até outro, mas não o alcance nem generalidade, nem a unidade da fonte 
que permita qualificá-los como Ius proprium, entendido como um direito geral 
próprio do reino de Portugal.
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Esta ideia de juntar sob a expressão Ius proprium os textos normativos 
oficiais vigentes, superando com demonstração abundante a ideia do carácter 
privado do Livro das Leis e Posturas e das Ordenações de D. Duarte, no seu livro 
anterior sobre as Ordenações Afonsinas, impõe aos jurishistoriadores docentes 
uma tomada de posição sobre os binómios didácticos em que assentam a sua 
Manualística.

Tal provocação, a ser seguida, implicaria uma redefinição do conceito de Ius 
proprium e uma reinterpretação dos documentos e das doutrinas jurishistoriográficas 
sobre o tema que resista aos paradigmas dicotómicos romanismo/germanismo; 
Ius commune/Ius proprium; monismo/pluralismo de fontes; auctoritas/imperium; 
direito popular/direito erudito; ruptura e sobrevivência; tradição e direito 
consuetudinário/inovação e legislação; medievalidade e modernidade.

Também abre o caminho para uma perspectiva, até aqui apenas intuída, 
de que a recepção jurisprudencial do Direito romano, sobretudo na sua versão 
bartolista, pode ter constituído, em Portugal com expressões muito concretas, 
uma forma de resistência do Direito à sua vinculação política anterior, iniciada 
com as leis de 1211; logo esbatida pelas alianças entre jurisprudentes laicos 
e conselheiros régios na oposição a um direito romano-canónico ao serviço do 
clero, que ambos ameaçava.

Ainda não suficientemente explorada a herança documental e literária 
deixada por D. Duarte, fruto de uma bem dirigida educação para reinar – de que 
a justiça que cabe aos reis fazer deve respeitar o Direito, guardando-se as leis para 
a actividade de governar/administrar – podemos entender como o movimento 
de consolidação legislativa expresso nas Ordenações Afonsinas procura, via direito 
subsidiário, manter as diferenças entre o Direito dos juristas e as leis dos reis.

A dinastia de Avis representou o início de uma escola de pensamento 
político português que conhecendo bem a importância de manter as diferenças 
e as distâncias, por um lado entre a justiça e a ordem; por outro, entre a lei que 
orienta a administração do reino e a regra de Direito que resolve o conflito 
em juízo – não deixa de tudo fazer para organizar as leis vigentes, mantendo o 
pluralismo na criação e a diferença na aplicação das regras aos casos.
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A conexão desenvolvida pelo autor entre as Cortes de Coimbra de 1211 
na época de D. Afonso II e as Cortes de Santarém de 1418 no reinado de D. 
João I (apoiado por D. Duarte), quanto ao impulso legislativo em ambientes de 
afirmação do poder régio distintos mas com as identidades conhecidas, preserva 
esta diferença fundamental da civilidade do Direito que é: o prestígio social dos 
jurisprudentes; a autonomia das Universidades; a auctoritas de um saber assente 
na experiência; as funções de legislar e de julgar ligadas ao imperium.

Com efeito, como lembra bem José Domingues, ao longo do período 
moderno português, que correspondeu ao das Ordenações do Reino, os 
jurisprudentes universitários ensinavam as regras de Direito do Digesto e os 
comentários e adaptações feitas pelos jurisconsultos na sua aplicação a casos, não 
as leis ditadas pelos reis. Do mesmo modo os juízes aplicavam primordialmente 
as regras de Ius aos litígios que tinham de resolver.

Só com a ditadura absolutista na segunda metade de setecentos e com a 
muleta do racionalismo iluminista prolongada e aprofundada no liberalismo 
constitucionalista do início de oitocentos, o Direito cedeu à política, isto é a lei 
impôs-se à regra de ius, nas universidades e nos tribunais. Situação que se prolonga 
até aos nossos dias mantendo o Direito num estado comatoso e a justiça moribunda.

Numa época em que a identificação do Direito com as leis e das formas 
de criação jurídica com a decisão política provocam uma crise profunda nas 
instituições judiciárias e de confiança das pessoas no Direito como instrumento 
de aplicação da justiça no caso concreto importa voltar às origens e perscrutar 
a relação entre o Direito (auctoritas) e as leis dos reis (imperium). Como importa, 
num tempo em que a integração de Portugal na UE submete a função legislativa 
do Estado à compatibilidade com o direito positivado pela União, estudar a 
relação entre a existência de um Ius proprium e a de um rei “soberano” que o cria, 
através das leis.

Revelar as linhas de força da nossa História jurídica no que respeita a uma 
relação entre o Direito e as suas regras jurisprudenciais e a decisão política dos 
órgãos de governo competentes sob a forma de lei, bem como entre a existência 
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de um direito próprio de um Povo e fontes próprias e soberanas de o criar 
no confronto com um direito comum, designado comunitário (vencendo 
formalismos conceptuais, rigorismos de definição e purismos institucionais 
anacrónicos e imobilizadores) – é uma das principais tarefas dos jurishistoriadores.

José Domingues é já um autor com obra e reconhecimento que junta  
a investigação jurishistoriográfica à docência exercida na Escola de Direito da 
Universidade Lusíada - Norte (Porto). Pode, assim, aliar as reflexões motivadas 
pelos seus estudos ao ensino ministrado, numa perspectiva problematizante  
e inovadora, que se reflectirá necessariamente na qualidade da formação 
jurídica dada aos alunos e no diálogo científico com os seus pares. Mas, o seu 
trabalho persistente e de qualidade expresso em livro vai muito além do claustro 
universitário, integrando-se nas obras que acrescentam a nossa cultura jurídica.

Insere-se, assim, o livro que José Domingues apresenta à comunidade 
jurídica, numa oportunidade para que os especialistas voltem aos textos 
que escreveram e aos documentos que estudaram; revejam ou confirmem as 
interpretações e soluções que expuseram e as conclusões que defenderam; 
abram o diálogo aos estudiosos da legística, do direito comunitário e dos ramos 
jurídicos aqui envolvidos, aos historiadores da Idade Média, aos investigadores 
da história e da filosofia políticas. Mas, mais que isso, o livro constitui uma 
interrogação sobre o futuro de um Direito como o nosso que se ensina, cria  
e aplica ignorando a sua história, os seus fundamentos, os seus elementos 
típicos e as razões da sua especificidade.

Eduardo vera-Cruz Pinto
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introdução

Há mais de oitocentos anos que Portugal iniciou a tarefa megalítica de 
erigir o seu ordenamento jurídico próprio, que passamos a identificar como 
o Ius proprium regni, elaborando e promulgando as suas próprias leis. Na Cúria 
convocada para a cidade de Coimbra, no ano de 1211, D. Afonso II publicou 
um conjunto de cerca de três dezenas de diplomas legislativos. Aos nossos dias 
ainda chegou a referência a uma lei de D. Afonso Henriques, sobre as barregãs 
dos clérigos, e uma provisão com características de lei de Sancho I, dirigida 
ao clero no último ano do seu reinado (1210). Mas a severidade e segurança 
exigível pelo credo científico hodierno acabaram por atribuir às leis afonsinas 
de 1211 a categoria de primeiras leis gerais do reino de Portugal1.

A potestas legiferante de D. Afonso II ainda se irá manifestar mais duas 
vezes, já no término do seu reinado. Segue-se um interregno de produção 
legislativa coincidente com o curso do reinado de D. Sancho II, que se terá 
limitado a concretizar a lei da desamortização de seu pai. O clivo normativista 
dos monarcas da dinastia afonsina, tocado pela aragem romano-canónica que 
soprava da Europa, incrementou-se de forma exponencial a partir do terceiro 
Afonso (circa 233 diplomas normativos segundo o cômputo de Herculano, que 
deve ser matizado2), seguindo-se-lhe D. Dinis (circa 131 diplomas normativos), 
D. Afonso IV (circa 143 diplomas normativos), D. Pedro I (circa 29 diplomas 
normativos) e D. Fernando (circa 22 diplomas normativos). Sem que exista ainda 
uma distinção precisa e adequada, nomeadamente quanto ao procedimento 
normativo estes diplomas surgem sob a designação de leis, ordenações, decretos, 
posturas, etc…

1 Sobre as leis de D. Afonso II, cf. José Artur Duarte nogueira, Lei e Poder Régio I. As Leis de Afonso II, Lisboa, 
2006.
2 José doMingues, “Exame Crítico às Leis de D. Afonso III”, in Revista Lusíada – Direito, n.º 7-8, Universidade 
Lusíada do Porto, 2013, pp. 185-223.
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Após a crise dinástica, ao entardecer do século XIV, sobretudo para atalhar 
à anarquia jurídico-legislativa que se fazia sentir, o manancial luso emboca num 
 
 período de compilação e estruturação do próprio Direito do reino. Cerca de dois 
séculos após a promulgação das leis de 1211, compor umas Ordenações oficiais do 
reino – um corpus legislativo com as fundamentais e imediatas fontes de Direito do 
reino – assumiu-se como preocupação assídua e constante de todos os monarcas 
dos finais do século XIV e século XV. Surgem, desta forma, os primeiros códices 
portugueses de Ius proprium regni, vulgo conhecidos como Ordenações do reino de 
Portugal.

Ciente dos riscos que nestas matérias se corre com a categorização de “primeiros 
códices”, importa clarificar que neste trabalho pretendo referir-me, exclusivamente, à 

tipologia das Ordenações do reino, desde logo, distintos dos “códices que teriam albergado 
a legislação de D. Afonso III”, aventados por Leontina Ventura e António Resende de 

Oliveira, para o século XIII. Estes últimos códices, segundo os referidos autores, 

“uma vez tresladados e adaptados às compilações de leis régias efetuadas a partir da segunda metade 
do século XIV, terão sido considerados dispensáveis com o consequente desinteresse em relação à sua 
conservação”. Os apoios argumentativos para esta tese são alforriados das Ordenações 

de D. Duarte – (i) “Em nome da santa trindade padre E filho E spiritu santo. Aqui se começa 
o primeiro livro dos degredos E constituçoões que fez o muy nobre dom afonso o quinto Rey de 
portugual que foy”; (ii) “Aqui se começam as ordenaçoões E custumes que o dito Rej dom afonso 
pos na sa corte E no seu Regno Julgadas E guardadas”; (iii) “Aquy Começam os custumes E 
a hordenaçom que o dito Rey ffez nas Suas audiançias E no rregno”; (iv) “Aquy se começam 
os costumes E os stabelimentos da Cassa del rrey”3. Os investigadores da Universidade  

de Coimbra propõem o ano de 1258 para o início dos trabalhos de registo do 

corpus legislativo de D. Afonso III em livros próprios4. Apesar de todo o cuidado  

3 Ordenações Del-Rei Dom Duarte, Edição preparada por Martim de Albuquerque e Eduardo Borges Nunes, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1988 (= ODD), pp. 54, 76, 123 e 140.
4 Leontina ventura e António Resende de oliveira, “Os Livros do Rei: Administração e cultura no tempo de 
D. Afonso III”, in Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra 25, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2012, 
p. 188 [Disponível em: http://impactum-journals.uc.pt/boletimauc/article/view/455 (consultado no dia 7 de 
abril de 2013)].
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e interesse suscitados por esta tese, os argumentos não me conseguiram convencer 
da existência de tais códices de Ius proprium alfonsum. Por um lado, não são 
apresentados quaisquer comprovativos coevos ao tempo de Afonso III; por outro 
lado, as três últimas referências acima aspadas das Ordenações de D. Duarte são, 
mutatis mutandis, idênticas às que, nas mesmas Ordenações, encetam a legislação 
compilada do reinado de D. Dinis –“Aquy se começam as leis E as hordenaçõees que 
fez o muy nobre rrey dom denjs”5– e do reinado de D. Afonso IV –“Aqui sse comecam 
as lex E costitoçoões E hordenaçoões que fez ho muy nobre Rey dom afonsso ho quarto”6. Sem 
embargo, entendo que se trata de títulos próprios pensados para a composição  
e sistematização das referidas Ordenações e não referências a eventuais compilações 
legislativas de D. Afonso III (D. Dinis e D. Afonso IV).

Maior acuidade merece a primeira referência transcrita por Ventura e 
Resende Oliveira e acima repetida, pelo simples facto de fazer menção expressa 
ao “primeiro livro dos degredos E constituçoões que fez o muy nobre dom afonso o quinto Rey de 
portugual que foy”. Se existe um livro primeiro, insinua-se a existência de outro(s) 
– por isso, Ventura e Resende Oliveira falam sempre no plural – o que me 
parece exagerado só para os actos legislativos do punho de Afonso III. Além do 
mais, os outros testemunhos colacionados referem-se à compilação de costumes 
da Corte e do reino e dos estabelecimentos da Casa de el-rei. Propósito mais 
adequado ao período cronológico das Ordenações do que ao século XIII ou ao 
tempo do reinado de Afonso III. O que quer dizer que, com todas as reservas 
e incertezas aconselháveis nesta matéria, pode ser uma referência aos livros do 
movimento compilatório dos séculos XIV/XV.

Em relação ao título adotado, a expressão latina Ius proprium ou Iura propria, 
na expressão clássica de Glosadores e Comentadores, surge por diferenciação à do 
Ius commune. Reconhecendo-se nesta última a síntese do direito romano-canónico, 
por um lado, e, por outro lado, as novas realidades jurídicas dos primeiros séculos 
da Baixa Idade Média. Esta corrente, corolário do labor seminal de Irnério  
e continuado por Glosadores e Comentadores, campeou por toda a Europa  

5 ODD, p. 164.
6 ODD, p. 310.
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dos séculos XII e seguintes de uma forma inusitada. Consequentemente, a 
corrente do Ius proprium surgiu para, particularmente, identificar as fontes internas 
do Direito ou de produção própria de cada reino. Aspando as palavras de Vera-
Cruz, a propósito da individualização jurídico-política de Portugal como reino 
independente no século XII, “tal processo de afirmação política fundava-se na romanidade 
do ius commune, não na reivindicação de criar direitos próprios (iura propria) como manifestações 
de independência política ou singularidade cultural (nacional), como mais tarde veio a acontecer” 7.

A separação entre ambos não é completamente estanque ou isenta de 
quaisquer dificuldades, existindo relações entre si que se não podem escamotear8. 

A forma de recepção do Ius commune também não foi idêntica em todos os 
reinos da Europa, antes pelo contrário, obedeceu a idiossincrasias e a intensidades 
muito diferentes de reino para reino e até de região para região, v. g., o caso 

7 Eduardo vera-Cruz, Terra de Santa Maria: Terra-Mãe do Primeiro Portugal: Estudo de Direito Medieval Hispânico 
sobre a Independência de Portugal (1096-1197), Comissão de Vigilância do castelo de Santa maria da Feira, 2007, 
vol. II, p. 41.
8 Ius commune surge em contraposição a Ius proprium ou Iura propria. A propósito da evolução deste 
relacionamento cf., Aquilino iglesia Ferreirós, “La Formación de los Libros de Consulado de Mar”, 
Initium 2, Associació Catalana d’Història del Dret “Jaume de Montjuïc”, Barcelona, 1997, pp. 4-9; Andre 
gouron, “Le droit commun a-t-il été l’héritier du droit romain?”, in Comptes-rendus des séances de l’année - 
Académie des inscription et belles-lettres 142/1, 1998, pp. 283-292 [Disponível em: http://www.persee.fr/doc/
crai_0065-0536_1998_num_142_1_15860 (consultado a 14 de outubro de 2018)]; J.-L. HalPérin, “L’approche 
historique et la problématique du jus commune”, in Revue Internationale de Droit Comparé 52/4, 2000, pp. 
717-731 [Disponível em: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2000_
num_52_4_18625 (consultado a 14 de outubro de 2018)]; José doMingues, “Recepção do Ius commune 
medieval em Portugal até às Ordenações Afonsinas”, in Initium - Revista Catalana d’Historia del Dret, 17, 2012, pp. 
121-168; António Manuel HesPanHa, Cultura Jurídica Europeia: Síntese de um milénio, Coimbra, Almedina, 2012, 
pp. 114-117; Juna Alfredo obarrio Moreno, “El Ius commune y sus vías de recepción”, in Revista General 
de Derecho Romano 20, 2013, pp. 1-83 [Disponível em: http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.
asp?id=11&numero=20 (consultado a 14 de outubro de 2018)]; Nicolas WareMbourg, “La notion de «droit 
commun» dans l’Ancienne France coutumière: Point d’étape”, in Glossae. European Journal of  Legal History 13, 
2016, pp. 670-684 [Disponível em: http://www.glossae.eu/ (consultado a 14 de outubro de 2018)].
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impar de Inglaterra9, a adesão precoce em França e Itália (século XII)10, ou a 
chegada tardia à Alemanha (século XV)11 e à Suécia (século XVI)12. Em relação  
à Península Ibérica, não são despiciendas as diferenças sentidas nos territórios 
de Catalunha, Maiorca13, Valência, Aragão, Navarra, Castela e Galiza14.

Em relação aos contornos assumidos pelo Ius proprium em Portugal, 
devemos distinguir dois grandes grupos: por um lado o direito de âmbito geral, 
consubstanciado nas leis gerais, nas respostas aos capítulos gerais de Cortes,  
nos estilos da Corte e nos costumes do reino; por outro lado, a produção 
legislativa de âmbito territorial restrito, concretizada nos foros, costumes, 
posturas, ordenações e outras leis municipais. Este segundo grupo e os códices 
que lhe estão inerentes ficam fora do âmbito deste trabalho. Por maioria  

9 Charles P. sHerMan, “Romanization of English Law”, in Yale Law Journal 23, 1914, pp. 318-329 [Disponível 
em: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4436 (consultado no dia 26 de outubro de 2018)]; Richard 
H. HelMHolz, “Magna Carta and the ius commune”, in University of  ChicagoLaw Review 66/2, 1999, pp. 297-371 
[Disponível em: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2485&context=journal_
articles (consultado no dia 26 de outubro de 2018)]; Miguel Ángel Jusdado ruiz-CaPillas, “Ius commune y 
Common Law”, in Cuadernos de Historia del Derecho 15, 2008, pp. 331-332 e 336-342 [Disponível em: https://
revistas.ucm.es/index.php/CUHD/article/view/CUHD0808110327A (consultado no dia 26 de outubro 
de 2018)]; Richard H. HelMHolz e V. Piergiovanni (eds.), Relations between the «ius commune» and English Law, 
Rubettino, 2009; John Hudson, “Magna Carta, the ius commune, and English Common Law”, in J. S. loengard 
(ed.), Magna Carta and the England of  King John, Boydell Press, 2010, pp. 99-119; Anne J. duggan, “Roman, 
canon, and common law in Twelfth-Century England: the council of Northampton (1164) re-examined”, in 
Historical Research 83, 2010, pp. 379-408; A. Barreto Menezes Cordeiro, “Magister Vacarius e a Reintrodução 
do Direiro Romano na Inglaterra Medieval”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa LIV/1-
2, 2013, pp. 69-85; Thomas J. MCsWeeney, “Magna Carta, Civil Law, and Canon Law”, in D. MagraW et al 
(eds.), Magna Carta and the Rule of  Law, 2014, pp. 281-309 [Disponívelem: https://ssrn.com/abstract=2539559 
(consultado no dia 26 de outubro de 2018)]; T. rüFner, “Continental Jurists and English Common Law”, 
in Glossae. European Journal of  Legal History 13, 2016, pp. 626-635 [Disponível em: http://www.glossae.eu/ 
(consultado no dia 26 de outubro de 2018)].
10 Jusdado ruiz-CaPillas, “Ius commune y Common Law”, p. 331.
11 Jusdado ruiz-CaPillas, “Ius commune y Common Law”, p. 332.
12 Mia KorPiola, “On the Reception of the Jus Commune and Foreign Law in Sweden, ca. 1550-1615”, in 
Clio@Themis - Revueu électronique d’histoire du droit 2, 2009, [Disponível em: http://www.cliothemis.com/on-the-
reception-of-the-jus (consultado no dia 26 de outubro de 2018)].
13 Antonio Planas rosselló, “La recepción del ius commune en el Reino de Mallorca”, in Glossae. European 
Journal od Legal History 13, 2016, pp. 561-589 [Disponível em: http://www.glossae.eu/ (consultado no dia 26 
de outubro de 2018)].
14 Faustino Martínez Martínez, “Notas sobre la penetración del derecho común en Galicia (siglos XII-XV)”, 
in Cuadernos de Estudios Galegos 48/114, 2001, pp. 41-44; Juan Alfredo obarrio Moreno, “El Ius commune 
y sus vías de recepción”, in Revista General de Derecho Romano 20, 2013, pp. 1-83 [Disponível em: http://www.
iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=11&numero=20 (consultado no dia 26 de outubro de 2018)].
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de razão e pelas suas especificidades como fonte de direito próprio, também 
terá que ficar de fora todo o Direito prudencial15. Para este trabalho foram 
chamados à colação apenas os códices medievais produzidos para o Ius proprium 
de âmbito geral. E mesmo aqui, também se excluem os cadernos de capítulos 
gerais de Cortes que surjem apartados e com o único propósito de coligir este 
tipo específico de fonte geral.

Mesmo assim, temos de ter sempre presente que dentro do mesmo 
códice se possam incluir fontes externas ao lado de fontes próprias. Por outras 
palavras, um códice de Ius proprium pode misturar fontes próprias com fontes 
de Ius commune e até com fontes de âmbito municipal. As Ordenações Afonsinas, v. 
g., para além das leis dos monarcas e de alguns capítulos de Cortes, integra no 
seu miolo concordatas, concórdias e bulas, inquirições de D. Dinis, o foral dos 
mouros forros dado por D. Afonso Henriques, costumes, estilos da Cortes, textos 
das Partidas de Castela e revela sérias influências do direito romano, canónico 
(nomeadamente na divisão em 5 livros, que terá ido buscar à sistematização 
das Decretais de Gregório IX, conforme, reiteradamente, se tem vindo a afirmar 
desde a asseveração setecentista de Anastácio de Figueiredo) e até muçulmano.

Quanto aos limites temporais: o limite a quo aqui adotado corresponde 
ao surgimento dos primeiros códices de Ordenações, nos finais do século XIV, 
e o limite ad quem é o que foi marcado pela primeira impressão das Ordenações 
Manuelinas, nos anos de 1512/13.

Com este trabalho pretende-se colmatar uma lacuna da bibliografia 
em torno dos livros de Ius proprium em Portugal que, ao contrário dos livros 
de Direito comum, nunca foram submetidos a uma tentativa de inventário 

ou catalogação cronológica e sistemática. Estes últimos gozaram de uma extensão 
temporal bastante mais alargada: no limite a quo, não existem livros de Direito 
português anteriores ao início da dinastia de Avis, mais circunstanciadamente, 

15 A noção de Direito prudencial em albuquerque, História do Direito Português 1, Edições Pedro Ferreira, 2005, 
pp. 191-193.
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antes da última década do século XIV16. Por isso, nem sequer é aconselhável 
um paralelo imediato com os livros de Direito comum, que surgiram em 
território português desde o século XII e se estenderam até ao século XVIII e à 
promulgação da Lei da Boa Razão (1769).

Contrariamente ao que prima facie se possa pensar, existe uma notória 
escassez de referências documentais a obras de Ius proprium no Portugal medievo. 
Quando deixaram de vigorar, os livros de Direito medieval português perderam 
a sua utilidade prática. A impressão dos primeiros textos jurídicos, no reinado 
de D. Manuel I, relegou os códices manuscritos de Direito para as prateleiras 
do esquecimento. Os vetustos códices medievais converteram-se em estorvos 
difíceis de ler e compulsar, que ocupavam espaços úteis e imprescindíveis para 
outros fins. Por isso, ao perderem o proveito jurídico originário, acabaram 
por ser desbaratados pela incúria dos homens e abandonados à voracidade das 
traças e à devastação do tempo.

Para além do efeito corrosivo do tempo, ainda tiveram de suportar a ira de 
uma imperiosa e imediata destruição, que foi imposta por acto legislativo régio 
de D. Manuel I: o alvará de 15 de março de 1521 impunha que os possuidores 
de Ordenações anteriores as destruíssem no prazo de três meses sob grave pena 
de cem cruzados e degredo de dois anos para os territórios de além-mar; os 
procuradores que, dentro desses três meses, não adquirissem a nova impressão 
 
seriam privados do ofício para sempre17. Este imperativo legal terá originado 
um biblicídio que só se justifica à luz da necessidade premente de uma certeza 
e segurança jurídica, bem com da protecção da confiança no Direito vigente. 
Nos recuados tempos medievais, tal como hoje, era fundamental que o Direito  

16 Salvo os livros com a legislação de Afonso III, ventilados por Leontina Ventura e António Resende Oliveira, 
ainda não me surgiu qualquer referência anterior ao ano de 1390. Ao limite, se as minhas premissas, que 
alvitram o início do movimento compilatório de Avis nas Cortes de Coimbra de 1385 –José doMingues, As 
Ordenações Afonsinas – Três Séculos de Direito Medieval (1211-1512), Sintra, Zéfiro, 2008, pp. 65-66– tiverem alguma 
procedência, podem algum dia surgir novas referência entre os anos de 1385 e 1390.
17 Documento publicado em João José Alves dias, Ordenações Manuelinas: Livros I a V: Reprodução em fac-símile da 
edição de Valentim Fernandes (Lisboa 1512-1513): Livro Primeiro, Lisboa, 2002, pp. XXXI-XXXII, que refere a sua 
publicação em Tito de Noronha e no jornal O Conimbricense.
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chegasse actualizado aos seus destinatários (mesmo que os mecanismos fossem 
ainda muito rudimentares) e que se criasse alguma confiança no ordenamento 
jurídico implementado e em vigor.

Nesses tempos, sobretudo pelo desconhecimento da lei e iletracia da 
grande parte dos seus agentes, a mera revogação expressa (e por maioria de 
razão a tácita) de um texto jurídico não actuava com a celeridade e eficácia que 
lhe é reconhecida na actualidade. Além de que, para o medievo, desconhece-se 
qualquer revogação expressa e torna-se legítimo suspeitar se, nos moldes que 
lhe reconhecemos hoje, funcionaria a revogação tácita da nova Ordenação pela 
Ordenação velha. Por isso, ao sabor do acaso e de alguns rábulas não seria difícil 
encontrar textos velhos a vigorar em simultâneo com os novos, geradores de 
incompatibilidades e confusões judiciárias. A circulação em simultâneo de 
textos jurídicos diferentes e até contraditórios não abonaria em proveito da 
boa administração da justiça, fazendo-a perigar nos seus princípios basilares. 
Por outro lado, a Idade Média tardia ainda comunga do encanecido vector do 
direito costumeiro e foralengo, segundo o qual o preceito mais antigo seria o 
dominante18. Por isso, para D. Manuel I se tornou tão imperioso decretar sob 
duras sanções a destruição dos textos legislativos que ficavam fora de vigência 
após a promulgação da nova coletânea legislativa.

A devastação de códices jurídicos foi de tal ordem, que só no século 
XXI se conseguiu completar a coleção dos cinco livros da edição de Valentim 
Fernandes de 1512-1513. Durante muito tempo os únicos tomos conhecidos 
foram os livros I e II, acrescidos de alguns fragmentos achados na hodiernidade 
por João Alves Dias. Seria este emérito investigador que, por indicação de 
Julián Martín Abad (Chefe de Serviço de Manuscritos, Incunábulos e Raros da 
Biblioteca Nacional de Espanha), conseguiu localizar e diligenciou a impressão 
fac-simile da colecção completa desta Ordenação Manuelinas (edição de 1512-1513) 

18 Há situações documentadas em que “pelo simples facto de ser antigo, mantém-se um costume, ainda que se reconheça ser 
mau ou danoso” –cf. silva, História do Direito Português, pp. 272-273–.
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pertencente à Biblioteca Casanatense, sediada em Roma19. Entretanto, João Alves 
Dias deparou também com os restos de uma impressão desconhecida dessas 
Ordenações Manuelinas que lhe permitiram estabelecer a seguinte sistematicidade 
para a sua impressão: 1.º sistema (1512-1514): 1.ª edição (1512-1513); 2.ª edição 
(1514); 2.º sistema [1518-1519]; 3.º sistema (1521)20.

Nesta liça de sobrevivência, não se pode depreciar a hegemonia alcançada 
pelos Direitos romano e canónico (apesar de subsidiários) tanto no meio 
académico como nos tribunais e o correlativo desinteresse pelo estudo do 
Direito do reino de Portugal. Foi preciso chegar aos finais do século XVIII 
para que este último fosse considerado no seu devido lugar, pelos Estatudos 
Pombalinos da Universidade de Coimbra. Vale a pena aspar o queixume de 
um conceituado jurisprudente que viveu esta época de transição: “postas em 
total desprezo e esquecimento as Leis Regias e Patrias, se recorria geral e indistinctamente 
nas Allegações e Decisões só às Imperiaes e Textos de Direito Civil e aos Doutores que os 
interpretavão; a ponto de se introduzir entre os Pragmaticos e Praxistas e reputar bastantemente 
authorizada pelo uso e practica continua a celebre Regra de que as Leis Patrias se devião 
restringir e limitar ou ampliar e alargar conforme fossem ou correctorias do Direito Romano  
ou conforme ao mesmo e segundo as regras tiradas dos Textos do mesmo Direito” 21 . A mutação 
será, em grande parte, protagonizada por este e outros distintos jurisconsultos 
coevos, pela lei da Boa Razão de 18 de agosto de 1769 e pelos referidos Estatutos 
Novos ou Estatutos Pombalinos da Universidade de Coimbra de 177222.

19 Ver a Introdução a esta edição fac-simile em dias, Ordenações Manuelinas, p. XXXIV.
20  João José Alves dias, Ordenações Manuelinas 500 anos depois: os dois primeiros sistemas (1512-1519), Lisboa, 
Biblioteca Nacional de Portugal e Centro de Estudos Históricos – Universidade Nova de Lisboa, 2012.
21 José Anastácio de Figueiredo, “Memoria sobre qual foi a época da introducção do Direito de Justiniano em 
Portugal, o modo da sua introducção, e os gráos de authoridade, que entre nós adquirio. Por cuja occasião 
se trata a importante materia da Ord. liv. 3 tit. 64”, in Memorias de Litteratura Portugueza, Academia Real das 
Ciências de Lisboa, tomo II, Lisboa 1792, p. 314.
22 Cf. Mário Júlio de Almeida Costa e Rui de Figueiredo MarCos, “Reforma Pombalina dos Estudos Jurídicos”, 
in Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra, 1999, pp. 67-98; António Manuel HesPanHa, Cultura Jurídica Europeia: 
síntese de um milénio, Coimbra, Almedina, 2012 (na pág. 183 faz referência a “um recente ensaio sobre compilações do 
conjunto destas fontes de Direito (Domingues, 2012)”, que nunca chegou a ser publicado e corresponde, com algumas 
melhorias e adaptações, à obra que aqui se publica. Para o que aconteceu em Espanha, vide Faustino Martínez 
Martínez, “Sátira contra la predilección del Derecho Romano: una crítica decimonónica a un ordem jurídico 
todavia no fenecido”, in Cuadernos de Historia del Derecho 12, 2005, pp. 179-228 [Disponível em: https://revistas.
ucm.es/index.php/CUHD/article/view/CUHD0505110179A (consultado no dia 26 de outubro de 2018)].
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Outros motivos se poderiam forjar em torno da míngua de obras jurídico-
lusas, v. g, guerras, roubos, pilhagens, invasões, desamortizações, o escasso 
conhecimento científico destes manuscritos, etc. O conhecimento da existência 
destas obras, ao contrário dos códices visigóticos e das obras ligadas à recepção 
romano-canónica, nomeadamente as de Afonso X O Sábio, ainda não captaram 
o interesse peculiar dos estudiosos e investigadores. Assim, as secas referências a 
Livros de Ordenações continuam esparsas, de forma indirecta e abandonada, por 
uma multiplicidade de textos impressos e manuscritos inéditos, não existindo, até 
ao momento, nenhum trabalho monográfico que as colecte de forma cronológica 
e sistemática. As linhas que se seguem tentam suprir este conhecimento lacunar, 
coligindo e aferindo os fragmentos disseminados nos impressos e juntando-
lhe outros resgatados à rasoira do tempo. Em anexo, para cada um dos códices 
tratados, aparecem os subsídios documentais coligidos por ordem cronológica. 
Mas o garimpo das lacónicas menções escritas, dissimuladas no vernáculo 
medievo dos pergaminhos bolorentos, está muito longe de ter terminado. As 
hipóteses aqui desempoeiradas ficam à mercê de outros subsídios documentais e 
teses doutrinais que as possam confirmar, infirmar, completar ou corrigir.

Mediante este arrazoado em torno do título escolhido, os marcos 

cronológicos ficam definidos: como limite a quo, o início do movimento 

compilador, no final do século XIV; e como limite ad quem, o surgimento 

da imprensa jurídica – a primeira manifestação da imprensa portuguesa 

na publicação de textos jurídicos continua a ser apanágio do Regimento 
dos Oficiais das Cidades Vilas e Lugares destes Reinos. Mas antes de entrar 

na temática dos códices de Ius proprium, torna-se inescusável um breve 

escurso pelos livros de Direito anteriores ao “Renascimento Jurídico” 

medieval e, de seguida, pelos livros de Ius commune que enxamearam ao 

longo de toda a Idade Média portuguesa.
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I. Livros de Direito Anteriores ao “Renascimento Jurídico” 
 Medieval.

  1. o LIber IudIcum.

O Código Visigótico é uma das mais importantes fontes de Direito do reino 
de Leão que se manteve em vigor no território português, durante praticamente 
todo o século XII23. É perfeitamente compreensível que o corpo de legislação 
geral dos povos peninsulares se tivesse mantido no incipiente reino cristão, 
alheio à pugna intestina de autonomia e independência. Para este códice 
jurídico do ano 654, nas suas múltiplas denominações (Liber Judicum, Liber 
Judicialis, Liber Judiciorum, Forum Judicum, Lex, Lex Gothorum, Lex Visigothorum), 
existe um pecúlio ibérico de referências documentais assaz preenchido: “no que 
respeita a alusões directas ou subentendidas ao liber, entre 882 e 1217/1222, percebem-se no 
portucalense e no português mais de uma centena de alusões”24. O angariar de adminículos 
em torrão luso vem de longa data, nomeadamente, com os incansáveis João 
Pedro Ribeiro25 e Gama Barros26 e já faz parte de qualquer manual de História 
do Direito Português.

O registo elaborado por Duarte Nogueira dá conta de referências à sua 
posse, utilização ou conhecimento e numerosíssimas citações do texto até 
à aceitável referência na lei de Afonso II27. Para a posse do Libro colaciona,  

23 Sobre a origem e estrutura do Codex Visigothicus, albuquerque, História do Direito Português, pp. 124-127.
24 J. Duarte nogueira, “Notas à Lei nos Primórdios da Nacionalidade: O Juizo do Livro em Leão e Santiago”, 
in Liber Amicorum Fausto de Quadros, vol. I, Coimbra, Almedina, 2016, p. 819.
25 João Pedro ribeiro, “Memoria sobre qual seja a Época da Introdução do Direito das Decretaes em Portugal, 
e o Influxo que o mesmo teve na Legislação Portugueza”, Memorias de Litteratura Portugueza publicadas pela 
Academia Real das Sciencias de Lisboa, Tomo VI, Lisboa, na Typografia da mesma Academia, 1796, pp. 
5-34 [Disponível em: em http://archive.org/details/memoriasdelitter06acad (consultado no dia 1 de maio 
de 2013)].
26 Henrique da Gama barros, História da Administração Pública em Portugal nos séculos XII a XV, tomo I, Lisboa, 
1885, pp. 1 e ss. (remete para os autores antecedentes José Anastácio de Figueiredo e António Caetano do 
Amaral).
27 Sobre esta problemática vide, sobretudo, Alexandre HerCulano, Portugaliae Monumenta Historica – Leges et 
Consuetudines, pp. X-XI. José Artur Duarte nogueira, Sociedade e Direito em Portugal na Idade Média – Dos Primórdios 
ao Século da Universidade (Contribuição para o seu Estudo), Lisboa, 1994, pp. 97 e ss. e pp. 168-189.
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em particular, o documento de 1100, que refere “Petrus iudex aba qui tenet lex 
gotorum”28. Quanto à utilização em pleitos – entre 1047 e 1100 – junta quatro 
documentos dos Portugaliae Monumenta Historica e dois dos Documentos Medievais 
Portugueses. A nível eclesiástico, sublinha a invocação feita pelo arcebispo de 
Braga contra o bispo de Compostela, em 1187; a posse do bispo do Porto, 
D. Sancho Pires, em 1296; e o arrolamento na biblioteca da Sé de Coimbra, 
em 1393, de um “livro dos juizes dos godos”. Acrescenta ainda a existência de três 
exemplares estrangeiros, na proximidade imediata do actual território português: 
dois na região de Celanova, em 889 e 938; e outro na região de Pontevedra em 
101929. Efectivamente, o presbítero Beato em 24 de outubro de 889 doou uma 
“Cannonicorum” e o “Libro Iudicum” à igreja de S. Salvador de Arnoia30; na dotação 
do mosteiro de Celanova, em 27 de fevereiro de 938, feita por Ilduara Eriz, 
viúva de Gútier Menéndez e mãe de S. Rosendo, consta um livro “Goticum”31.

Tem causado alguma estranheza – por já não vigorar em território 
português – o aparecimento no pecúlio jurídico de finais do século XIII (21 de 
junho de 1296) do bispo do Porto, D. Sancho Pires, “huun livro do Iulgo de Leon”. 
Mas esta verba deixa de estar isolada, porque, mais tardiamente ainda, surge no 
testamento de João Gomes, cónego de Coimbra e reitor da igreja de S. Julião 
de Portunhos, lavrado no claustro da Sé de Coimbra no dia 27 de outubro de 

1322, “aliud liber qui est de Foro Legionis”32. O mais plausível é que, ao contrário 

do que se guardava na biblioteca da Sé de Coimbra em 1393, se trate da versão 

castelhana ou Fuero Juzgo. Ainda nesta década de trezentos, no testamento 

28 Seria, provavelmente, o abade Pedro do mosteiro de Vairão (c. Vila do Conde), segundo José Mattoso, 
O Monaquismo Ibérico e Cluny, Obras Completas 12, Círculo de Leitores, 2002, p. 236. Sobre os eventuais 
possuidores da lex Gotorum veja-se também silva, História do Direito Português, p. 165 n. 5.
29 nogueira, Lei e Poder Régio, p. 129 n. 7. No trabalho antecedente deste autor (nogueira, Sociedade e Direito em 
Portugal) podem coligir-se imensas referências documentais.
30 Emilio sáez y Carlos sáez, Colección Diplomática del Monasterio de Celanova (842-1230), vol. 1 (842-942), Galicia 1, 
Universidad de Alcalá, Henares, 1996, doc. 7, p. 67.
31 sáez, Colección Diplomática del Monasterio de Celanova, vol. 1, doc. 57, p. 133.
32 Testamenti Ecclesiae Portugaliae (1071-1325), História Religiosa – Fontes e Subsídios 6, Coord. Maria do Rosário 
Barbosa MoruJão, Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 
2010, p. 450. Imediatamente a seguir consta a referência a um “liber in vulgari castellano De Origine Ventorum”.
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de Rodrigo Afonso Ribeiro, datado de 23 de junho de 1327, consta esta cláusula: 

“Item mando que se meos filhos nom quiserem octorgar este meu testamento ou manda que meos 
Executores filhem minha terça e minha quinta e todo meu movil assi como é uso do Reyno de 
Portugal e assy como é uso do Reyno de Leon”33.

Aproveito a douta sugestão supra de Duarte Nogueira – do critério da 

proximidade geográfica – para aditar a esta exposição uma cláusula do texto foral 

de Milmanda, outorgado no ano de 1199, por Afonso IX. Esse foro de finais 

de Duzentos impõe aos moradores da terra, expressamente, o recurso ao Librum 
Iudicialem para a resolução dos seus litígios34. Milmanda é uma localidade raiana 

do município de Celanova, na província de Orense, situada muito próxima e 

mesmo em face à localidade portuguesa de Castro Laboreiro (c. Melgaço), no 

pico mais setentrional da linha fronteiriça que separa os dois países.

Luso Soares limitou-se a concretizar algumas das citações já conhecidas. 

Compulsando fontes impressas como o Liber Fidei da Sé de Braga, o Livro 
Preto da Sé de Coimbra, os Documentos Medievais Portugueses, o Livro Santo de Santa 
Cruz e as Memórias do Mosteiro de Paço de Sousa, facilmente chegou a um total 

muito próximo das seis dezenas de referências expressas em documento escrito. 

Os limites temporais da documentação compulsada situam-se entre os anos  

de 1014 e 114235. Indo ao encontro do referido por Duarte Nogueira, i. e., que 

em “Portugal é abundantemente citado na documentação até ao terceiro quartel do século XII, 
diminuindo depois progressivamente a sua utilização até aos inícios do seguinte”36.

Para José Mattoso, entre os detentores mais assíduos do Código Visigótico 
estariam os mosteiros medievais: “existia nas abadias de Leça, Rio Tinto e Pendorada,  

33 João Pedro ribeiro, Observações Históricas e Críticas para servirem de memorias ao systema da diplomatica portugueza, 
Parte I, Lisboa, 1798, p. 109.
34 Faustino Martínez Martínez, “Antologia de textos forales del Antiguo Reino de Galicia (Siglos XII-XIV)”, 
in Cuadernos de Historia del Derecho 10, 2003, pp. 262 e 300-301 [Disponível em: https://revistas.ucm.es/index.
php/CUHD/article/view/CUHD0303110257A (consultado no dia 28 de outubro de 2018)].
35 Fernando José Gautier Luso soares, Ensaio para a História da Formação do Direito Medieval Português. O elemento 
romano, Lisboa, Editora Prefácio, 2009, pp. 72-73 e 171-173.
36 nogueira, Lei e Poder Régio, pp. 100-101.
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cujos documentos o citam textualmente, e com bastante probabilidade em Cesar e Vairão. 
Alguns dos seus monges exerceram funções de juristas em julgamentos civis. Sendo Cesar, Rio 
Tinto e Vairão mosteiros bastante humildes, podemos supor que muitos outros possuiriam o 
código visigótico, aliás necessário para defenderem os seus direitos em caso de contestação”37. 
Para além dos mosteiros, outro assíduo possuidor deste códice de legislação 
ibérica seriam as sedes catedralícias – Braga, Porto e Coimbra, pelo menos – 
e, eventualmente, algum rico proprietário com cabedais suficientes para, a 
expensas suas, mandar copiar o manuscrito.

Embora já pese o dilatado do arrolamento, ainda cabem algumas 
referências coligidas por este último autor. Servindo-se da documentação 
monástica guardada na Torre do Tombo, dos Portugaliae Monumenta Historica, dos 
Documentos Medievais Portugueses, do Livro dos Testamentos do Mosteiro de Paço de Sousa e 
do Breve Estudo de António Cruz, colige mais de duas dezenas de menções escritas, 
para os séculos XI e XII. Acentuando a particularidade de se transcreverem 
passagens inteiras do Libro com bastante exactidão38, que é indicativa da elevada 
preparação jurídica dos monges, que nem sempre pertenciam aos mosteiros 
mais importantes39. Acrescenta ainda o caso de Fagildo confessus, provavelmente 
monge de Guimarães, que num julgamento de 999 exerce a função de judex  
e interpretou normativos do Código Visigótico40.

No âmbito do rol e autores referidos, esta parece ser a única referência 
do século X ao Código Visigótico em território português. Acresce ainda, apesar de 
constar em fonte estrangeira, o objecto de um contrato de doação que reporta a 
aplicabilidade do Código – “sicut lex gotica confirmat dicens: Valet donatio sicut et uenditio” 
– em bens situados dentro da actual linha limítrofe de Portugal. Trata-se de uma 
doação de Flámula à sua irmã Clixovara, alcunhada Gotina, de todos os seus bens 
37 José Mattoso, “A cultura monástica em Portugal (875-1200)”, Religião e Cultura na Idade Média Portuguesa, 
Obras Completas 9, Círculo de Leitores, 2002, p. 229.
38 Noutras conjunturas indica-se com precisão a norma do Código Visigótico que se pretende fazer valer, 
conforme regista silva, História do Direito Português, p. 165 n. 4.
39 Mattoso, O Monaquismo Ibérico e Cluny, pp. 235-236. No entanto, Duarte Nogueira coloca a possibilidade 
de as citações serem “translaticiamente copiadas de documento para documento” – cf. nogueira, “Notas à Lei nos 
Primórdios da Nacionalidade: O Juizo do Livro em Leão e Santiago”, p. 813.
40 Mattoso, “A cultura monástica em Portugal”, p. 229. Corresponde à primeira referência documental 
arrolada por Gama Barros (PMH-DC, 183).
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em Valadares, com excepção de uma vila doada a sua irmã Gonterode e a vila 
de Pontelias41 dada a Salamiro. Este monumento, com data de 1 de abril de 963, 
consta no Tombo do cenóbio galego de Celanova42. Nas proximidades desta abadia 
raiana ficava a medieva terra de Valadares, que abarcava todas as freguesias do actual 
concelho de Melgaço e parte do de Monção, no extremo setentrional de Portugal43.

Para o século IX, Espinosa da Silva afirma que “o documento portucalense 
mais antigo, citando o Código, é de 882”44. A este propósito, na Biblioteca Pública 
Municipal do Porto ainda se preservam dois fólios da Lex, que pode ser o 
fragmento mais antigo que se conserva em toda a Península Ibérica. Segundo 
afirma Díaz y Díaz: “Desde el punto de vista paleográfico, me parece que se puede dar  
por seguro el origen pirenaico del fragmento, que hay que atribuir al siglo IX, sin ninguna 
duda (…). Si no me engaño, es el fragmento de la lex más antiguo que se conserva en toda la 
Península”45. Este fragmento não pertenceu à forma vulgata, mas à versão original 
ou recesvindiana46, mandada elabora por Recesvindo em 654.

Para além destes dois fólios, aos nossos dias chegou um códice custodiado 
na Biblioteca Nacional de Lisboa e que terá sido roubado da Biblioteca Nacional 
de Madrid, antes de 1853; na mesma Biblioteca guarda-se um Fuero Juzgo (tradução 
castelhana), que pertenceu a Juan Alfonso, regedor de Logroño, com a data de 158747.

Nos finais do século XII o Código Visigótico começa a perder realce e 
41 A identificação de topónimos em documentação tão recuada é extremamente difícil. No entanto, arrisco 
que Pontelias pode ser Pontizelas, na actual freguesia de Paderne (c. Melgaço) – bem no âmago da terra medieval 
de Valadares. Talvez não seja mero acaso que numa doação de 17 de março de 1043, do abade Aloito e seu 
irmão ao mosteiro de Celanova, conste o mosteiro de S. Paio de Paderne – “in ripa Minei ubi dicent Prato, sic 
alio monasterio de Sancto Pelagio” (José doMingues, “Paderne Militar”, in Boletim Cultural 5, Câmara Municipal, 
Melgaço, 2006, p. 80).
42 Emilio sáez y Carlos sáez, Colección Diplomática del Monasterio de Celanova (842-1230), vol. 2 (943-988), Galicia 2, 
Universidad de Alcalá, 2000, doc. 158, pp. 140-141.
43 O concelho de Valadares foi extinto pelo Decreto de 24 de outubro de 1855 e as suas freguesias repartidas 
pelos concelhos de Melgaço e Monção.
44 silva, História do Direito Português, p. 164 n. 2.
45 Avelino Jesus da Costa, “Fragmentos Preciosos de Códices Medievais”, 2.ª edição, Estudos de Cronologia. 
Diplomática, paleografia e histórico-linguísticos, Porto 1992, pp. 96-97.
46 silva, História do Direito Português, p. 166 n. 4.
47 silva, História do Direito Português, p. 166 n. 4; nogueira, “Notas à Lei nos Primórdios da Nacionalidade: O 
Juizo do Livro em Leão e Santiago”, p. 821, n. 33. Este Fuero Juzgo está disponível em: http://purl.pt/23972 
(consultado no dia 26 de outubro de 2018).
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importância em Portugal, como divulga Mattoso: “as citações mais vagas prolongam-
se até meados do século XII: provam que o Liber Iudicialis mantinha o seu prestígio, mas já 
não era tão bem conhecido dos notários. A propagação dos princípios gregorianos, no fim do 
século XI, convidava os monges a estudarem sobretudo o direito canónico, e a organização da 
justiça régia, com funcionários próprios e independentes dos mosteiros, reduzia a necessidade de 
recorrer à ciência jurídica dos monges”48. Ao invés, mantevesse em vigor nos restantes 
reinos ibéricos e foi traduzido para língua vernácula49.

Esta é a vexata quaestio que tem torturado algumas das mais insignes 
mentes da jurishistoriografia actual. Os seus nomes, acompanhados de uma  
lancinante análise crítica, constam na obra de Duarte Nogueira50. Este autor chama, 
desde logo, a atenção para a divergência dos autores no momento de fixar os “parâmetros 
temporais do processo de erosão da tradição gótica”. Tendo em linha de conta, por um lado, 
que as duas únicas referências do século XIII alusivas à autoridade do Código Visigótico 
são a lei de D. Afonso II contra os decretos de Soeiro Gomes e um comentário de 
Vicente Hispano sobre a aplicação das leis romanas na Península51 e, por outro lado, 
que os derradeiros testemunhos se podem localizar na década de 1180, acaba por 
concluir que o “momento a considerar para efeito do desaparecimento da autoridade do Liber (…) é 
a primeira metade do século XII”. Repare-se, desde já, que ainda não estava definitivamente 
consumada a independência de Portugal como reino, faltava o reconhecimento da 
Santa Sé, que viria a ser feito pela Manifestis probatum de 1179.

Continuando de perto com a exposição de Duarte Nogueira, para o 
fenecimento do Liber em Portugal formaram-se duas correntes divergentes na  
fundamentação: uma que, acabando por privilegiar condicionantes de índole 
local, relaciona o decaimento do Código Visigótico com a pujança crescente do 
Direito costumeiro ou foralengo; a outra que, privilegiando factores de índole 
48 Mattoso, O Monaquismo Ibérico e Cluny, p. 236; nogueira, Lei e Poder Régio, pp. 100-101.
49 Sobre a perseverança do Fuero Juzgo, vid. Maria Luz alonso Martín, “La perduración del Fuero Juzgo y el 
derecho de los castellanos de Toledo”, in Anuario de Historia del Derecho Español 48, Madrid, 1978, pp. 335-378.
50 nogueira, Sociedade e Direito em Portugal, pp. 168-189. Já tive oportunidade de abordar esta questão noutros 
trabalhos entretanto publicados – José doMingues, O elemento castelhano-leonês na formação do Direito 
Medieval Português, in Cuadernos de Historia del Derecho 21, 2014, pp. 216-217 [Disponível em: https://revistas.
ucm.es/index.php/CUHD/article/view/47721 (consultado no dia 26 de outubro de 2018)].
51 Que o autor considera “afirmações de alcance retórico, esgrimidas como argumentos destinados a impressionar no plano 
político, mas sem correspondência rigorosa à realidade” (p. 171 n. 584).
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mais geral, responsabiliza por esse declínio a recepção do Direito justinianeu e a 
crescente actividade legislativa do monarca. Para Espinosa da Silva, a própria lei 
de D. Afonso II, que limita a aplicabilidade do liber legum aos nobres, prestaria  
contributo a esta ideia – se o Código Visigótico se aplica à fidalguia, a classe 
popular reger-se-ia pelo Direito consuetudinário52.

A primeira interpretação peca na sua génese ao não conseguir 
demonstrar, inteiramente, a incompatibilidade do fenómeno consuetudinário 
com o da tradição gótica. Antes pelo contrário, em território portucalense é 
notória a sua convivência “pacífica” num período alargado de, pelo menos,  
um século (Séc. XII-XIII)53. O que faz com que o dies ad quem do declínio do Código 
Visigótico surja num momento demasiado tardio para poder coincidir com o momento 
da ascensão do Direito consuetudinário. Nas palavras do autor que seguimos: “sem 
intuito denegatório da correcção descritiva da visão exposta, aceitamos todavia, não 
existir estrita relação de dependência entre a intensificação do quadro consuetudinário e o desaparecimento 
da autoridade do Código Visigótico”. Em fundamentação da plausível co-habitação entre o 
direito foral e o direito romano-gótico o autor ainda chama à colação dois indícios 
escritos, que me parece de aqui transcrever para servirem a futuras indagações:

• O foral de Covas (1162): “Magnus est enim titulus donationis, in qua  
 nemo potest actum largitatis inrumpere neque foris legis proiicere sed  
 quicquid libenter amplecti. Denique lex canet gotorum ut rem donatam si  
 presentibus tradita fuerit nullo modo repetatur ad donatore sed per testes et  
 per scripturam convincit”54.

• Os foros de Alfaiates (presumivelmente ainda do século XIII,  

52 silva, História do Direito Português, p. 166. No mesmo sentido, Costa, História do Direito, p. 185. Mas 
interrogando a pretensa interpretação, suscitada pela referência ao Código Visigótico na lei de D. Afonso II, 
e acautelando que “antes, porém, de um levantamento sistemático dos largos fundos documentais inéditos, essa afirmação 
translatícia dos autores, desacompanhada de comprovação, representa uma simples conjectura, posto que muito verosímil”. Por 
outro lado, secunda Duarte Nogueira, para o século XIII não subsistiu um único texto a fundamentar 
a autoridade do Código Visigótico, nem sequer em conjunturas próximas da nobreza, onde seria espectável 
que subsistissem, a ter em conta a disposição de Afonso II. Conclui mesmo por uma “escassa viabilidade do 
seccionamento da sociedade, em função da hipotética diversidade dos quadros jurídicos nela dominantes” (p. 186).
53 Iniciado com os forais da Beira outorgados por Fernando Magno, entre 1055 e 1065, a S. João da Pesqueira, 
Penela, Paredes, Linhares e Ansiães (PMH, Leges, pp. 343-348).
54 PMH, Leges, pp. 387-388.
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 confirmados por D. Dinis, em Coimbra, a 1 de março de 1297):  
 “Todo omne que iudicio tivier ante l rey et se alzare al libro de leon per y  
 caya et el alcayde que ad si non iudgare sea periuro”55.

A segunda interpretação, que responsabiliza a crescente actividade legislativa 
do monarca e o indissociável influxo justinianeu, também não passou sem o 
contraditório de Duarte Nogueira. Desde logo, à semelhança do que acontecia na 
primeira interpretação, pelo desfasamento temporal do momento de decadência do 
Liber com o do surto legislativo dos monarcas lusos (meados do século XIII, contra 
a primeira metade do século XII) e, com grande plausibilidade, com o do influxo 
romanístico no reino. Também uma crescente produção legislativa própria não 
implicaria a produção imediata de tal efeito, sobretudo porque o Liber manteve uma 
concomitância regular com a legislação curial do reino leonês do século XI e com 
o surto legislativo de base romanística do reino castelhano-leonês do século XIII. 
Estas palavras espelham bem a posição definitiva de Duarte Nogueira: “também o peso 
crescente da actividade legislativa no território nacional não constituiria, só por si, causa suficiente do 
esbatimento do quadro romano-gótico”56.

A ser assim, poder-se-á prognosticar outra razão justificativa para tal 
desaparecimento do território luso?

A analogia com o reino castelhano, supra aspada da obra de Duarte 
Nogueira, é de extrema pontualidade, devendo dilatar-se também à primeira 
interpretação. Por outras palavras, o que neste momento é demasiado álgido para 
se poder ignorar é que os antagonismos larvares à Lex Gothorum supra-explanados 
se verificaram, de forma antecipada e ainda mais veemente, nos reinos de Leão e 
Castela (posteriormente unidos num só). No entanto, nestes últimos conseguiu 
manter-se como fonte de Direito subsidiário (na versão traduzida do Fuero Juzgo) 
até ao advento do Código Civil Espanhol, no século XIX.

Voltando à incompatibilidade preconizada pelo Direito foral, seguindo 

55 PMH, Leges, p. 486 (rub. 520).
56 nogueira, Sociedade e Direito em Portugal, p. 188.
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agora de perto o trabalho sobre os forais de Galiza da lavra de Martínez 
Martínez, parece indiciar-se uma estreita complementaridade entre a legislação 
consuetudinária peninsular e a ancestral legislação goda – em vez da anunciada 
rivalidade. Em analogia com o foral português de Covas, também em Castela 
aparecem forais a impor o recurso ao Librum Iudicialem para a resolução dos 
diferendos judiciais entre os moradores das respectivas terras – é o caso do, 
acima referido, foral de Milmanda e dos forais de Parga e Llanes, derivados 
da mesma família57. Para abreviar, sem qualquer escusa da leitura integral, 
transcrevo a passagem que me parece mais concludente de Martínez Martínez:

“en todo caso estos forales vinieron a completar la insuficiencia del derecho visigodo, 
presuponiendo, por tanto, su aplicación y su vigencia. Los fueros gallegos, como 
sus homólogos de otros reinos, son compendios de unos pocos preceptos básicos 
y elementales que nacen para asegurar la paz social, mas dejando en el tintero 
una ingente cantidad de negocios y soluciones jurídicas, que, obvia decirlo, se 
hallaban contempladas en el texto visigodo. No hay referencias, por citar dos 
ejemplos, a la compraventa ordinaria de bienes, ni a las disposiciones por causa 
de muerte, cuando es evidente que una y outra se producía en la práctica com una 
relativa abundancia. Con esa perspectiva deben ser observados los fueros en todo 
momento: no agotan toda la materia jurídica, sino que ayudan a coompletarla. 
Existe, pues, un cuerpo general o común de derecho (el Liber), auxiliado, 
completado o suplido por la pléyade de fueros que rigen en cada localidad concreta 
en algunas materias particulares (nunca de modo absoluto)”58

Neste momento, não se pode fazer tábua rasa da tese de Teófilo Braga, 
57 Alfonso garCía-gallo, “Los fueros de Benavente”, in Anuario de Historia del Derecho Español 41, Madrid, 1971, 
pp. 1143-1192. Do apêndice documental transcrevo o clausulado que nos interessa:
Milmanda: “Omnes habitatores infra supradictos terminos uel alfoz pro contentiones uel demandas quas intra se habuerit ad 
Milmanda ueniant accipere iudicium et inde si necesse fuerit eant ad iudicialem librum uel ad regem siue ad forum”.
Parga: “Omnes vicinos de Parrega ubicumque habitaverint, sive in alfoz sive foras, ad Parregam veniant accipere iudicium. 
Et si ad forum vel ad regem vel ad Librum iudiciale ire debuerint, ibi ante alcaldes dent vicarios et nominent vozeros et dent 
fideiussores, si necese fuerint”.
Llanes: ”E todos los vezinos de Llanes a la villa de Llanes vengan a reçebir juyzio, pero que moren en los alfozes o en otros 
lugares fuera del alfoz. E si menester fuere ir al Fuero o al Rey o al Libro, juzguen ante los alcaldes, den vicarios e nombren los 
bozeros e den fiadores, si menester fuere, en Llanes”.
58 Martínez Martínez, “Antologia de textos forales”, p. 269. Vid. também, do mesmo autor, “Notas sobre la 
penetración del derecho común en Galicia (siglos XII-XV)”, Cuadernos de Estudios Gallegos, Tomo 48, fascículo 
114, Santiago de Compostela, 2001, p. 46.
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quando, categoricamente, afirma que os forais portugueses estão em oposição 

com o Código Visigótico, chamando à colação cinco caracteres fundamentais 

derivados, na sua opinião, do velho e consuetudinário Direito germânico: o 

mallum, os conjuratores, os juízos de Deus, o Wehr-geld e os símbolos jurídicos59. Não é este 

o momento para tratar a desenvolvida e delicada controvérsia entre germanistas e 

romanistas, que ainda não está defenitivamente encerrada: “a superação da dicotomia 
romanismo/germanismo é ainda impossível. Mas, já é viável o seu entendimento em termos de 
complementariedade e não apenas de contraposição”60. De qualquer forma, nada obsta a 

que a tese germanista seja matizada e, como acima ficou dito, possa existir uma 

complementaridade entre a legislação foral e a legislação do Liber Iudicum.

Passando ao argumento da recepção romano-canónica. Em Castela 

sentiu-se o latejar de alguma pressão, curiosamente, Afonso X ainda conseguiu 

manter a tradição jurídica das fontes. Saliente-se que já estamos em meados 

do século XIII, com toda a pujança do Direito romano-canónico, e a decisão 

do monarca castelhano já podia contar com o apoio incontestado de uma 

versão romanceada, que lhe foi legada pelo seu imediato antecessor – o Fuero 
Juzgo de Fernando III (1241). O legado escrito da perseverança dessa antiga 

tradição jurídica visigótica em Castela, consta em litígio que opôs o concelho 

de Santiago ao arcebispo compostelano. O concelho querelava contra os juízes 

eclesiásticos que aplicavam o Direito canónico e o romano em prejuízo do 

tradicional Direito consuetudinário da cidade e do Libro de Leon. A hierarquia 

de fontes definida pelo Sábio impôs que os juízes sentenciassem de acordo com 

os costumes e os usos da cidade e, na falta destes, pelo “libro de judgo”, ou seja 

pelo Fuero Juzgo, versão romanceada do Liber Iudiciorum61.

Em Portugal nunca foi feita a tradução para romance e o colapso do Liber, 
59 Teófilo braga, Historia do Direito Portuguez. Os Foraes, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1868, pp. 33-48.
60 Eduardo vera-Cruz, As Origens do Direito Português. A tese germanista de Teófilo Braga, Lisboa, Associação 
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1996, p. 383.
61 Martínez Martínez, “Antologia de textos forales”, pp. 262-263; Idem, “Notas sobre la penetración del 
derecho común en Galicia”, pp. 93-96.
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como acima referido, foi muito precoce. Embora se trate de uma justificação 

circunstancial, a premente necessidade de independência jurisdicional do 

incipiente reino deve ter pesado bastante no momento de cortar com os laços 

de submissão. Essa emancipação pode ser contra o efectivo funcionamento 

dos tribunais do livro: um situado na cidade de Leão62 e outro em Santiago 

de Compostela63. Mas também pode ser, conforme outra corrente doutrinária, 

contra o “Juicio del Libro”, ou seja, um recurso judicial para aferir as diversas cópias 

usadas pelos juízes, em relação ao parâmetro do texto príncipe conservado na 

catedral leonesa64. Por outras palavras, a circulação de cópias bastante diferentes 

entre si impunha o recurso para o texto mais prestigioso, guardado em Leão (e em 

Santiago?). Quer optemos por uma ou por outra doutrina, o que parece verosímil 

é que os primeiros monarcas portugueses, zelosos da sua própria independência, 

não vissem com bons olhos que os seus súbditos recorressem para tribunais ou a 

um texto jurídico conservado no âmago do território do reino vizinho.

E não se pense que o reino de Portugal constitui caso isolado. Antes da 

unificação, Castela também se insurgiu contra o tribunal de Leão e, consequentemente, 

contra o Direito encarnado no Liber Iudicum. No prólogo do Juicio de Albedrío ficou 

bem explícito que aos castelhanos era demasiado gravoso deslocar-se à alçada de 

Leão – “fazíeles muy grave ir a León porque el fuero era muy luengo e el camino era luengo e avían de 
ir por las montannas e quando allá llegavan asoberviávanlos los leoneses”. Chegando a registar-

se, em Burgos, uma pretensa queima pública dos exemplares do Fuero Juzgo65

Sem embargo, quer então dizer que a causa do desaparecimento 
62 Sobre o foro de Leão: Gregoria Cavero doMínguez, Etelvina Fernández gonzález e Fernando galván 
Freile, “Imágenes reales, imágenes de justicia en la catedral de León”, in e-Spania, 3 , junho 2007 [Disponível 
em: http://e-spania.revues.org/index204.html. (consultado a 29 abril 2010)].
63 nogueira, “Notas à Lei nos Primórdios da Nacionalidade: O Juizo do Livro em Leão e Santiago”, pp. 
807-828.
64 Martínez Martínez, “Antologia de textos forales”, p. 263; silva, História do Direito Português, pp. 163-164.
65 Cf. Javier alvarado Planas, “Una Interpretación de los Fueros de Castilla”, em Los Fueros de Castilla, Estudios 
y edición crítica del Libro de los Fueros de Castilla, Fuero de los fijosdalgo y las Fazañas del Fuero de Castilla, Fuero Viejo de 
Castilla y demás coleciones de fueros y fazañas castelhanas, Boletín Oficial del Estado, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2004, pp. 15-25.
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antecipado do Código Visigótico em território lusitano pode não ser congénita 
ao texto em si mesmo, mas antes derivar da tradicional formalidade processual 
de recurso que lhe estava inerente.

Se assim for procedente, a proibição de um recurso ao tribunal do livro, 
sancionada pelos foros de Alfaiates, pode ser uma reminiscência tardia – como 
tardia é a inclusão deste espaço territorial em Portugal – dessa querela dos 
monarcas lusitanos. Esta interdição nos foros de Alfaiates, confirmados por D. 
Dinis, terá subjacente uma prática anterior de recurso ao tribunal do Liber, que 
se pretendia banir. Nas palavras de Duarte Nogueira, “do testemunho riba-cudano 
retira-se em especial que na segunda metade do século XII o recurso ao tribunal do liber era 
corrente, justificando-se por isso dedicar-lhe uma rubrica em foros. Mas retira-se também que 
a sua competência para reapreciar sentenças tomadas no tribunal régio (ou municipal) não era 
pacífica, ou pelo menos nem sempre aceite”66.

 
 2. a HisPana.

A par do Código Visigótico é vulgar aparecerem referências ao Direito 
canónico ou à Hispana, citando-se as duas colecções conjuntamente. A Collectio 
Hispana ou Collectio canonum ecclesiae Hispaniae (século VII) é a mais completa e 
difundida compilação canónica visigoda divulgada na Península. O procedimento 
canónico em caso de excomunhão está documentado, para a década de oitenta 
do século XI, na diocese de Braga e Coimbra, em Paço de Sousa e Pendorada67. 
Nas referências documentais de Luso Soares consta um documento de 1071, a 
partir do Liber Fidei, concluindo que “desde o estabelecimento da monarquia visigótica até à 
reforma levada a efeito por Gregório VII no século XI, a disciplina da Igreja rege-se na Península 
Ibérica pela Hispana, bem como pelas suas predecessoras e derivadas” 68.

Foi invocada, entre 1182 e 1187, na questão entre os arcebispos de Braga 

66 nogueira, “Notas à Lei nos Primórdios da Nacionalidade: O Juizo do Livro em Leão e Santiago”, p. 825.
67 Mattoso, O Monaquismo Ibérico e Cluny, p. 236 n. 78.
68 soares, Ensaio para a História da Formação do Direito Medieval Português, pp. 72-73. Para as colecções canónicas 
anteriores a Graciano, Lotte Kéry, Canonical Collections of  the Early Middle Ages (ca. 400-1140), A Bibliographical 
Guide to the Manuscripts and Literature. History of  Medieval Canon Law I, edited by Wilfried Hartmann and Kenneth 
Pennington, Washington D. C., 1999.

miolo_Códices_Medievais.indd   36 11/04/19   10:53



41

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

37

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

e Compostela, por causa das dioceses sufragâneas. Neste pleito eclesiástico foram 
apresentadas duas versões diferentes da Colectio Hispana: a Recensión Vulgata (por 
Compostela) e a Recensión Juliana (por Braga)69. Surge no inventário da biblioteca da 
Sé de Coimbra, de 1393. Em Portugal conhecem-se apenas dois fragmentos, um sob 
custódia do Arquivo Distrital de Viseu e outro do Arquivo Distrital de Bragança70.

A colecção canónica Hispana existiu em Portugal em tradução árabe 
e, se não tivesse sido destruída, “seria hoje uma das maiores raridades bibliográficas 
portuguesas”, asseverou Avelino Jesus da Costa. Este códice em língua árabe 
vem referido entre os bens que o bispo D. Paterno, falecido a 30 de agosto de 
1087, deixou à Sé de Coimbra. Ainda lá se encontrava no final do século XIV, 
segundo o inventário de 1393. Há hodiernidade chegaram apenas dois preciosos 
fragmentos, arquivados na Torre do Tombo e resgatados e publicados em fac-
simile por Avelino Jesus da Costa. Também denominada Colección Sistemática 
Mozárabe, preserva-se um exemplar na Biblioteca do Escorial (Espanha), de 
meados do século XI e da autoria do presbítero Vicente71.

 Nas proximidades territoriais de Portugal, durante muitos séculos, 
arquivou-se no cenóbio galego de Celanova uma Hispana. Esta lei canónica é, 
constantemente, referida na documentação do seu cartulário. Em 24 de outubro 
de 889 fazia parte dos livros do tesouro do presbítero Beato a “Cannonicorum” e 
o “Libro Iudicum”, que os doou à igreja de S. Salvador de Arnoia72. Esta freguesia 
pertence a Ribadavia, na diocese de Orense, nas proximidades fronteiriças do 
concelho português de Melgaço.

Hoje ainda se conserva um fragmento precioso desta colectânea canónica. 
Anscari Mundó transcreve este fragmento, acompanhando-o com a tradição 
desde a notícia coligida no século XVI por Ambrósio de Morales até ao seu 
recente reaparecimento, depois de ser dado como definitivamente perdido no 
69 Avelino Jesus da Costa, A Biblioteca e o Tesouro da Sé de Braga nos Séculos XV a XVIII, Braga 1985, p. 12.
70 Costa, “Fragmentos Preciosos de Códices Medievais”, pp. 90-93. Este autor cita três documentos (dos anos 
1074, 1085 e 1087) que não constam no rol de Luso Soares. Para as diferentes versões da Collectio Hispana 
(Isidoriana, Juliana, Vulgata e Sistematica Mozárabe) consulte-se também silva, História do Direito Português, p. 179 n. 1.
71  Costa, “Fragmentos Preciosos de Códices Medievais”, pp. 93-95.
72 sáez, Colección Diplomática del Monasterio de Celanova, vol. 1, doc. 7, p. 67. Este documento corresponde à outra 
referência documental ao Código Visigótico, nos arredores de Celanova, aduzida por Duarte Nogueira.
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incêndio da biblioteca do Seminário de Sigüenza em 193673.

Aos nossos dias chegou um único testemunho da chamada Colecção 
canónica Pseudo-Isidoriana, vulgarmente designada por Falsas Decretais, dado à 
estampa por Aires Nascimento74.

 3. as etImoLogIas de santo isidoro de sevilHa.

Para as Etimologias de Santo Isidoro de Sevilha, em Portugal assinalam-se seis ou 
sete exemplares nas mãos de particulares e instituições eclesiásticas, havendo indícios 
seguros do seu conhecimento pelos juristas da cúria régia de D. Sancho I. Aparece na 
doação da condessa Mumadona ao mosteiro de Guimarães, em 959, sendo plausível 
que também se comunicasse ao mosteiro de Vacariça. No século XII circulava um 
exemplar na sé de Braga. Na de Coimbra há indicação de um exemplar do século XI e 
outro do século XII. Eventualmente, nos meados do século XIII, existiria um exemplar 
no mosteiro de S. Vicente de Fora. Nas proximidades do território português, existia 
ainda um exemplar no tão referido mosteiro de Celanova, em 94275.

Nos arquivos portugueses preservaram-se, pelo menos, dois exemplares: um 
oriundo de Santa Cruz de Coimbra, na Biblioteca Pública Municipal do Porto, e 
outro vindo do mosteiro de Alcobaça, na Biblioteca Nacional de Lisboa76.

Santo Isidoro de Sevilha e as suas obras foram fundamentais para a construção 
de uma cultura jurídica europeia comum durante o período da Idade Média77.

 

73 Mundó ansCari, “El fragmento de Celanova de la «Hispana» reaparecido”, Hispania Sacra, vol. 36, n.º 74, 

1984, pp. 591-600.
74 Aires nasCiMento, Fragmento Olisiponense das Falsas Decretais, pp. 37-54.
75 nogueira, Lei e Poder Régio, pp. 126-127.
76 Porto, BPM – Ms. 21. Lisboa, BN – Alc. 446.
77 Luca losCHiavo, “L’impronta di Isidoro nella cultura giuridica medievale: qualche esempio”, in G. Bassanelli 
e S. Tarozzi (curr.), Ravenna Capitale. Uno sguardo a Occidente. Romani e Goti - Isidoro di Siviglia, Santarcangelo di 
Romagna, Maggioli editore, pp. 39-55; Luca losCHiavo, “Isidore of Seville and the construction of a common 
legal culture in early medieval Europe”, in Clio@Themis – Revueu électronique d’histoire du droit 10, 2016, [Disponível 
em: http://www.cliothemis.com/Isidore-of-Seville-and-the (consultado no dia 26 de outubro de 2018)].
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II. Os Livros de Ius Commune.

O estudo e investigação do fenómeno da introdução do Ius commune em 
Portugal conta com uma tradição bissecular, com raízes que recuam à última 
década do século XVIII. Os primeiros trabalhos foram produzidos pelas doutas 
penas de José Anastácio de Figueiredo, João Pedro Ribeiro e Tomás António de 
Vila Nova Portugal. Paulatinamente, o caudal de informações vai-se adensando 
convertendo-se numa página incontornável de toda a manualística no âmbito da 
história do Direito. São múltiplos os vestígios indiciários que vão contribuindo 
para que se possa aprofundar o estudo da chegada e receção do Ius commune 
em Portugal, desde os legados mortis causa com referência a livros de Direito, 
peças processuais, contratos, documentos régios, etc. até ao Livro das Leis e 
Posturas, Ordenações de D. Duarte, livros da Reforma das Ordenações, códices 
e fragmentos medievais do Ius commune que chegaram até aos dias de hoje.

O legado mortis causa do bispo do Porto, D. Fernando Martins (†8 de 
novembro de 1185), continua a ser o testemunho mais recuado da introdução 
do novo Direito em Portugal. O prelado portuense tinha no seu pecúlio 
jurídico uma coleção completa do Corpus Iuris Civilis – Código, Digesto Velho, 
Digesto Novo, Digesto Esforçado, Instituta, Novelas e Autêntico –, o Decreto 
de Graciano e algumas Sumas, que distribuiu pelas dioceses do Porto e de Braga: 
“Mando Portugalensi ecclesiae decreta mea et institutiones et autenticam et nouellam sicut sunt 
in uno volumine et summam decretorum et institutionum et codicis siti in alio volumine (…) 
Mando Bracharensi Ecclesiae codicem meum et digestum vetus et novum in tres partes cum 
isforciato”. A partir desta data tornam-se relativamente assíduas as referências 
aos livros de Direito, tanto aos libri legales como às obras dos mais variados 
quadrantes da scientia iuris, num cômputo que já ultrapassa as quatro centenas  
de obras jurídicas78.
78 Cf., Mário Júlio de Almeida Costa, “Para a História da Cultura Jurídica Medieval em Portugal”, in Boletim 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 35, Coimbra, 1959, pp. 253-276; Isaías da Rosa Pereira, 
“Manuscritos de Direito canónico existentes em Portugal”, in Arquivo Histórico da Madeira 11, 1959, pp. 196-
242 e 13, 1962/63, pp. 28-41; Isaías da Rosa Pereira, “Livros de Direito na Idade Média I”, in Lusitania 
Sacra 7, 1964/66, pp. 7-60; Isaías da Rosa Pereira, “A Livraria da Universidade no Início do Século XVI”, 
in Arquivo de Bibliografia Portuguesa 10-12/37-48, 1964-1966, pp. 155-170; Isaías da Rosa Pereira, “Livros de 
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Não será despiciendo que a esmagadora maioria dos titulares de livros  
de Direito sejam clérigos. A Igreja adotou muito cedo o novo paradigma jurídico 
que estava a ser traçado pelo renascimento do Direito romano. Os livros e o novo 
conhecimento jurídico são trazidos para território português pelos estudantes  
da peregrinatio academica, que, formados nas universidades estrangeiras, vêm ocupar 
lugares próximos do poder político. Foram estes livros que prencheram o 
quotidiano jurídico da media aetas portuguesa, sobretudo como fontes de Direito 
subsidiário. Importa, agora, passarmos aos livros de Ius proprium, que são o objecto 
imediato deste trabalho, e continuam bastante lacunares na bibliografia hodierna.

Direito na Idade Média II”, in Lusitania Sacra 8, 1967/69, pp. 81-96; Isaías da Rosa Pereira, “Dos livros 
e dos seus nomes. Bibliotecas litúrgicas medievais”, in Arquivo de Bibliografia Portuguesa 17/63, 1971-1973, 
pp. 97-167; Isaías da Rosa Pereira, “Achegas para a História da Cultura Jurídica em Portugal”, in Boletim 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Estudos em Homenagem aos Profs. Doutores M. Paulo Merêa e G. 
Braga da Cruz 58/2, 1982, pp. 511-528; Maria Clara Pereira da Costa, “A Problemática da Inserção Social 
de Luís de Camões. Perfil Individual e Social de alguns Camões (Inventário Documental)”, in Actas da 
IV Reunião Internacional de  Camonistas, Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 1984, pp. 281-288; Avelino 
Jesus da Costa, A Biblioteca e o Tesouro da Sé de Braga nos Séculos XV a XVIII, Braga, 1985; José Marques, 
“Livrarias de Mão no Portugal Medievo”, in Bracara Augusta 47, 1997, pp. 269-282; Ana Paula Figueira santos 
e Anísio Miguel de Sousa saraiva, “Património da Sé de Viseu segundo um inventário de 1331”, in Revista 
Portuguesa de História 32, 1997/1998, pp. 95-148; José Mattoso, “A cultura monástica em Portugal (875-1200)”, 
in Obras Completas 9: Religião e Cultura na Idade Média Portuguesa, Círculo de Leitores, 2002, pp. 209-232; José 
Mattoso, “Leituras Cistercienses do Século XV”, in Obras Completas 9: Religião e Cultura na Idade Média Portuguesa, 
Círculo de Leitores, 2002, pp. 276-301; Saúl António goMes, “Livros e Alfaias Litúrgicas do Tesouro da Sé 
de Viseu em 1188”, in Humanitas 54, 2002, pp. 269-281; Saúl António goMes, “Três Bibliotecas Particulares 
na Coimbra de Trezentos. Em torno das elites e das culturas urbanas medievais”, in Revista de História das 
Ideias 24, 2003, pp. 9-49; Saúl António goMes, “Livros Medievais Portugueses. Novos elementos para o seu 
conhecimento”, in Biblos 3, 2005, pp. 69-84 (com bibliografia na p. 69, nota 1); Armando norte, “Vestígios 
da cultura na antecâmara da morte. O caso das livrarias de mão do clero medieval português nos testamentos 
catedralícios”, in Anísio Miguel de Sousa saraiva e Maria do Rosário Barbosa MoruJão (coord.), O Clero 
Secular Medieval e as suas Catedrais: Novas Perspectivas e Abordagens, Centro de Estudos de História Religiosa da 
Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2014, pp. 439-500; José doMingues, “Um fragmento (português) 
da Summa Hostiensis”, in e-SLegal History Review 14, 2012, pp. 1-14 [Disponível em: http://www.iustel.com/v2/
revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=412127 (consultado no dia 16 de fevereiro de 2018)]; José doMingues, 
“Recepção do Ius commune medieval em Portugal, até às Ordenações Afonsinas”, in Initium: Revista Catalana 
d’Historia del Dret 17, 2012, pp. 121-168; José doMingues, “Direito Romano na Sistemática Compilatória das 
Ordenações Afonsinas”, in Direito Romano Poder e Direito: XV Congresso Internacional e XVIII Congresso Ibero-
Americano de Direito Romano, Lisboa, 2013, pp. 558-560; José doMingues, “Códices Medievais de Ius Commune 
em Portugal – Status Quaestionis, in Anuario de Estudios Medievales» 46/2, 2016, pp. 725-750 [Disponível em: 
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/814 (consultado no dia 
16 de fevereiro de 2018)]; José doMingues e Pedro Pinto, “Um Fragmento em Português do Ordo Iudiciarius 
de Tancredo”, in Glossae. European Journal of  Legal History 13, 2016, pp. 207-242 [Disponível em: http://www.
glossae.eu (consultado no dia 16 de fevereiro de 2018)];  Gonçalo Melo da silva, “A singular case? The life of 
books in the chapels of Nogueira (1296-1464): origins, conservation and loan”, in Alicia Miguélez Cavero e 
Fernando villaseñor sebastián (eds.), Medieval Europe in Motion: la circulación de manuscritos iluminados en la península 
ibérica, Madrid, CSIC, 2018, pp. 113-125.
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CaPítulo 1 

os PriMeiros livros de ordenações79

“A investigação não termina aqui! Ainda está a começar. Este é o ponto de partida 
e não de chegada” – as singelas linhas que se seguem pretendem fazer jus às 
doutas palavras, proferidas pelo Mestre, no momento de finalizar e submeter 
a dissertação à crítica do sapiente júri de Doutoramento. Efectivamente, o 
lastro documental em torno de uma das teses estruturantes que sustentei, 
volvidos quatro anos, avolumou-se bastante e permite-me hoje asseverar, com 
uma convicção mais bem documentada e melhor fundamentada, que existiram 
colectâneas oficiais de Direito, em Portugal, muito antes da conclusão das 
Ordenações Afonsinas, a 28 de julho de 144680.
79 Este capítulo foi publicado como “Os Primeiros Livros de Ordenações do Reino de Portugal”, in 
e-SLegal History Review 15, janeiro de 2013 [Disponível em: http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_
revista.asp?id=15 (consultado no dia 26 de outubro de 2018)]. Os subsídios documentais que surgiram a 
posteriori foram incluídos na ordem cronológica e vão identificados com uma letra à frente do número que 
corresponde à ordem do documento imediatamente anterior.
80 Cf. José doMingues, As Ordenações Afonsinas – Três Séculos de Direito medieval (1211-1512), Zéfiro Editora, 
Sintra, 2008. Ao longo de todo o trabalho tentei provar que, no meu despretensioso entendimento, as 
Ordenações Afonsinas não tinham sido a primeira colectânea oficial de leis, tese que ficou bem plasmada, 
v. g., nestas breves palavras aspadas da Conclusão: “o assíduo arrolamento como a mais antiga compilação 
de leis portuguesas terá que ser repensado e, se for o caso, corrigido (…) antes de se encetar a redacção das 
Afonsinas, já existiam Livros de Ordenações a vigorar em Portugal (…) para esta tese se coligiram mais de duas 
dezenas de referências documentais credíveis, entre os anos de 1391 e 1446, e, com certeza, outras aparecerão 
num futuro próximo”. E posteriormente perseverada, em José doMingues, “A Última Reforma do Direito 
Medieval Português”, Revista Lusíada – Direito, n.º 1-2, Porto, 2010, p. 368.
No entanto, a tese tradicionalista ainda se matém, cf. Judite A. Gonçalves de Freitas, O Estado em Portugal 
(Séculos XII-XV) – Modernidades Medievais, Alêtheia Editores, Óbidos, 2012, pp. 111-114. Fazendo referência 
apenas ao meu primeiro trabalho, a autora insiste nas Afonsinas como a primeira compilação oficial do 
reino, mas sem qualquer contraditório. Advirta-se que as palavras que a autora me tributa (aspadas no final 
da p. 112) – efectivamente por mim escritas na página indicada – não refletem o meu pensamento, antes pelo 
contrário, são apenas um ponto de partida que pretendi contrariar, conforme o texto per se o demonstra. 
Nunca defendi que as Ordenações Afonsinas são a “autêntica e única colectâena oficial”, mas exactamente o 
contrário. 
Quanto à autoria material dos cinco livros da Reforma das Ordenações, também não foi, com certeza, pretensão 
minha palmilhar apenas a esteira das teses oitocentistas. Embora as tenha chamado à colação – como não 
poderia deixar de ser, não só pelo subido respeito e consideração que merecem os autores oitocentistas, mas 
para as poder analisar e contraditar onde o achasse oportuno – a tese que defendi é inédita, pelo menos na sua 
forma argumentativa. Ou seja, não coincide na sua totalidade nem com a tese oitocentista (que tributa o liv. 
I a João Mendes e os restantes a Rui Fernandes) nem com a mais recente (que inverteu a posição de autores). 
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Desde os incipientes estudos, respondendo ao estímulo consignado nos 
Estatutos Pombalinos da Universidade de Coimbra (1772)81, e após a sua primeira e 
única impressão em letra de forma (1792)82, as Afonsinas tem assumido a primazia 
como colecção legislativa oficial do reino. O uníssono dos autores, desde o 
século XVIII até à data, torna ocioso estar aqui a referenciar a multiplicidade 
dos que afirmaram que as Ordenações Afonsinas são a primeira colecção legislativa oficial 
portuguesa. No entanto, esta teoria científica não pode deixar de ser colocado 
em dúvida só pelo facto de existir há mais de dois séculos ou porque continua 
a ser evangelizada pela literatura jurishistoriográfica de maior auctoritas – aliás, 
aferida pelo critério da falseabilidade de Popper, uma teoria é científica se (e só se) é 
falsificável.

Partindo do pressuposto que existiram Ordenações oficiais antes das 
Afonsinas, será lógico concluir que existiu um procedimento compilatório 
antecedente, que passarei a designar por primitivo. Neste momento, identifico 
claramente duas fases distintas deste procedimento: a primeira fase, que vai  
dar origem aos primeiros livros de Ordenações do reino (objecto imediato deste 
estudo) e que passarei a designar sistema primitivo joanino, em tributo ao 
monarca autor, D. João I; e a segunda fase, que corresponde à elaboração do 
chamado Caderno de Justiça (adiado para próxima oportunidade), que designarei 
por sistema primitivo eduardino, seguindo o mesmo critério, em tributo ao 
infante D. Duarte.
Cf. Freitas, O Estado em Portugal, p. 114, onde afirma que a minha tese “vem na esteira das correntes Oitocentistas 
e que é questionável atendendo aos demais actualizados trabalhos sobre o assunto”; secundada por Armando Luís de 
Carvalho HoMeM, “Central Power: Institutional and Political History in the Thirteenth-Fifteenth Centuries”, 
in The historiography of  medieval Portugal: (c. 1950-2010) / dir. José Mattoso ; ed. Maria de Lurdes Rosa, Bernardo 
Vasconcelos e Sousa, Maria João Branco, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, Instituto de estudos Medievais, Lisboa, 2011, p. 199 – “…the tradicional theses were defended, based on a 
sui generis argument due to ‘insufficient evidence’ of  the contrary positions”.
A tese que perfilhei (que coloca Rui Fernandes a ultimar os cinco livros), com os argumentos que lhe aduzi, 
poderá ser consultada (para confirmação ou infirmação) em doMingues, As Ordenações Afonsina, pp. 93-102; e 
em doMingues, “A Última Reforma do Direito Medieval Português”, pp. 369-371.
81 Estatutos da Universidade de Coimbra do Anno de MDCCLXXII. Lisboa, na Regia Officina typographica, 1773, 
Livro II (que contém os cursos Juridicos das Faculdades de Canones e de Leis), Título 3, Cap. 9, § 4, p. 360, 
em http://books.google.pt/books?id=ht6qZv34LpcC&printsec=frontcover&hl=pt-PT#v=onepage&q&f=false 
(consultado a 19 de janeiro de 2013).
82 Ordenaçoens do Senhor Rey D. Affonso V, Real Imprensa da Universidade, Coimbra, 1792 (fac-simile da 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1984/1998) [= OA].
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Antes de passar a uma análise crítica e fundamentada do sistema 
primitivo joanino, impõe-se alertar para o desconhecimento, até à data, de 
qualquer elemento “interno” descritivo, pelo que o estudo terá que se bastar 
com os elementos “externos” ou circunstanciais fornecidos por um punhado 
de referências documentais esparsas resgatadas à rasoira do tempo. Quero dizer, 
para o estudo do procedimento primitivo não se conhece qualquer documento 
expositivo, semelhante ao prólogo das Afonsinas, que o testifique com segurança 
e, pelo menos, estabeleça indicativos para o início e término dos trabalhos, 
identifique o(s) monarca(s) promotores, o(s) compilador(es), os objectivos, as 
asperezas, etc… O acervo documental coligido traduz-se, quando muito, em 
simples e lacónicas referências a traslados feitos a partir dos livros de Ordenações 
e, consequentemente, a ínfimas partes do seu conteúdo intrínseco.

Para um cabal entendimento de ambos, o procedimento compilatório 
primitivo (nas suas duas fases integrantes) não pode ser separado do 
procedimento compilatório das Ordenações Afonsinas – ou, perseverando no 
critério acima adoptado, sistema reformador afonsino – e vice-versa. Trata-se 
de processos desfasados no tempo, que pressupõe um certo progresso técnico-
jurídico e uma consequente diferenciação a nível formal e substancial no 
resultado, mas que, na sua composição, partilham a maior parte do corpus das 
fontes de Direito e mantêm o inconcusso radical comum de dotar o reino de 
uma compilação de Ius proprium. A patente diferenciação não impede que sejam 
estudados como fenómenos da mesma espécie, com uma linhagem comum, e, 
como tal, interligados para uma melhor apreensão, antes pelo contrário.

O movimento compilador que assolou o período medieval da dinastia de 
Avis – iniciado por D. João I (1385-1433) e concluído com a versão definitiva e 
impressa das Ordenações do reino, no derradeiro ano do reinado de D. Manuel 
I (1495-1521) – tem conhecido sérios incrementos nestes últimos anos. V. g., 
para as Ordenações Manuelinas, descobriu-se uma versão completa da impressão 
feita por Valentim Fernandes (1512/13)83, que veio pôr fim a uma velha e acesa 

83 Ordenações Manuelinas: Livros I a V: Reprodução em fac-símile da edição de Valentim Fernandes (Lisboa, 1512-1513), 
com Introdução de João José Alves Dias, Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 
2002.
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controvérsia84, e, recentemente, surgiram fragmentos de uma versão totalmente 
desconhecida85; para as Ordenações Afonsinas, a descoberta de fontes primárias 
fica resumida ao surgimento do códice com o livro IV no Arquivo Histórico 
Municipal de Lisboa e ao códice da Biblioteca da Ajuda com o livro I86, mas tem 
angariado relevantes contributos monográficos dos mais diversos quadrantes87.

84 Vide a exegese de Martim de albuquerque, “A Edição «Definitiva» da História do Direito Português de 
Marcello Caetano”, in Estudos de Cultura Portuguesa 3, Lisboa, 2002, pp. 223-236. (pela 1.º vez publicado em 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. 41, n.º 2, Coimbra, 2000)

85 João José Alves dias, Ordenações Manuelinas 500 anos depois: os dois primeiros sistemas (1512-1519), Biblioteca 
Nacional de Portugal e Centro de Estudos Históricos-Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2012.

86 Eduardo Borges nunes, “Os Manuscritos das Ordenações Afonsinas e a Edição de 1792”, Ordenações 
Afonsinas, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1984/1998, pp. 13-19.

87 João Pedro ribeiro, “Memoria sobre as Ordenaçoins do Senhor D. Affonso 5.º”,in António Cruz, Breve 
Estudo dos Manuscritos de João Pedro Ribeiro, com Apêndices de estudos sôbre as Ordenações Afonsinas e de documentos do 
cartório do Mosteiro de Santo Tirso de Riba d’Ave, Coimbra, 1938, pp. 121-132; José Artur Duarte nogueira, 
“Algumas reflexões sobre o direito subsidiário nas Ordenações Afonsinas”, sep. Revista de Direito e de Estudos 
Sociais, ano XXIV, n.º 4, Coimbra, 1980; Nuno J. Espinosa Gomes da silva, “O Sistema de fontes das 
Ordenações Afonsinas”, Sep. Revista Scientia Iuridica, tomo XXIX, n.º 166-168, Braga, 1980; José bono y Huerta, 
“La ordenación notarial de las Ordenações Afonsinas”, in Actas do Congresso Internacional Bartolomeu Dias e a 
sua Época, vol. I, Porto, 1989, pp. 145-170; Maria Ângela beirante, “Ceuta nas Ordenações Afonsinas”, Ceuta 
Hispano-Portuguesa, Instituto de Estudios Ceutíes, Ceuta 1993, pp. 87-100; Maria do Rosário de Sampaio 
tHeMudo, “A Propósito de Medievalidade e de Modernidade nas Primeiras Ordenações Portuguesas”, in 
Pensamiento Medieval Hispano, Homenaje a Horacio Santiago-Otero, Madrid, 1998, vol. 1, pp. 465-472; Armando 
Luís de Carvalho HoMeM, “Législation et compilation législative au Portugal du début du XVe siécle: la genése 
des «Ordonnaces d’Alphonse V»”, in Françoise autrand, Claude gauvard et Jean-Marie Moeglin (eds.), Saint-
Denis et la Royauté, Études offertes à Bernard Guenée, membre de l’Istitut, Paris, Publication de la Sorbonne, 1999; Irene 
toMé, “Representações Femininas nas Ordenações Afonsinas”, in Faces de Eva 5, Edições Colibri /Universidade 
Nova de Lisboa, 2001, pp. 117-132; Martim de albuquerque, “O Infante D. Pedro e as Ordenações Afonsinas”. 
in Biblos, vol. LXIX, 1993, pp. 157-171. (reedição em Estudos de Cultura Portuguesa, vol. 3, Imprensa Nacional 
Casa da Moeda, 2002, pp. 43-63); Andréa Alvares da CunHa, “Os Mouros nas Ordenações Afonsinas”, in 
Atas da V Semana de Estudos Medievais, Rio de Janeiro, 2003, pp. 202-207; Jorge Silva santos, A Livre Disposição 
«Mortis Causa» nas Ordenações Afonsinas entre a Tradição Jurídica Medieva e a Recepção do Direito Romano (Contributo para 
a História do Direito das Sucessões Português Medieval), Relatório de estágio de mestrado em Ciências Histórico-
Jurídicas (História do Direito), Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2005 (publicado em 
Revista de História do Direito e do Pensamento Político 3, 2012, pp. 79-122); Vitaline Correia de laCerda, “As barregãs 
de homens casados e de clérigos na legislação medieval portuguesa. Ordenações Afonsinas”, in Iacobus: Revista 
de Estudios Jacobeos y Medievales 21-22, Centro de Estudios del Camino de Santiago – Sahagún, 2006, pp. 327-348; 
Judite A. Gonçalves de Freitas, “Tradição legal, codificação e práticas institucionais: um relance pelo Poder 
Régio no Portugal de Quatrocentos”, in Revista da Faculdade de Letras História, Porto, III Série, vol. 7, 2006, pp. 
51-67; Ana Luísa balMori-PadesCa, “O Notariado nas Ordenações Afonsinas”, Homenagem ao Prof. Doutor 
Jorge Tracana de Carvalho, da Universidade Autónoma de Lisboa, [Disponível em: http://www.notarios.
pt/NR/rdonlyres/11BE742A-FDDF-484D-8949-D03DB6362C50/52/EstudoDraAnaLu%C3%ADsaBalmori.
pdf (consultado no dia 2 de agosto de 2012); José doMingues, As Ordenações Afonsinas – Três Séculos de Direito 
Medieval (1211-1512), Zéfiro Editora, Sintra, 2008; Luísa Stella de Oliveira Coutinho silva, O estatuto jurídico da 
mulher nas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, Relatório de estágio de mestrado em Ciências Histórico-
Jurídicas (História do Direito), Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2010; Rosana de 
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Apesar dos copiosos e sérios esforços da investigação científica, os primeiros 

passos dessa tarefa compiladora esfumaram-se na letargia dos séculos e aos nossos 

dias chegaram muito poucas informações avalizadas. Objectivamente, em mais de 

duzentos anos de investigação histórico-jurídica, a única fundamentação documental 

expositiva, directa e válida continua a ser a do texto que enceta o livro I das Ordenações 
Afonsinas e, de forma muito ténue e inconsistente, a carta escrita de Bruges pelo infante 

D. Pedro a seu irmão e futuro Rei D. Duarte (c. 1426). Acredito que o cruzamento com 

os recentes indícios documentais aqui colacionados, bem como outros que venham 

a aparecer num futuro próximo, possa ajudar a alumiar o entendimento desse tão 

sombrio procedimento compilatório-legislativo.

 1.1. o sisteMa PriMitivo Joanino.
O mais recuado indício escrito alusivo a um livro de Leis/Ordenações, 

que até à data me foi possível identificar, consta numa carta régia de D. João 
I, outorgada em Coimbra, no dia 7 de abril de 1390. A pedido do arcebispo 
de Braga, D. Lourenço Vicente (1374-1398), o monarca envia-lhe o traslado da 
ordenação sobre os excomungados e forçadores, feita por el-rei D. Fernando 
(18 de setembro de 1368), que aquele dizia constar no “liuro das leix da nossa 
chancellarya”88.

Melo louro, “As Ordenações Afonsinas e os Judeus em Portugal”, Revista Brasileira de História das Religiões, 
ANPUH, Ano 2, n.º 6, 2010 [Disponível em: http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/ (consultado no dia 02 de 
agosto de 2012)]; Edlene Oliveira silva, “As Filhas de Eva: religião e relações de gênero na justiça medieval 
portuguesa”, in Estudos Feministas, 19 (1): 312, Florianópolis, 2011, pp. 35-51; Jorge André Nunes Barbosa da 
Veiga testos, Sentenças Régias em tempo das Ordenações Afonsinas (1446-1512) – Um Estudo de Diplomática judicial, 
Dissertação de Mestrado em Paleografia e Diplomática, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – 
Departamento de História, Lisboa, 2011; Scarlett Dantas de Sá alMeida, As Penas da Igreja: lógicas corporativas das 
Siete Partidas às Ordenações Afonsinas, Monografia de Graduação apresentada à Universidade de Brasília, Brasília, 
dezembro de 2011 [Disponível em: http://bdm.bce.unb.br/bitstream/10483/2592/6/Monografia%20Scarlett.
pdf (consultado no dia 19 de janeiro de 2013)]; João Bosco Ferreira brandão, “Os Órfãos em Portugal e as 
Ordenações Afonsinas (Séc. XV)” [Disponível em: http://www.congressohistoriajatai.org/anais2008/doc%20
(37).pdf (consultado no dia 02 de agosto de 2012)]; Vinícius Silva ConCeição, “Mouros, judeus e o espaço 
urbano português nas Ordenações Afonsinas (século XV)”, in Noctua 4, 2011, pp. 5-8 [Disponível em: http://
seer.bce.unb.br/index.php/noctua/article/viewFile/5327/4441 (consultado no dia 2 de agosto de 2012)].
88 Braga, AD – Colecção Cronológica, doc. 902. (Anexo I, I, doc. 1)
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Este incipiente subsídio documental deixa-me convicto que desde os 
alvores do ano de 1390, pelo menos, vigoravam livros oficiais de Direito próprio 
no espaço territorial do reino de Portugal. Estava concluso o primeiro sistema 
que dotou o reino de uma colectânea oficial de Ordenações. Malogradamente, 
não temos qualquer cabouco que, com segurança mínima, permita inferir a 
data em que se começou e acabou esta compilação. Não obstante, afigurando-
se demasiado temerário recuar aquém do início do reinado de D. João I, 
acaba por remanescer um lapso temporal de escassos cinco anos – com o 
dies a quo em 1385 e o dies ad quem em 1390. Se estiver correcto o pressuposto 
de que a crise de 1383/85 foi o factor impulsinonador do reino de Portugal 
para a autonomia da sua ordem jurídica, sobretudo face às fontes jurídico-
legislativas de Castela89, as Cortes de Coimbra e o ano de 1385 ganham, cada 
vez mais, relevo como oportunidade de origem90. O momento de término, 
fixado antes de 1390, fica a aguardar ulteriores achegas escritas, que o possam 
situar em ano antecedente. Consciente do excesso das conjeturas, são as mais 
fundamentadas inferências que, neste momento, consigo destilar ao exame 
crítico dos subsídios documentais coligidos.

Seguindo a ordem cronológica prescrita para o anexo final deste título, 
a datação do documento que se segue deixa sérias dúvidas. Não se trata de um 
original, mas de registo posterior feito num livro da Sé de Lamego, depois da 
mudança da era de César para o ano do nascimento de Jesus Cristo (1422). Por 
isso, o mais plausível é que o copista tenha convertido a era (1428?) para 1390 
e, por lapso, tenha registado era iiijc91. Só assim o documento continua a caber 
dentro do reinado do monarca outorgante. A pedido de um judeu da cidade de 
89 José doMingues, “O Elemento Castelhano-Leonês na Formação do Direito Medieval Português”, in 
Cuadernos de Historia del Derecho 21, 2014, pp. 216-217 [Disponível em: https://revistas.ucm.es/index.php/
CUHD/article/view/47721 (consultado no dia 26 de outubro de 2018)].
90 doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 104 e 445.
91 O documento foi passado em Lisboa. Assim, a data proposta coincide com o lugar do itinerário régio 
conhecido – a 23 de novembro de 1390 a Corte estancia em Lisboa (cf. Humberto Baquero Moreno, Os 
Itinerários de El-Rei D. João I, Lisboa, 1988, pp. 41-42). 
Um Vasco Esteves surge no cargo de chanceler para os anos de 1419-1421, mas não se sabe quem seria o vedor 
nos anos de 1386-1400. Por seu turno, surge um Gonçalo Peres como vedor da fazenda nos anos de 1386-1392 
(dados coligidos em Armando Luís Carvalho HoMeM, O Desembargo Régio (1320-1433), História Medieval – 5, 
Porto, Instituto Nacional de Investigação Científica e Centro de História da Universidade do Porto, 1990)
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Lisboa, João Navarro, D. João I envia-lhe o traslado da lei de D. Afonso IV (15 
de novembro de 1352), que prescreve os tributos a pagara pelas comunas dos 
judeus do reino a el-rei. O suporte legal do traslado foi o “liuro das lex que anda 
na nossa chamchelaria da casa do ciuell”92.

Mantém-se a designação de livro das Leis, mas a chancelaria agora é a 
da Casa do Cível. Antes de mais, advirta-se que não se trata de conjuntura 
esporádica. Por um lado, a identificação livro de Leis e Ordenações surge (com as 
duas designações) no documento de 12 de novembro de 140693, nas Ordenações 
Afonsinas ainda perdura o recurso ao “Livro das Leys, que está na Casa do Civel”94, 
no documento de 2 de abril de 1415 refere-se o “liuro das leis que anda em a nossa 
chamçellaria” 95e no documento de 9 de dezembro de 1427 volta a repetir-se 
a identificação “liuro das lex da nossa chançellaria”96, bem como no documento 
das leis jacobinas de 19 de dezembro 141997; por outro lado, em situações 
posteriormente documentadas o monarca se irá socorrer dos livros de Ordenações 
depositados na Chancelaria da Casa do Cível – v. g., em duas cartas enviadas à 
cidade de Lisboa, a primeira por D. João I, a 29 de agosto de 139198 e a segunda 
pelo seu sucessor, D. Duarte, a 13 de janeiro de 143599.

Já em pleno reinado de D. Afonso V, o monarca passa carta testemunhável, 
com uma lei que isenta os serviçais e mordomos dos e fidalgos e vassalos de el-rei 
dos encargos concelhios, a Álvaro Fernandes, morador em Alhos Vedros. Para 
esse monumento da lavra do Africano, outorgado em Lisboa, no dia 31 de maio 
de 1443, a lei de D. João I foi trasladada a partir do “liuro da chançelaria da nosa cassa 

92 Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Liv. 152, fls. 43v-46. (Anexo I, doc. 2)
93 Lisboa, IAN/TT – Ordem de Avis e Convento de S. Bento de Avis, mç. 8, doc. 741, em http://digitarq.
dgarq.gov.pt/details?id=4641509 (consultado no dia 03 de agosto de 2012). (Anexo I, doc. 8)
94 Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 15, § 29. (Anexo I, doc. 53 e 54)
95 Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Cx. 8, mç. 8, doc. 2. (Anexo I, doc. 18)
96 Lisboa, IAN/TT – Cortes, Suplemento, maço 4, pergaminho 35. (Anexo I, doc. 27)
97 Lisboa, AHM – Livro I de Cortes, doc. 19. (Anexo I, doc. 19)
98 Lisboa, AHM – Livro I de D. João I, doc. 45, fl. 58; Lisboa, AHM – Livro dos Pregos, doc. 183, fls. 160-160v. 
(Anexo I, doc. 3)
99 Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro II de D. Duarte e de D. Afonso V, doc. 8. (Anexo I, doc. 33)
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do çiuill”100. Embora se não refira expressamente o livro das <Ordenações>, achei 
por bem incluir este documento no anexo instrutório final, porque entendi 
que – tendo, sobretudo, em conta a matéria do traslado – o mais plausível seria 
tratar-se do supra referido livro das Ordenações desse tribunal superior.

Maiores dúvidas levanta outra conjuntura documentada, no final do 
reinado de D. João I, de 23 de agosto de 1427. A carta testemunhável desta data 
transcreve a lei do mesmo monarca de 14 de fevereiro de 1391, mas refere apenas 
que “em a nosa chancellaria da casa do çiujll e crime anda huma carta de ordynaçom per nos 
feita”101. Não fazendo, sequer, menção a um livro acabei por não incluir este 
documento no anexo final. Mas apenas por uma questão de cautela científica, 
porque estou convicto que estas e outras referências menos claras podem ser 
tributadas aos livros de Ordenações. O que me parece mais viável e acertado é que, 
depois de concluídos, os livros de Ordenações passem a ser o lastro mais seguro 
e de fácil acesso para as fontes do Direito que colhem. Se um dia assim vier 
a ser entendido, vai-se assitir a um big bang das menções escritas às colectâneas 
oficiais portuguesas.

A referência detalhada à Chancelaria da Casa do Cível levou alguns 
investigadores a supor tratar-se de um livro de registo particular desse tribunal 
superior – conjectura que parte da ideia errónea de que, neste tempo, ainda 
não existiam livros oficiais de Ordenações. No entanto, não faz qualquer sentido 
que o monarca, no exercício das suas mais dignas funções ligadas à justiça e 
administração do reino, utilize um registo privado em detrimento do registo 
oficial. Sem descurar totalmente um plausível embrincamento, em Lisboa, entre 
ambas as chancelarias (régia e da Casa do Cível)102, o livro referido só pode ser 
o livro oficial que o tribunal superior da Casa do Cível utiliza na competência 
jurisdicional que lhe é confiada. Bem entendido, nada obsta a que quaisquer 
magistrados de qualquer instância jurisdicional tivessem os seus apontamentos 
e possuíssem um registo privado mais ou menos completo; em contrapartida, 
100 Sesimbra, AM – Tombo Velho, fl. 124v. (Anexo I, doc. 42)
101 Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Caixa 8, Maço 6, n.º 5.
102 Cf. as considerações que teci a propósito da “agregação” entre a Chancelaria Real e a da Casa do Cível 
doMingues, As Ordenações Afonsina, pp. 85-86.

miolo_Códices_Medievais.indd   48 11/04/19   10:53



53

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

49

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

muito difícil (para não dizer descabido) de aceitar é que o rei, no exercício das 
suas funções governativas e prática da justiça, se venha a servir dessa ordem 
de apontamentos pessoais. Não esquecer também que, concluída a colectânea 
oficial, o tribunal superior da Casa do Cível seria um dos primeiros candidatos 
a cópia respectiva.

Não será despropositado recordar aqui a facilidade com que, nesses 
tempos, os manuscritos legislativos podiam ser adulterados. No combate a 
eventuais falsificações, v. g., quando o procurador de Tavira, nas Cortes de Lisboa 
de 1455, se querelou contra uma lei sem data nem autor, que o alcaide e juíz 
da vila aplicavam, respondeu el-rei “que daqui em diamte os juizes nom julguem nem 
hussem por alguuas hordenações saluo por aquelas que por nos forem aprouadas e asselladas  
do nosso sello por aquellas pessoas a que pertence e por outras nenhuuas nom”103. Em Castela, 
no Ordenamiento de Alcalá de 1348, se prevê a elaboração de um manuscrito com 
o selo de ouro, para a Câmara Real, destinando-se os manuscritos com o selo de 
chumbo, para as cidades, vilas e lugares do reino104. O manuscrito selado a ouro 
serviria de parâmetro aferidor dos restantes, combatendo e corrigindo eventuais 
fraudes e deturpações.

Acima de tudo, independentemente de a custódia pertencer à Casa do 
Cível ou à Chancelaria Real, não há dúvidas que estamos perante livros oficiais 
de Ordenações. Ou seja, são livros criados e destinados, única e exclusivamente, 
ao registo do Direito primário do reino. Sem esquecer que as estruturas 
normativas régias são passíveis de registo muito anterior105, simultânea e 
sucessivamente com outros actos régios de diversa índole, com o advento da 
dinastia de Avis repetem-se os registos pré-existentes e anexam-se os novos, 
mas em livros apartados e especificamente destinados a esse fim. Por outras  

103 Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Livro 15, fl. 144.
104 El Ordenamiento de Leyes, que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcala de Henares el año de mil trescientos y quarenta 
y ocho, Madrid, 1847, p. 123.
105 Plausivelmente, desde que D. Afonso II criou o registo de chancelaria para os anos finais do seu reinado 
– Rui Pinto de azevedo, “O Livro de Registo da Chancelaria de D. Afonso II de Portugal (1217-1221)”, in 
Anuario de Estudios Medievales 4, Barcelona, 1967, pp. 35-73. Sobre o registo das leis de D. Afonso II (c. 1217), 
vide nogueira, Lei e Poder Régio, pp. 253-260.
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palavras, até à data, o mesmo livro servia para o registo de quaisquer actos 
régios (leis, doações, forais, nomeações, contratos de pazes, sentenças, etc…), 
quando acabava um livro iniciava-se outro e assim sucessivamente. Com os 
livros de ordenações trasladam-se – por compilação ou recompilação – os registos 
do Direito vigente para livros próprios, pensados e formados para esse fim 
exclusivo. Se alguma incerteza ainda subsistisse, bastaria atender à coincidência 
de todas as conjunturas arroladas (em anexo) transcreverem leis, ordenações 
ou capítulos gerais de Cortes – ou seja, actos imperativos de carácter geral e 
abstracto106. Reitero, por isso, a convicção de que, na última década do século 
XIV, muito antes da conclusão das Afonsinas (1446), já estavam ultimadas e 
vigoravam as incipientes compilações de Direito medieval português.

Em monumento de 29 de agosto de 1391, D. João I atende o pedido 
dos oficiais do concelho da cidade de Lisboa – Fernando Alvares, procurador, 
Afonso Lopes, contador, e Diogo Afonso, tesoureiro – que lhe solicitam o 
traslado da lei de D. Fernando, sobre os mercadores estrangeiros e a forma como 
devem comprar e vender as suas mercadorias, para dela se ajudarem. A carta 
testemunhável com o selo régio, data ut supra, foi passada na própria cidade de 
Lisboa. A base da cópia foi o Livro da Chancelaria da Casa do Cível, onde estavam 
registadas as ordenações do reino. Transcreve-se uma lei de D. Fernando que 
tenta regulamentar a liberdade comercial, protegendo os naturais do reino. Esta 
lei tinha sido promulgada em Santarém, no dia 26 de maio de 1375107.

106 As fontes destes primordiais livros de Ordenações não seriam apenas as leis do Príncepe e as decisões gerais de 
Cortes (a partir de 1331). De salientar, v. g., a sentença de condenação à morte que ElRei D. Afonso IV deu 
e fez publicar em Lisboa, no dia 4 de julho de 1426, contra João Afonso, seu irmão e filho de D. Dinis, pela 
traição que contra ele cometeu. Esta fonte jurisprudencial, ou estilo da Corte na terminologia da época, foi 
compilada no Livro de Leis e Posturas (pp. 241-244) e nas Ordenações de D. Duarte (pp. 334-337).
107 Lisboa, AHM – Livro I de D. João I, doc. 45, fl. 58. (Anexo I, doc. 3)
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Neste momento, não creio que tenham sustentabilidade suficiente, para 
manter a perdurabilidade, outra clássica teoria da jurishistoriografia nacional 
que advoga a classificação de colectâneas privadas108 para o Livro das Leis e Posturas 
e para as Ordenações de D. Duarte. O pressuposto de que as Afonsinas seriam a 
mais vetusta colectânea lusa de Direito, acabou por não deixar alternativa à 
classificação privativa das duas colectâneas anteriores. Mas a partir do momento 
em que se desmitifica essa concepção, o mais ajustado será considerar o Livro 
das Leis e Posturas e as Ordenações de D. Duarte como remanescentes das colectâneas 
oficiais do sistema primitivo, anteriores às Afonsinas109.

Passados cinco anos, em Lisboa a 18 de novembro 1396, D. João I resolve 
colmatar as dúvidas suscitadas pelas leis sobre aqueles que deviam ser citados á 
Casa de El-Rei. Tratava-se de duas leis, uma de Afonso III e outra de Afonso IV, 
que constavam no Livro das Ordenações do Reino. Para as Afonsinas transitou a carta da 
interpretação autêntica, concedida por D. João I, ao invés das ordenações avulsas 
dos dois Afonsos110 – compreensível à luz do princípio de que a lex posteriori revogat 
priori. Tendo em atenção outras conjunturas analógicas – v. g., a da interpretação 
de D. Afonso V à lei da amortização mandada trasladar no final do Livro II  
108 As colectâneas privadas pressupõem, por um lado, que a sua feitura tenha derivado, única e exclusivamente, 
da vontade privada de um jurista ou instituição singular (v. g., um tribunal ou um simples mosteiro). Por 
outro lado, o seu préstimo ter-se-ia limitado à órbita jurisdicional desse jurista ou instituição, sem nunca ter 
alcançado uma aplicabilidade geral, por meio de um reconhecimento oficial. O Decreto elaborado no século 
XII por João Graciano, e. g., embora tenha surgido como uma colectânea privada (o mais plausível é que seja 
um manual de mestre do Studium de Bolonha), acabou por se difundir como a lei geral da Igreja, assumindo 
um incontestado carácter oficial. Também as Extravagantes de João XXII e as Extravagantes Comuns, na sua 
origem são colectâneas privadas, adquirindo posterior carácter oficial com a sua integração no Corpus Iuris 
Canonici, na edição de 1500.
As colectâneas públicas pressupõe, ao invés, uma vontade do poder político na sua origem e/ou a sua 
aplicabilidade em sentido geral. No fundo, o elemento fundamental distintivo seria o do interesse público 
versus interesse privado, que estivesse na raiz ou posterior divulgação dessa colecção. Independentemente desse 
interesse se confinar ao espaço geográfico de um concelho, diocese, reino ou império – pela sua exiguidade 
territorial, não se pode negar carácter oficial aos Costumes de um concelho ou grupo de concelhos mediévicos.
Se o reino medieval de Portugal é o objecto imediato deste trabalho, por colectâneas públicas de direito 
devem entender-se as que, de alguma forma, tenham sido determinadas pela vontade de algum dos seus 
monarcas e/ou alcançaram (ou pretenderam alcançar) uma abragência alargada a todo o seu espaço territorial, 
com o escopo definitivo do interesse público ou bem comum do reino consubstanciado na boa administração 
da justiça.
109 Repito: “remanescentes das colectâneas oficiais” e não colectâneas oficiais. Estas duas colectâneas legislativas, no 
momento de as adjudicar a determinado sistema compilatório, levantam sérios problemas que terão que ser 
analisados com pormenor em trabalho de índole diferente.
110 Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 6, §§ 1-2. (Anexo I, doc.s 4 e 5).
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da Reforma das Ordenações, em 1447111 – parece plausível que esta carta de D. João 
I tivesse sido registada no final do livro das Ordenações, a título de extravagante, e 
depois inserida no respectivo título das Ordenações Afonsinas.

Este documento, conhecido apenas em apógrafo, é de extrema importância 
na argumentação que vimos esgrimindo em proveito do carácter oficial dos livros 
de Ordenações, contrariando a ideia de meras colecções privadas. Seria estultice 
acreditar que o monarca poderia exercer a tarefa de interpretação autêntica da lei 
a partir de registos privados ou não oficiais. O monarca, reunido em relação com 
os juristas da Casa de Justiça da Corte, para um feito de tal gravidade nunca se 
serviria de um registo privado de actos legislativos em prejuízo do registo solene. 
Convém não esquecer que, nestes tempos, as decisões do monarca são fonte de 
Direito com valor de lei112.

No limiar do século seguinte, por ordenação do dia 8 de fevereiro de 
1404, D. João I vai legislar sobre a moeda, emitindo uma declaração para a 
cobrança de foros e arrendamentos feitos pela moeda antiga. Passados apenas 
oito dias (16 de fevereiro de 1404) foi emitido um caderno em pergaminho 
com esta lei para o abade e mosteiro de Alcobaça. Aquando da feitura deste 
caderno, a lei já andava escrita e registada nos “liuros das nossas hordenaçoes que andam  
na nossa chançelaria”113. E não será despiciendo deixar aqui nota que – nas palavras do 
amuense do cenóbio alcobacense, que depois o assenta em livro próprio – o caderno 
“parecia asynado de sinall raso e concertado e aselado de selo de cera pendente do Rey”114. Estes 
sinais de autenticidade formal, que ainda perseveram e se podem constatar em 
vários diplomas originais arrolados no anexo final deste trabalho, é totalmente 
incompatível com o carácter não oficial los livros das Ordenações.
111 Braga, AD – Gaveta dos Privilégios, doc. 26; Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Caixa 4, mç. único de 
concordatas, doc. 14; Lisboa, IAN/TT – Colegiada de Santa Maria de Oliveira de Guimarães, Liv. 8, em 
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4636821 (consultado no dia 14 de setembro de 2012); Lisboa, IAN/TT 
– Mosteiro de S. Salvador de Vairão, Maço 11, doc. 14, em http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4677722 
(consultado dia 14 de setembro de 2012). Existem outras fontes medievais para esta ordenação que, por 
ociosidade, não vale a pena estar aqui a referir.
112 V. g., Ordenações Afonsinas, Liv. II, Tít. 9, § 3.
113 Lisboa, IAN/TT – Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, 2.ª incorporação, mç. 4, doc. 
126. (Anexo I, doc. 6)
114 Lisboa, IAN/TT – Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, Liv. 3 (Dourados, Livro I), fls. 
38v-40. (Anexo I, doc. 6)
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Na mesma forma e conteúdo do alcobacense foi enviado, no dia 17 de 
setembro de 1404, outro caderno em pergaminho para o concelho de Coimbra 
e a base de traslado foi, como não podia deixar de ser, os “liuros das nossas 
hordenaçoes que andam na nossa chançellaria”115.

A proximidade temporal entre a publicação desta lei, o registo no livro 
das Ordenações e o envio de traslados é bem revelador que as leis extravagantes 
eram registadas de imediato no (final) do livro das Ordenações. Entre os dois 
momentos mais afastados (publicação da lei e envio do respectivo traslado) há 
espaços temporais de apenas 3 dias (Anexo doc. 36), 8 dias (Anexo doc. 6), 2 
meses e 14 dias (Anexo doc. 8), 3 meses (Anexo doc. 9), 5 meses (Anexo doc. 
35), 7 meses e 9 dias (Anexo doc. 7), 9 meses (Anexo doc. 37), cerca de um ano 
(Anexo doc. 19). Mais evidente ainda é o caso dos capítulos de Cortes, que são 
solicitados pelos representantes respectivos, senão antes de terminada a reunião, 
pelo menos antes de regressarem às respectivas terras e a Corte se demobilizar 
para outro local – v. g., as Cortes de Lisboa de 1410 (Anexo doc.s 10-17), as de 
Santarém de 1430 (Anexo doc. 29, doc. 30 e doc. 31).

Volvidos cerca de dois anos, vai-nos aparecer Fernão Rodrigues, coevo 
mestre da Ordem de Avis, a solicitar o traslado da lei sobre os coutos de 
homiziados, promanada a 30 de agosto de 1406, que constava em “um dos livros 
de leis e ordenações que andam na Chancelaria”. O Rei da Boa Memória atende ao seu 
pedido em carta testemunhável de 12 de novembro desse mesmo ano de 1406116.

A fórmula adoptada por este documento é um sinal inequívoco da 
existência de um segundo Livro de Ordenações. Parece evidente que, ao falar-se num 
dos livros de leis e ordenações, é porque existiam dois livros, pelo menos. Atente-se que 
já nos dois registos, imediatamente inferiores, se referem os livros das Ordenações 
no plural. Conjuntura que se irá repetir, muito mais tarde, com os diplomas 

115 Coimbra, AM – Pergaminho 51. (Anexo I, doc. 7)

116 Lisboa, IAN/TT – Ordem de Avis e Convento de S. Bento de Avis, mç. 8, doc. 741. Em http://digitarq.
dgarq.gov.pt/details?id=4641509 (consultado no dia 03 de agosto de 2012). (Anexo I, doc. 8).
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de 19 de dezembro de 1419117, 9 de fevereiro de 1435118, 28 de novembro de 
1435119, 11 de março de 1437120 e 14 de novembro de 1438121.

Para avalisar e melhor entender esta organização em dois livros recorde-
se que o Livro das Leis e Posturas e das Ordenações de D. Duarte, salvo raras excepções 
pontualmente identificadas, só abrangem leis até ao reinado de D. Afonso IV. 
Se temos leis dos reinados posteriores trasladadas do Livro de Ordenações é porque 
existia um segundo livro, com o registo das leis dos reinados de D. Pedro, D. 
Fernando, D. João I e também as extravagantes supervenientes, promulgadas 
depois de terminado o trabalho de compilação.

Basta passarmos ao registo seguinte para deparar com mais um caso 
paradigmático, que traslada uma lei de D. João I para que se não aforre nem 
arrende por ouro nem prata senão pela moeda geral corrente no reino (de 9 de 
fevereiro de 1402, em Montemor-o-Novo). O traslado foi enviado a Gil Eanes, 
em carta régia datada de 10 de maio de 1409, também em Montemor-o-Novo, a 
partir do Livro de Ordenações da Chancelaria122.

Caso bastante curioso é o traslado de oito capítulos gerais das Cortes de 
Lisboa de 1410, enviados ao concelho e homens bons da cidade de Lisboa, em 
oito diplomas independentes. O mais adequado seria incluir todos os capítulos 
solicitados numa só carta régia e não encontro uma justificação suficiente o 
bastante para esta incongruência – a não ser a de cobrança do respectivo tributo 
(?). As oito cartas, cada uma com um só capítulo, foram outorgadas em Lisboa, 
no dia 14 de novembro de 1410, a partir do Livro das Ordenações da Chancelaria123.
117 Lisboa, AHM – Livro I de Cortes, doc. 19. (Anexo I, doc. 19 e 20)
118 Viseu, AD – Maço 50, n.º 52. (Anexo I, doc. 34)
119 Lisboa, IAN/TT – Mosteiro de Santa Maria de Arouca, Gaveta 1, maço 2, doc. 44. (Anexo I, doc. 35)
120 Évora, BP – Pergaminhos Avulsos, Pasta 16, perg. 20. (Anexo I, doc. 38)
121 Braga, AD – Gavetas do Cabido, Gaveta de Notícias Várias, doc. 53. (Anexo I, doc.39)
122 Lisboa, IAN/TT – Suplemento de Cortes, maço, 4, n.º31. (Anexo I, doc. 9).
123 Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro II de D. João I, doc. 22; Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro 
II de D. João I, doc. 24; Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro II de D. João I, doc. 25; Lisboa, AHM – 
Chancelaria Régia, Livro II de D. João I, doc. 26; Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro II de D. João I, 
doc. 27; Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro dos Pregos, doc. 270, fl. 194; Lisboa, AHM – Chancelaria 
Régia, Livro I de Cortes, doc. 17; Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro II de D. João I, doc. 28. (Anexo 
I, doc.s 10-17).
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O próximo registo apurado é de 2 de abril de 1415. A pedido do bispo 
da Sé de Lamego, Gonçalo Gonçalves (1393-1419), D. João I envia-lhe uma carta 
testemunhável com a ordenação de D. Afonso III sobre o aproveitamento das 
testadas dos rios pelos proprietários de herdades e vinhas, a partir do “liuro das 
leis” da sua Chancelaria124.

Até me surgir outra referência a um Livro de Ordenações segue-se um 
jejum de quatro anos. Nas chamadas leis jacobinas, de 19 de dezembro de 1419, 
consta menção a uma lei de D. Dinis, que foi achada nos “livros das lex dos reis 
que ante nos forom”125. Imediatamente a seguir, continua-se a referir o livro dos 
reis antecessores, sem o identificar como livro de leis ou ordenações. Dada 
a proximidade textual, entendo tratar-se dos mesmos livros. Nesta última 
conjuntura, tudo indica que a lei em causa seria a de D. Fernando, de 18 de 
setembro de 1368, sobre os excomungados126. O plural livros justifica-se pela 
plausibilidade de a lei de D. Dinis estar registada no livro I, enquanto a de D. 
Fernando estaria registada no livro II.

O mesmo documento, depois de terminar a cópia das leis jacobinas, 
continua a transcrever a partir do livro de Ordenações – “Outrossy o dicto concelho 
e homees boos nos diserom que no dicto livro das hordenaçoes andavam huas decraraçooes”127. 
Esta alegação prova que as leis jacobinas também constariam no livro de 
Ordenações e dele foram transcritas para o concelho de Lisboa a 24 de agosto de 
1420, mas o facto de o documento estar truncado no seu início não o permite 
comprovar. Este documento do Arquivo Histórico da Câmara de Lisboa foi 
mutilado e alterada a disposição original dos fólios128 o que nos priva, pelo 
menos, do conteúdo de algumas leis jacobinas (omitindo o conteúdo da 1ª, 2ª, 
3ª e 4ª leis) e também deixa incompleta a transcrição deste capítulo de D. João I. 

124 Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Cx. 8, mç. 8, doc. 2. (Anexo I, doc. 18)
125 Lisboa, AHM – Livro I de Cortes, doc. 19. (Anexo I, doc. 19)
126 Lisboa, AHM – Livro I de Cortes, doc. 19. (Anexo I, doc. 20)
127 Lisboa, AHM – Livro I de Cortes, doc. 19. (Anexo I, doc. 21)
128 É bem notório que o fl. 94 está deslocado – cf. Margarida Garcez ventura, “As «Leis Jacobinas». Estudo e 
transcrição”, in Medievalista 12, julho - dezembro 2012, p. 18 nota 41 [Disponível em: http://www2.fcsh.unl.
pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA12/ventura1203.html (consultado a 03 de agosto de 2012)].
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Curiosamente, o conteúdo deste capítulo – sobre a pena de sacrilégio, que se diz 
injustamente cobrada pelos prelados e seus servidores – é muito semelhante ao 
artigo 8º da Concordata de 1427, mas com uma redacção totalmente diferente.

Continuando a nossa caminhada cronológica, no dia 23 de abril de 
1421 foi expedida missiva para o mosteiro de S. João de Tarouca (c. Lamego), 
com uma lei de Afonso III que andava no livro das Ordenações da Chancelaria. 
Este documento foi transcrito por João Pedro Ribeiro, a partir de autógrafo 
preservado no cartório de Tarouca129. Não deixa de ser curioso que, poucos 
anos antes, esta lei de Afonso III já tivesse sido enviada para outra instituição 
eclesiástica (a Sé de Lamego) da mesma região, em 1415130. Embora a designação 
do livro seja distinta nas duas conjunturas – livro das Leis e livro das Ordenações, 
sucessivamente – não tenho dúvidas que se tratava do mesmo códice.

Ribeiro não teve conhecimento do documento de 1415. Mesmo assim, 
o cabouco do pergaminho de Tarouca (1421) permitiu-lhe inferir uma possível 
relação com o Livro de Leis e Posturas – devido à coincidência textual, em ambos 
os livros, da lei do Bolonhês – e a existência de livros de Ordenações ao tempo de 
D. João I, muito antes das Afonsinas. No entanto, a severa crítica de Herculano 
sepultou este erudito balbucio no esquecimento, acabando por baralhar o 
próprio Herculano nas suas conclusões, quando afirma categoricamente que 
“o que evidentemente resulta das passagens que Ribeiro cita, e de outras que lhe escaparam, é, 
pelo contrario, que nos principios do século XV havia diversas collecções officiaes de leis, sem 
que todavia possamos affirmar que o Livro das Leis e Posturas entrava no numero dellas” e 
ainda “as referencias ao Livro das Ordenações que andava na Chancellaria, e ao Livro das 
Leis, ou das Leis do Reino, que estava na Casa do Civel, e vagamente ao Livro das Ordenações 
do Reino, e ao Livro Grande das Leis, provam de um modo indubitavel a existencia de 
compilações mais ou menos amplas, mas separadas dos livros da Chancellaria, na epocha em 
que se redigiam as Affonsinas”131.

129 Coimbra, BGUC – Ms. 703, fl. 295. (Anexo I, doc. 22)
130 Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Cx. 8, mç. 8, doc. 2. (Anexo I, doc. 18)
131 Cf. doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 76-81.
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Talvez ambos tenham a sua quota de razão, por ora, importa salientar 
que Ribeiro e Herculano anteviram a existência de colectâneas oficiais anteriores 
às Afonsinas. Os dados documentais, ao tempo, ainda eram muito escassos e 
duvidosos – o único autógrafo seria este de 1421, aditado por um apógrafo da lei 
de D. João I132 e mais quatro referências indirectas e tardias extorquidas ao título 
15 do livro III das Afonsinas133 – que, em 2008, consegui elevar acima das duas 
dezenas. Espero que, após o lastro de mais de meia centena aqui arrolado, esta tese 
mereça melhor e mais séria atenção à investigação científica vindoura. Vasculhar 
a correspondência do poder central com os poderes periféricos (corregedores, 
meirinhos, concelhos, tribunais, mosteiros, dioceses, etc…) poderá, com certeza, 
desempoeirar relevantes informes escritos, que, consequentemente, suscitarão 
outras e renovadas dúvidas em torno do procedimento compilatório português.

Voltando ao rol cronológico, o próximo registo documental ainda se 

mantém no ano de 1421. No dia 26 de maio, em Évora, foi elaborado o regimento 

do meirinho que anda na Corte em logo do meirinho-mor e mandado registar 

no livro da Chancelaria. O facto de se tratar de um acto legislativo, a coincidir no 

final das Ordenações de D. Duarte, entendi tratar-se de uma referência implícita ao 

livro de Ordenações134. Outra referência não explícita, que me chamou particular 

atenção, foi a de um livro novo (em diploma de 15 de dezembro de 1425) com 

os capítulos gerais das Cortes de Santarém de 1418135. Voltarei a este registo, a 

propósito do Caderno da Justiça do infante D. Duarte.

Deixando estes dois registos mais ambíguos, centremonos no arrolamento 
dos livros de Ordenações, galgando o tempo para o ano de 1427. O concelho de 
Silves solicita ao monarca o traslado de uma ordenação de D. Dinis sobre a 
carceragem a cobrar aos presos, para que os seus alcaides se não excedessem nas  
 
132 Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 6, §§ 1-2. (Anexo I, doc. 4 e 5)
133 Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 15, §13, § 27, § 29 e § 30. (Anexo I, doc. 52-54)
134 Ordenações de D. Duarte, Edição preparada por Martim de Albuquerque e Eduardo Borges Nunes, Lisboa, 
1988, pp. 640-642. (Anexo I, 1 doc. 23)
135 Lisboa, AHM – Livro I de Cortes, doc. 2; Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro dos Pregos, doc. 292, 
fls. 207-207v. (Anexo I, doc. 24)
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carceragens que efectivamente levavam. Por carta de 9 de dezembro de 1427, 
em Lisboa, D. João I atende ao seu rogo, transcrevendo a lei dionisina de 18 de 
fevereiro de 1311 a partir do livro das Leis da sua Chancelaria136.

Volvidos cerca de dois anos, surge o traslado de dois capítulos gerais 
do clero. Estando a Corte em Montemor-o-Novo, no dia 4 de março de 1429, 
D. João I envia ao cabido de Lamego a transcrição desses dois capítulos, que 
andavam “no liuro das hordenaçõees da nossa chancelaria”137. Pela primeira vez me 
surge esta fonte de Direito nos livros de Ordenações do sistema primitivo. Os 
capítulos gerais transcritos neste monumento da Sé de Lamego correspondem 
aos artigos 17º e 18º da concordata de 1427138.

A propósito de Cortes, os capítulos gerais das de Santarém (1430) surgem 
copiados a partir do livro das Ordenações da Chancelaria, em três monumentos 
distintos – todos em Santarém e do ano de 1430 (o da reunião parlamentar). 
Primeiro, em documento de 12 de junho de 1430, com um capítulo geral para 
a cidade do Porto139. Em seguida, são enviados capítulos gerais ao concelho de 
Faro, por carta de 3 de julho de 1430140. Com diferença de poucos dias, no dia 
26 de julho de 1430, a pedido do tabelião de Ponte de Lima, Diogo Lourenço, 
foram trasladados três capítulos das mesmas Cortes e usando a mesma fonte – o 
“liuro das hordenaçoees da nossa chamcelaria” onde “som contheudos huuns capitollos geraees 
que nos pellos conçelhos dos nosos rregnos nos forom dados”141. Como ficou acima dito, 
temos os capítulos gerais de Cortes a serem imediatamente registados no livro das 
Ordenações, que serve de suporte fiel para os subsequentes traslados solicitados.

Mas o pedido de traslado nem sempre era feito nas próprias Cortes, 
ou imediatamente a seguir, obedecia também ao princípio do pedido e a um 
imperativo da necessidade. Ou seja, a cópia seria fornecida quando houvesse 

136 Lisboa, IAN/TT – Cortes, Suplemento, maço 4, pergaminho 35. (Anexo I, doc. 26)
137 Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Caixa 8, Maço 6, n.º 13. (Anexo I, doc. 27)
138 Ordenações Afonsinas, Livro, II, Tít. 7, p. 106.
139 Porto, AHM – Pergaminhos, B 104 [Ord. 256]; Pergaminhos, D 14 [Ord. 255]; Livro A, fls. 9-9v. (Anexo 
I, doc. 28)
140 Faro, AM – Livro 1.º do Tombo ou Registo da Câmara, fl. 33v. (Anexo I, doc. 29)
141 Ponte de Lima, AM – Pergaminho n.º16. (Anexo I, doc. 30)
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um pedido de um concelho, que entendesse que se poderia ajudar desses 
capítulos gerais. É o caso de um pedido feito por João Gonçalves, procurador 
da cidade de Viseu, de um capítulo das Cortes de 1433 de Leiria/Santarém. Foi 
consultado o “lliuro das hordenaçooens da nossa chançellaria” e atendido o pedido por 
carta de 15 de novembro de 1438, em Torres Novas142. Nesta conjuntura, é bem 
evidente o espaço temporal de cinco anos a separar o documento original da 
cópia enviada à cidade de Viseu.

No dia 13 de janeiro de 1435, em Lisboa, D. Duarte concede uma 
carta testemunhável aos homens bons da cidade do Porto, requerida pelo seu 
procurador, com o teor de uma ordenação recente sobre a mendicidade, a 
partir do livro das Ordenações da Casa do Cível143. Este documento comprova 
que, nesta data, já a Casa do Cível estava sediada em Lisboa144. Por sua vez, o 
documento supra de 29 de agosto de 1391 pode ser um testemunho da sua 
alternância com Santarém. No título 15 do livro III das Afonsinas surgem mais 
três referências ao livro das Leis do Reino, que está na Casa do Cível e uma ao Livro 
Grande das Leis145. Curiosa e singular a identificação deste último, onde estaria 
registada a concordata de 1427, que inviabiliza uma plausível identificação com 
o original do Livro de Leis e Posturas ou das Ordenações de D. Duarte. Estes registos 
foram, praticamente, o único suporte das ilações de João Pedro Ribeiro e de 
Alexandre Herculano, que não tiveram qualquer repercussão prospectiva na 
História do Direito.

Parece-me oportuno salientar que, a itinerância da Corte impunha que 
se fizessem cópias dos Livros de Ordenações para acompanhar o monarca e o 
tribunal da Casa da Corte. Por isso, o recurso a esses livros nos surge nos 
mais diversos pontos geográficos do reino, v. g., em Santarém, Montemor-o-
Novo, Évora, Estremoz, Torres Novas. Mormente para as sessões das Cortes,  

142 Viseu, AD – Maço 27, doc. 50. (Anexo I, doc. 40)
143 Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro II de D. Duarte e de D. Afonso V, doc. 8. (Anexo I, doc. 32)
144 Desde 1434 que Lisboa passou a ser a cidade-sede definitiva da Casa do Cível (Dicionário da História de 
Portugal, II, “Casa do Cível”).
145 Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 15, §13; Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 15, § 27; Ordenações Afonsinas, Liv. 
III, Tít. 15, § 29; Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 15, § 30. (Anexo I, doc. 51-54)
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seria imprescindível carregar os livros das Ordenações. Mesmo assim, em resposta 
ao capítulo décimo apresentado pelos procuradores de Santarém às Cortes 
de Estremoz de 1436, sobre as inquirições que tiram os tabeliães, o monarca 
responde que “quando a Deos prazendo formos em Santarem faremos ueer as ordenaçõoes 
e aueremos emformaçom sobre esto dos tabeliãaes e visto todo daremos aquel 
liuramanto que acharmos que he direito”146. Mas o motivo de adiamento da 
resposta não pode ser a falta dos livros de Ordenações, porque temos prova de 
que esses códices foram efectivamente usados nesta Assembleia Parlamentar de 
Estremoz147. A ideia do monarca parece ser a de adiar para uma decisão in loco.

Desse ano de 1435 chegaram-nos mais três traslados de leis a partir do 
livro das Ordenações da Chancelaria. A ordenação que perdoa aos cristãos do reino 
as penas corporais aplicadas por causa de contrabandearem moeda e outras 
mercadorias defesas foi outorgado no dia 9 de fevereiro, em Évora, conforme 
registada nos “liuros das hordenaçõoes da nossa chançelaria”148. O outro traslado, 
desse mesmo ano, com a lei para que o dinheiro dos órfãos se empregue em 
propriedades e se não dê à usura, a partir do “Liuro das hordenaçoees da nossa 
chanceleria”, foi feito em Santarém, no dia 2 de novembro149. Por sua vez, pela 
carta testemunhável passada também em Santarém, no dia 28 de novembro 
de 1435, D. Duarte envia à abadessa e mosteiro de Arouca a ordenação com 
a actualização dos foros e pensões que estavam pela moeda antiga para a moeda 
corrente. O pedido chega por intermédio do procurador do cenóbio, Martim 
Eanes, e o monarca socorre-se dos “liuros das hordenaçõoes da nossa chancelaria”150.

No ano seguinte, “em o livro das hordenações da nossa chancellaria he contheuda 
hua hordenaçom que ora novamente fezemos” proibindo, sob pesadas penas pecuniárias, 
as vigílias e dormidas em igrejas, mosteiros, ermidas e oratórios, para obstar 
aos jogos, tangeres e cantares que neles se faziam, dificultando o ofício divino  

146 Maria Antonieta Flores gonçalves, “Capítulos especiais de Santarém nas Cortes de 1436”, in Revista 
Portuguesa de História 8, Coimbra, 1959, pp. 317-318.
147 Évora, AM – Livro Pequeno de Pergaminho, fl. 50v. (Anexo I, doc. 36)
148 Viseu, AD – Maço 50, n.º 52. (Anexo I, doc. 33)
149 Porto, AHM – Livro 4º de Pergaminhos, doc. 20. (Anexo I, doc. 34)

150 Lisboa, IAN/TT – Mosteiro de Santa Maria de Arouca, Gaveta 1, maço 2, doc. 44. (Anexo I, doc. 35)
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e as orações dos bons cristãos. O traslado foi feito em Estremoz, no dia 13 de 
abril, com diferença de apenas três dias da promulgação da dita ordenação e 
apresentado por frei Fernando passados mais seis dias (aos 18 dias de abril de 
1436) nos paços do concelho de Évora onde eram presentes o respectivo juiz 
e oficiais151. Esta normativa não transitou para as Afonsinas e só nas Manuelinas 
aparece uma defesa crime análoga152. A proibição de comer, beber, fazer vodos, 
cantar e bailar nas igrejas consta também nas Constituições eclesiásticas dos finais 
do século XV e princípios do século XVI.

A 11 de março de 1437, D. Duarte traslada a lei da moeda de 25 de 
outubro de 1435, referindo que “nos liuros das ordenaçoens da nossa chançellaria 
he contheuda ordenaçom que nouamente fezemos sobre as moedas”. A carta consta em 
apógrafo de D. Afonso V de 3 de fevereiro de 1444153. Por esta última data, é 
o derradeiro registo, anterior à conclusão das Afonsinas, que me foi possível 
localizar.

Numa carta de 11 de fevereiro de 1438, em Abrantes, consta que os 
homens bons e concelho da cidade do Porto requereram o teor de certos 
capítulos assinados por D. João I e os prelados e clerezia do reino, principia: 
“Dom Duarte pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarue e Senhor de Cepta a quoantos 
esta carta virem fazemos saber que no Liuro das ordenações da nossa Camara são conteudos 
certos capitolos”154. Trata-se da concórdia de 1427. Esta é a única referência a um 
livro de Ordenações na Câmara de El-Rei, se bem que no arrolamento dos livros 
pertencentes à biblioteca do Eloquente é, expressamente, referido um “Livro das  
Ordenações dos Reys”155. Repare-se que, ao invés, os dois artigos desta concordata 

151 Évora, AM – Livro Pequeno de Pergaminho, fl. 50v. (Anexo I, doc. 36)
152 Ordenações Manuelinas: Livros I a V: Reprodução em fac-símile da edição de Valentim Fernandes (Lisboa, 1512-1513), 
“Introdução” de João José Alves dias, Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa, 2002, 
Liv. V, Tít. 28. Ordenaçoens do Senhor Rey D. Manuel, Coimbra, na Real Imprensa da Universidade, 1797 (edição 
fac-simile da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1984) Liv.V, Tít. 33, §§ 5 e 6.
153 Évora, BP – Pergaminhos Avulsos, Pasta 16, perg. 20. (Anexo I, doc. 37)
154 Porto, AHM – Livro B, fls. 318v-324v. (Anexo I, doc. 38)
155 Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa), edição diplomática deJoão José Alves dias, 1982, p. 
207. braga, Historia da Universidade de Coimbra I, pp. 209-228 (Anexo I, doc. 41).
A propósito da problemática que relaciona este livro com as Ordenações de D. Duarte e suscita questões em torno 
da sua vigência efectiva vide doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 80-81.
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de 1427, enviados à Sé de Lamego em 1429, foram copiados do “liuro das 
hordenaçõees da nossa chancelaria”156.

Para o ano de 1438 já ficou referenciada a carta de D. Afonso V com um 
capítulo geral das Cortes de 1433, solicitado pelo procurador do concelho da 
cidade de Viseu, João Gonçalves. Resta ainda a carta testemunhável, outorgada 
em Torres Novas, no dia 14 de novembro de 1438, com a ordenação sobre foros 
e arrendamentos que foram feitos pela moeda antiga. A pedido do arcebispo 
de Braga, D. Afonso V envia-lhe a ordenação feita por seu pai, que andava nos 
“liuros das hordenaçõees da nossa chançellaria”157. Conhecem-se várias versões desta lei 
sobre a moeda, feita por el-rei D. Duarte, ficando aqui identificadas apenas as 
que foram copiadas do livro das Ordenações da Chancelaria158.

Temos que aceitar como citações expressas a estas Ordenações as que, sob a 

designação de antiga, surgem na colectânea sucedânea das Afonsinas. Nada mais 

plausível do que, existindo duas colecções de leis desfasadas no tempo, se passem 

a diferenciar por um critério de temporalidade como Ordenações novas e Ordenações 
velhas. Passo ao elenco sucinto dessas menções.

Numa determinada passagem do regimento do corregedor da Corte 

ficou consignado “e porque na Ordenaçom antigua he contheudo”159; no título das taxas 

a cobrar pelas buscas dos feitos e das escrituras fundamenta-se “como se contem nas 
Hordenaçõoes antiiguas”160; na lei do salário dos procuradores refere-se “que lhes eram 
tausadas nas Hordenações ante feitas”161; no título dos alcaides-mores dos castelos também 

surge a referência às Ordenações antigas162; idêntica conjuntura se repete a propósito 

156 Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Caixa 8, Maço 6, n.º 13. (Anexo I, doc. 27)
157 Braga, AD – Gavetas do Cabido, Gaveta de Notícias Várias, doc. 53. (Anexo I, doc. 39)
158 Anexo I, doc. 35, 36 e 38.
159 Ordenações Afonsinas, Liv. I, Tít. 5, § 8. (Anexo I, doc. 43)
160 Ordenações Afonsinas, Liv. I, Tít. 39, Início. (Anexo I, doc. 44)
161 Ordenações Afonsinas, Liv. I, Tít. 45, Início. (Anexo I, doc. 45)
162 Ordenações Afonsinas, Liv. I, Tít. 62, § 8. (Anexo I, doc. 46)
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do apuramento dos galiotes163; a propósito das citações refere-se “segundo achamos per as 
Hordenações antigas”164; quanto aos privilegiados que podem trazer os seus adversários à 

Corte à diversas referências “Segundo achamos per as Hordenações antigas do Regno (…) porque 
segundo as Hordenações antigas, achamos que (…) porque achãmos pelas Ordenações antiguas, que 
assy foi dantiguamente hordenado polos Reyx, que ante Nós forão, e usado até o presente”165; dos que 

podem ser citados e trazidos à Corte também ficou consigando “porque a estes he polas 
Ordenaçoens antiguas outorguado Privilegio (…) Outro sy achamos antiguamente ordenado”166; na 

ordenação sobre a contestação da lide “E estes modos de contestar achamos declarados per as 
Hordenaçõees Antiguas”167; finalmente, para a ordenação do que disse testemunho falso 

e do que lho fez dizer também foram compulsadas as Ordenações antigas168.

Mesmo depois de conclusas e em pleno vigor das Ordenações Afonsinas, 
nas Cortes de Coimbra/Évora de 1472/73, para resolver determinadas dúvidas 
levantadas pela lei das sesmarias, o monarca mandou compulsar “todalas ordenaçõees 
amtiguas e asy suas Reformaçõees que falam das ditas sesmarias”169. Se as suas Reformações 
correspondem às Afonsinas (nomeadamente ao livro IV, que é claramente citado 
no início do capítulo), entendo que as Ordenações antigas referenciadas neste 
capítulo de Cortes possam ser as que venho tratando neste estudo.

Caso o entendimento esteja correcto, levanta o problema da revogação 
das colecções legislativas medievais. Será que, há semelhança do que acontece na 
actualidade com os códigos, na Idade Média as ordenações posteriores revogavam 
as anteriores? Foi esta a questão levantada pelos procuradores do povo em 
Santarém, nas Cortes de 1451. O monarca responde que “se guardem as nouas e 
uelhas que non ssam rreuogadas”170. O que quer dizer que as Afonsinas não revogaram  

163 Ordenações Afonsinas, Liv. I, Tít. 70, § 7. (Anexo I, doc. 47)
164 Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 1. (Anexo I, doc. 48)
165 Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 4, Início e §§ 5-6. (Anexo I, doc. 49)
166 Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 5, § 1. (Anexo I, doc. 50)
167 Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 57, § 1. (Anexo I, doc. 55)
168 Ordenações Afonsinas, Liv. V, Tít. 37, § 3. (Anexo I, doc. 56)
169 Lisboa, IAN/TT – Cortes, Maço 2, n.º 14, fls. 99-101. (Anexo I, doc. 59)
170 Elvas, AM – Pergaminho 55. (Anexo I, doc. 57)
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de forma total e expressa as Ordenações velhas. De tal forma que, numa sentença 
régia de 14 de fevereiro de 1472, ainda se pode ler que os desembargadores da 
Suplicação consultaram os artigos e determinações que “como ley andam em nossos 
liuros das hordenaçooes E nouas Reformaçooes”171

A revogação total da Ordenação velha pela Ordenação nova só se fará sentir, 
verdadeiramente, com a versão definitiva das Ordenações Manuelinas (1521). 
No Prólogo desta compilação, do punho de D. Manuel I, ficou expressamente 
consignado: “A qual obra bem examinada, e emendada, Reduzimos em sinco Liuros, e 
Mandamos imprimir, e publicar: e Aprouamos, e confirmamos, e Queremos que em todos 
Nossos Reynos, e Senhorios se guardem, e pratiquem, e valham para sempre: Reuogando, 
Cancellando quaesquer outras Ordenações, que fóra desta Copilaçam se acharem, e Capitolos 
de Cortes que até aqui sam feitos; saluo, as que se acharem escriptas no Liurinho da Nossa 
Rolaçam, que hora nouamente Mandamos fazer, que per Nós será assinado; por que posto que 
sejam feitas antes desta impressam, e nestes Liuros nom sejam incorporadas, Mandamos que se 
guardem, como nellas he contheudo”172.

O monarca Venturoso vai mais longe ao impor, por carta de 15 de março 
de 1521, que os possuidores de Ordenações da impressão anterior as destruíssem 
no prazo de três meses sob grave pena de cem cruzados e degredo de dois anos 
para os territórios de além-mar. Os procuradores que, dentro desses três meses, 
não adquirissem a nova impressão seriam privados do ofício para sempre173. 
Por trás de tão severa moldura penal – para além da publicitação e divulgação 
da nova Ordenação, impondo a sua aquisição em três meses a todos as câmaras 
das cidades, vilas e lugares do reino – poderá estar uma lide contra a prática 
arraigada do uso em juízo das Ordenações antigas.

Mas o facto mais curioso ainda é que – muito antes de terminadas as 
Afonsinas – o livro das Ordenações antigas já aparece expressamente referido na 

171 Lisboa, IAN/TT – Gavetas, Gav. 10, mç. 7, doc. 1. (Anexo I, doc. 58)
172 Ordenaçoens do Senhor Rey D. Manuel, Coimbra, na Real Imprensa da Universidade, 1797 (edição fac-simile da 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1984), Prólogo, p. III.
173 Publicada por João Alves dias, Ordenações Manuelinas: Livros I a V: Reprodução em fac-símile da edição de Valentim 
Fernandes (Lisboa, 1512-1513), Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa, 2002, pp. XXXI-
XXXII.
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concordata de 1427, assinada entre El-Rei D. João I e a cleresia do reino174. 
Esta referência à Ordenação antiga repete-se num capítulo de Cortes de Santarém 
(1430)175. Estas singelas palavras são sintomáticas da existência de uma fase 
compilatória intermédia – que já referi e identifiquei como sistema primitivo 
eduardino em oposição ao sistema primitivo joanino, aqui explanado. O estudo 
daquele sistema fica apalavrado para a próxima oportunidade.

 1.2. Caraterização das PriMeiras ordenações.

Na introdução supra ficou consignado que existem semelhanças e, como 
não poderia deixar de ser, dissemelhanças entre a compilação resultante do sistema 
primitivo e a proveniente do consecutivo sistema reformador. O cotejo terá que 
se bastar com o muito pouco que se pode apurar a partir dos parcos subsídicos 
documentais coligidos em anexo, uma vez que nos faltam os livros resultantes do 
sistema primitivo e o Livro de Leis e Posturas e as Ordenações de D. Duarte, embora 
relevantes para esta temática, tem que ser utilizadas com certo cuidado.

A primordial diferenciação adivinha-se de imediato, a nível estrutural 
externo, na divisão em livros. Tudo leva a crer que o desmembramento da 
colecção em cinco livros tenha sido inovação do reformador afonsino – 
“ElRey Dom Affonso seu filho as mandou depois reformar em cinco Livros”176. É comum, 
desde José Anastácio de Figuieredo177, atribuir esta divisão em cinco livros a 
influência das Decretais de Gregório IX. Há falta de qualquer comprovativo e 
nem sequer existindo coincidência (salvo a do livro V) com as matérias dos 
livros das Decretais (judex, judicum, clerus, connubia, crimen), parece-me obsoleto que 
se continue a insistir nesta analogia. Até porque, na verdade, existem diversas 
colectâneas legislativas medievais divididas em cinco livros.

174 Ordenações Afonsinas, Liv. II, Tít. 7, art. 86º. (Anexo I, doc. 25)
175 Faro, AM – Livro 1.º do Tombo ou Registo da Câmara, fl. 33v. (Anexo I, doc. 31)
176 Assevera o coevo compilador Rui de Pina, Chronica do Senhor Rey D. Duarte, cap. VII.
177 José Anastácio de Figueiredo, Synopsis Chronologica de subsidios ainda os mais raros para a historia e estudo critico 
da legislação portugueza, Lisboa, Academia Real das Sciencias de Lisboa, Tomo I, 1790, p. 43: “Dividirão pois as 
ditas Ordenações ou Codigo em sinco Livros, seguindo provavelmente o exemplo de S. Raymundo de Penafort na Compilação das 
Decretaes de Gregorio IX, e dos mais Compiladores, que se lhe seguirão, ainda que não foi assim na disposição das materias”.
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Ainda não é possível saber, ao certo, o número de livros que faziam 
parte do sistema primitivo. Seriam, pelo menos e provavelmente, três no seu 
total: dois da fase joanina e um da fase eduardina. De qualquer forma, não 
será de todo despiciendo assinalar que no período de vigência da fase primitiva 
(1390-1446) nunca se identificam os livros pelo respectivo número. Este facto 
inverte-se-á durante a subsequente vigência da fase reformadora (1446-1512), 
passando os livros a serem assiduamente identificados pelo respectivo número 
de ordem. Não me parece difícil, nem sequer demasiado arrojado, conjecturar 
uma explicação para esta viragem. Pensando bem, enquanto a divisão em livros 
no sistema primitivo terá resultado de mero fruto do acaso, ditada por simples 
questões prática de manuseamento ou de estrutura codicológica; a divisão em 
cinco livros das Afonsinas nunca foi aleatória, antes obedeceu a uma prévia e 
bem pensada segmentação jurídico-temática.

O livro I foi pensado para incluir os regimentos dos principais cargos 
públicos, tanto régios como municipais, a que acresceu o chamado Regimento 
da Guerra. O livro II é dedicado à matéria eclesiástica, aos direitos reais, à 
jurisdição de donatários e privilégios da nobreza e ao estatuto das minorias 
religiosas (judeus e mouros). O livro III trata do processo civil. O livro IV 
ocupa-se do Direito civil substantivo. Por último, o livro V versa sobre Direito 
e processo penal. Indicações para as respectivas matérias ficaram consignadas 
nos proémios de cada um dos livros e no miolo do livro II (sem dúvida, o mais 
heterogéneo) ficou vincada o término em matéria de concórdias e concordatas178, 
a passagem para a matéria dos direitos reais179 e da regulamentação dos judeus 
para a dos mouros180.

178“Per aqui som acabados todolos artigos que ataa o presente forom acordados e firmados antre os Reyx que forom deste Regnos e 
a sua Clerizia” – Ordenações Afonsinas, Liv. II, p. 156.
179 “Ataaqui avemos fallado das Igrejas e Moesteiros e bem assy dos Clerigos Sagraaes e Frades professos e cousas que a elles 
pertencem; ora entendemos a fallar dos direitos Reaaes e cousas que perteencem a Nós e aos Officiaaes das nossas rendas e direitos” 
– Ordenações Afonsinas, Liv. II, p. 208.
180“Avemos em cima fallado dos Judeos conversos aa Fé de Jesus Christo e bem assy dos que sempre perseveraarom em sua Ley 
e das suas cousas que a elles pertencem; agora entendemos a fallar dos Mouros e das cousas a elles perteencentes” – Ordenações 
Afonsinas, Liv. II, pp. 528-529.
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Este acentuado desnível externo vai contagiar toda a organização interna 
de ambos os sistemas. Tudo indica que as Ordenações primitivas se pautaram 
pela compilação cronológica do corpus das suas fontes do Direito, reinado após 
reinado, sem quaisquer outras preocupações metódicas de maior. A colectânea 
afonsina, por seu turno, afasta-se radicalmente desta morfologia cronológica 
e, além da organização temática por livros, adopta uma estrutura interna 
jurídico-sistemática por títulos. Os livros destas últimas Ordenações são divididos 
em títulos, que, por sua vez, se encontram redigidos em estilo compilatório ou 
legislatório. Os títulos identificam a matéria a tratar e acabam por se converter 
na bússola orientadora dentro de cada livro, o que fez com que, não raro, 
acompanhem a identificação do respectivo livro181. Esta técnica também vai 
permitir que, através de remissões internas, para títulos do mesmo ou de outro 
livro, a obra funcione como um todo (desiderato precursor do movimento de 
codificação do século XIX) e não um mero somatório de preceitos legislativos182.

Os títulos em estilo compilatório acabam por incluir as fontes de Direito 
anteriores, em princípio, transcritas na íntegra e identificando o autor, data, 
local, nome dos escrivães, etc. Existindo várias leis sobre a mesma matéria, seriam 
reproduzidas no título respectivo por ordem cronológica. No final, é apensada 
uma declaração do punho do próprio compilador, que define os termos em que 
esses normativos eram confirmados, complementados, modificados ou mesmo 
derrogados183. Este é o estilo predominante, mas não exclusivo, dos livros II a V.

O estilo legislatório ou decretório, pelo qual as normas são redigidas como 
se de normas originais se tratasse, deve ter sido uma novidade implementada 
pelo sistema reformador. O facto de este estilo ser predominante no livro I 
181 V. g., a certidão de 27 de agosto de 1447, enviada ao alcaide-mor de Santarém, Rui Borges de Sousa, 
identifica os livros – “primeiro liuro da reformaçom das hordenaçooees que andam em nosa chamcelaria” e “terceiro liuro da 
reformaçom das hordenaçooees que anda em a nossa chamcelaria” – bem como os títulos –“Titulo dos almotaçees” “Titulo 
das armas como se ham de filhar” “Titulo de como deuem husar das jurisdiçõoes os fidalgos ou aquelles a que pellos Rex som 
outorgadas em alguumas terras”, etc.
182 V. g., “A qual Ley vista per Nós achamos que era incerta e escura e portanto fezemos acerca della algumas declaraçõoes, 
segundo achamos per direito, as quaees som contheudas no quinto Livro da Nossa Compillaçom no titulo dos que cometem treiçom 
contra ElRey” – nas Ordenações Afonsinas, Liv. II, Tít. 54, §1 que remete para Ordenações Afonsinas, Liv. V, Tít. 2.
Cf. o elenco das várias remissões em doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 227-235.
183 Por vezes a confirmação é feita em termos muito simples: “A qual lei vista por Nós havemo-la por boa e mandamos 
que se cumpra como nela é conteudo”.
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das Afonsinas tem suscitado alguma controvérsia e divisão na doutrina jurishistoriográfica. 
Para uns, o livro I é o trabalho do primeiro compilador João Mendes; para outros 
faz mais sentido que tenha sido composto por um Doutor em Direito, o segundo 
compilador Rui Fernandes; há quem defenda que se trata de matéria inédita, para a 
qual ainda não existia fonte de Direito antecedente; e quem justifique que o livro I 
trata de uma tipologia legislativa materialmente diferente, sobretudo dos titulares de 
cargos ligados ao poder público, ou, em palavras coevas, dos regimentos dos “Officiaaes 
da nossa Corte, que per Nos teem carrego de ministrar direito, e justiça, e d’alguus outros, que aa 
governança do Regno pertencem”184.

As fontes de Direito de cada sistema também não coincidem na sua totalidade. 
O sistema primitivo acaba por coligir, exclusivamente, fontes do Ius proprium. Ou seja, 
por ordem cronológica, copia as leis dos monarcas portugueses (desde D. Afonso II), 
os capítulos gerais das Cortes (desde as Cortes de 1331), as concódias e concordatas 
(desde D. Dinis) e costumes do reino e da Corte. O reformador afonsino irá preservar 
estas fontes de Ius proprium, como não podia deixar de ser, mas vai-lhe incutir um critério 
de actualização, afastando-se do sistema anterior – conforme deixou consignado no 
prólogo da obra, “Acordamos per acordo dos do nosso Conselho fazer huma geeral compilaçom dellas 
[leis] tirando algumas que nos pareceo sobejas e sem proveito e outras declarando e accrescentando e 
interpretando segundo per direito e boa razom achamos que o devião seer emmendando e fazendo outras 
de novo segundo nos bem pareceo que a uzança da terra e pratica das gentes deseja”185.

Desta forma, as leis dos monarcas consideradas desajustadas à época 
(“sobejas e sem proveito”) acabam por ser omissas ou revogadas pelo sistema  
reformador186. Embora mais escassos, também existem casos de ordenações feitas 

184 A propósito desta problemática cf. doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 93-102; doMingues, “A Última 
Reforma do Direito Medieval Português”, pp. 369-371.
185 Ordenações Afonsinas, Liv. I, Proémio, p. 7.
186 V. g., a lei de D. Dinis, de 2 de maio de 1321, que estabelece o prazo de vinte anos para a caducidade das 
dívidas contraídas pelos cristãos perante os judeus não foi compilada para as Afonsinas, porque já tinha sido 
revogada nas Cortes de Santarém de 1331. Apenas o capítulo geral (52º) destas Cortes, que impôs a aplicação 
do Ius commune em vez da lei dionisina, foi coligido na colectânea oficial afonsina (Ordenações Afonsinas, Liv. 
II, Tít. 84).
Confirmar, e. g., os quadros de comparção feitos entre as Ordenações de D. Duarte e as Ordenações Afonsinas, por 
José Alberto dos Santos Marques, Das Ordenações de D. Duarte Às Ordenações Afonsinas – Estudo Comparativo, vol. 
II, Dissertação de Mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, Lisboa, 2002.
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de novo (“fazendo outras de novo segundo nos bem pareceo”), a partir das antecedentes187. 
Convém não esquecer que muitos resumos de leis feitos a partir de originais são 
herança do sistema primitivo, derivados, sobretudo, da necessidade imperiosa 
de traduzir o Latim para vernáculo.

O critério reformista permitiu ao compilador afonsino alterar, acrescentar 
e até mutilar o coteúdo de alguns diplomas legislativos, de forma a conseguir 
actualizar um Direito com muitos séculos de vida aos desafios e idiossincrasias 
da sociedade portuguesa de meados do século XV. Algumas destas alterações 
terão sido, de ânimo leve, entendidas como erros pelos impressores setecentistas. 
Afirma o autor da Prefação de 1792: “quando estes erros ou defeitos erão communs a todos 
os MSS. e não havia socorro que esperar de nenhum delles, se se podião suprir por outros 
monumentos antigos, onde os mesmos lugares se achassem transcriptos e inteiros, não houve 
duvida de se fazer, e se fez. Assim faltando em todos os MSS. do Livro II os artigos 17, e 38 
da primeira Concordata do Senhor D. Diniz dos 40 artigos de Roma, não houve duvida de 
se restituirem pela copia, que della se acha no livro das Leis Antigas, e que correspondem ao 
exemplar latino, donde as transcreveo Gabriel Pereira de Castro. Pelo mesmo livro se restituio 
a lição de muitas Leis dos Senhores Reis D. Affonso II e III D. Diniz, e D. Affonso IV que 
nelle se achão colligidas. Igualmente se restituio a de muitos lugares dos titulos do Regimento da 
Guerra por diante pela copia, que se acha impressa entre as Provas da Historia Genealogica, 
de que acima fallamos, porque supposto esta copia seja sobre todo o encarecimento depravada, 
por fortuna se achou certa em alguns lugares, que no MS. erão errados e defeituosos. Da mesma 
forma se consultou, quando pareceo necessario, a copia das Concordatas, que vem em Gabriel 
Pereira de Castro, pois que os exemplares, de que se elle servio, quando menos terião tão pouca 
authoridade extrínseca, como qualquer dos MSS. do Codigo, e assim não havia razão para se 
deixar de fazer uso della, quando a tivesse intrínseca nos lugares, em que se achasse certa a lição, 
que nelles o não era”. A transcrição saiu demasiado estirada, mas é necessária para 
que fique bem claro que a liberdade do impressor setecentista pode ter desvirtuado  

187 V. g., Ordenações Afonsinas, Liv. I, Tít. 13: “Primeiro que acerca dos Procuradores ouvessemos hordenado, Mandámos 
perante Nós vir as Ordenaçoões sobre esto feitas pelos Reyx Dom Doniz, e Dom Affonso, e Dom Pedro meos Visavoos, e Dom 
Joaõ meu Avoo, e d’ElRey meu Senhor, e Padre, cuja alma Deos aja em a sua Santa Gloria; e pero que nos parecessem antre sy 
em alguã parte diversas, e contrarias, Acordámos de as trazer a boa concordia de curta, e breve conclusom em esta forma, que se 
segue”. Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 1: “Segundo achamos per as Hordenações antigas e vimos per geral usança em estes 
Regnos, as citações se costumam fazer a quatro modos”.
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o critério reformista do compilador medievo. Assim, o texto impresso não 
traduz, com toda a fidelidade, o texto manuscrito de Rui Fernandes. Por outras 
palavras, a edição das Ordenações Afonsinas do século XVIII, que continuamos a 
utilizar na actualidade, já não corresponde às exigências do estalão científico 
hodierno. Por estas e outras razões, que seria fastidioso estar agora a enumerar, 
torna-se cada vez mais indispensável uma edição crítica do maior monumento 
jurídico português ou, segundo as palavras mais entusiásticas de Cabral de 
Moncada, “o mais perfeito código dos finais da Idade-Média”188.

No entanto, o maior golpe do critério reformista foi desferido, sem 
dúvida, aos capítulos gerais de Cortes189. As concódias e concordatas mantiveram-
se praticamente incólumes (salvo a mutilação supra referida) arrumadas no 
início do livro II, até ao advento das Ordenações Manuelinas, que as vão expurgar 
dos livros das Ordenações.

Para além desta pretensa actualização nas fontes de Ius proprium, o 
sistema reformador vai misturar-lhe diversas fontes de Ius commune. À liça são 
convocados os livros do Corpus Iuris Civilis, do Direito canónico e as Siete Partidas 
de Afonso X de Castela. Assim, fontes externas de Direito foram convertidas 
em fontes internas. O mesmo será dizer que se procedeu à “nacionalização” 
de algumas fontes estrangeiras do Direito. Não obstante, é bem notória a 
aversão e afastamento da colectânea das Partidas, que, apara além de nunca ser 
expressamente referida em toda a extensão da compilação, deixa de figurar na 
hierarquização das fontes do Direito aplicáveis190.

Fora deste contexto geral ainda se detectam fontes de carácter excepcional 
como o beneplácito de D. João I à bula de Bonifácio IX, que reproduz outra de 
Clemente VI, para os cristãos não molestarem os judeus191; o foral dos mouros 
forros da cidade de Lisboa e das vilas de Almada, Palmela e Alcácer, outorgado 

188 Luís Cabral de MonCada, “O duelo na vida do Direito”, in Estudos de História do Direito, Coimbra, 
universidade de Coimbra, 1948, vol. 1, p. 173, nota 1.
189 Cf. doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 597-601.
190 Elencadas em Ordenações Afonsinas, Liv. II, Tít. 9.
191 Ordenações Afonsinas, Liv. II, Tít. 94.
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por D. Afonso Henriques192; a postura sobre o fretamento dos navios feito pelo 
concelho e homens bons do Porto e confirmado por D. Dinis e D. Afonso IV193; 
o costume do concelho de Lisboa, sobre os arrendamentos194, a postura sobre o 
engeitar das bestas de Évora195, etc.

O ordenamento jurídico medieval obedece a um sistema de fontes 
complexo, plural e aberto. A séculos de distância dos mitos e dogmas 
carregados pela época das luzes e pelo movimento codificador, v. g., positivação 
de todo o Direito em códigos, inexistência de lacunas legais, unificação das 
fontes do Direito e o primado da lei, afastamento das fontes consuetudinárias, 
a autossuficiência dos códigos para a resolução dos problemas sociais com 
transcendência jurídica, etc. Neste sentido, a compilação afonsina, bem ao 
contrário dos Códigos contemporâneos, nunca pretendeu ser um “código” 
completo, autossuficiente, e omnipotente196.

A evolução técnico-jurídica fica bem patente, mormente, na eliminação 
das leis e capítulos de Cortes caducos, no novo estilo legislatório que se vai 
transmitir às Ordenações sucedâneas, na tentativa de sistematização, na definição 
do valor jurídico das múltiplas fontes do Direito, etc… Acima de tudo, o Direito 
próprio do reino de Portugal atinge a supremacia face ao Direito comum e, 
sobretudo, alcança a autonomia definitiva do seu ordenamento jurídico face às 
rivais fontes do Direito castelhano. Estava assim concluído o círculo em torno 
da soberania estadual portuguesa, iniciado no longínquo século XII.

Antes de concluir, não posso deixar de patentear que os livros saídos do 
sistema reformador afonsino, durante todo o período da sua vigência (1446-
1512), são identificados como livros da Reforma das Ordenações – a designação 
de Ordenações de D. Afonso V ou Ordenações Afonsinas é posterior. Esta divergência  
identificativa – livro de Ordenações, até ao ano de 1446, e livro da Reforma das 
192 Ordenações Afonsinas, Liv. II, Tít. 99.
193 Ordenações Afonsinas, Liv. IV, Tít. 5.
194 Ordenações Afonsinas, Liv. IV, Tít. 73.
195 Ordenações Afonsinas, Liv. IV, Tít. 22.
196 Não fazendo qualquer sentido a crítica comum que lhe é dirigida de se tratar de uma compilação 
incompleta, que não abarca todo o Direito vigente para a sua época.
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Ordenações197, nos anos seguintes – é um derradeiro testemunho de que existiram 
livros de Ordenações antecedentes, que depois foram reformados. Ou seja, a 
reforma das Ordenações do reino pressupõe a sua prévia existência; a existência 
de livros de Ordenações é condição prévia e sine qua non para que se possam 
reformar. Não resta dúvida que se trata de mais um passo revolucionário no 
cosmos jurídico do Portugal de quatrocentos, falta saber o impacto causado 
por esta Reforma das Ordenações no quotidiano jurídico que se viveu após a sua 
conclusão e que tem dividido a literatura da História do Direito – em breve 
voltarei a este tema.

 1.3. A DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DE FRAGMENTOS.

Na falta de códices contemporâneos, salvo o Livro de Leis e Posturas e as 
Ordenações de D. Duarte, os fragmentos que perduraram nas cartas testemunháveis 
emitidas pelo poder central são o melhor e, praticamente, único indício sobre 
a vigência dos primeiros livros de Ordenações no espaço territorial do reino de 
Portugal. Ficou referenciada a existência de livros completos de Ordenações para 
a Casa do Cível, a Casa da Justiça da Corte e na Câmara de el-rei. Tudo indica 
que os traslados dos seus múltiplos normativos seriam solicitados, ao sabor da 
conveniência, pelos próprios interessados, v. g., os prelados e cabidos (Braga e 
Lamego), os concelhos do reino (Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Évora, Lamego, 
Faro, Noudar, Silves, Ponte de Lima, Montemor-o-Novo e Viseu), o mestre da 
Ordem de Avis e alguns mosteiros abastados (Alcobaça, S. João de Tarouca e 
Santa Maria de Arouca).

Temos que ter bem presente que, por um lado, os ideais medievos de 
segurança e certeza jurídica, proporcianados pela publicitação dos dipostos 
normativos, nem sequer contam com a ajuda da imprensa e muito menos 
podem ser vistos à luz dos esmerados mecanismos hodiernos. Por outro lado, 
tratando-se da compilação de fontes de Dirieto pré-existentes é compreensível  

197 O livro V que pertenceu à Câmara de Santarém (Lisboa, IAN/TT – Leis e Ordenações, Núcleo Antigo 
14), v. g., tem sugestivo e esclarecedor incipit: “Tauoa dos titollos do quinto liuro da Reformaçom Noua das Ordenaçoões”.
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que se pressuponha o seu conhecimento por parte dos destinatários. De qualquer 
forma, não será de somenos que o princípio de que o desconhecimento da lei 
não escusa o seu cumprimento conste no Foro Real de Afonso X de Castela. 
O comprovativo de que ignorantia iuris non excusat em Portugal, poderá ser 
deduzido a partir dos pedidos de perdão dirigidos ao monarca, alegando o 
desconhecimento da lei como atenuante, v. g., o capítulo apresentado pelos 
moradores de Caminha às Cortes de 1459 “por nom sabermos parte das nosas 
hordenaçõoes quejandas eram açerca destas pasageens das cousas vedadas”198 ou as alegações 
do juiz, Miguel Martins, que “nom sabia nossas hordenações” que lhe proibiam a 
aquisição de bens de raiz durante o exercício do mandato199.

O mapa que se segue representa um pálido esboço da divulgação, pelo 
espaço geográfico do reino, de alguns fragmentos que compunham os primeiros 
livros de Ordenações. Salvo os exemplares da Chancelaria Régia ou da Casa do 
Cívil e da Câmara de el-rei, até este momento, ainda não tropecei em qualquer 
indício escrito que possa confirmar ou infirmar a localização de eventual cópia 
completa em alguma cidade, vila, lugar, catedral ou mosteiro do reino ou em 
propriedade de eventual jurista singular. Será que chegou a ser feita alguma 
reprodução completa para fora da órbita da Corte?

A questão fica em aberto. Do que não resta dúvida – após uma rápida 
vista de olhos pelo mapa anexo – é que os livros de Ordenações extrapolaram esse 
âmbito territorial da Corte e, embora de forma fragmentária, espalharam-se por 
todo o reino, deixando atrás de si um trilho manifesto do seu carácter oficial.

198 Humberto Baquero Moreno, “A representação do concelho de Caminha junto do poder central em 
meados do século XV”, in Revista da Faculdade de Letras – História, Série II, n. 6, Porto, 1989, pp. 103-104.
199 Luís Miguel duarte, Justiça e Criminalidade no Portugal Medievo (1459-1481), Coimbra, Fundação Calouste 
Gulbenkian / Fundação para a Ciência e Tecnologia, [1999], p. 355.
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MAPA 1

Alcobaça (1)

Arouca (1)

Braga (2)

Coimbra (1)

Évora (2)

Faro (1)

Lamego (4)

Lisboa (11)

Montemor-o-Novo (1)

Noudar (1)

Ponte de Lima (1)

Porto (3)

Silves (1)

Viseu (2)

A concluir: a página da História do Direito Português que versa sobre 
a compilação do Ius proprium medieval, anterior às Ordenações Afonsinas, esteve 
e continua completamente arredada da Jushistoriografia contemporânea e 
esquecida pelos manuais académicos hodiernos. É o momento de arrepiar 

Fragmentos de Livros das Ordenações Antigas
© José Domingos
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caminho e, a partir dos indícios fragmentários coligidos neste estudo, coligir 
novos dados comprovativos e demandar outras realidades lapidares que possam 
alumiar os primórdios do procedimento compilatório luso.

O facto de nos surgirem referências constantes aos livros de Ordenações, 
desde o limiar dos anos 90 do século XIV, trouxe à liça o dogma espúrio de 
que as Ordenações Afonsinas tenham sido a primeira compilação oficial do reino 
de Portugal. No momento da conclusão das Afonsinas (1446) já em Portugal 
vigoravam livros de Direito próprio com mais de meio século de existência. 
O mais plausível é que esses primeiros livros de Ordenações do reino tenham 
sido encetados ainda ou imediatamente a seguir ao ano de 1385 (após as 
Cortes de Coimbra deste ano), no lastro da crise da sucessão que desencadeou 
um sentimento de autonomia jurídica em relação ao vizinho (e inimigo) 
ordenamento de Castela.

De permeio, entre a primeira colectânea e as Afonsinas, entendo 

que deve ter havido outra fase distinta, que ficará adiada para um futuro 

próximo. De qualquer forma, admito que as conclusões sejam bastante 

ousadas, sobretudo, quando os elementos probatórios se resumem a 

um mero punhado de destroços escritos e continuam a faltar imensos 

componentes que permitam uma leitura mais transparente e consistente. 

No entanto – passe qualquer presuntiva comparação pretensiosa – sem 

a ousadia do povo português, Bartolomeu Dias nunca teria dobrado o 

Cabo das Tormentas… sendo certo, por outro lado, que em todos os 

tempos haverá velhos do Restelo.

 Post sCriPtuM

Após a publicação do artigo retro (em 2013) surgiu mais um comprovativo 
documental com uma referência expressa ao Livro das Ordenações da Chancelaria. 
Trata-se de uma carta régia outorgada por D. João I, em Lisboa, no dia 10 de 
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fevereiro de 1430, a pedido do prior de Alvorinha, com o traslado de um dos 
artigos da concórdia de 1427, para que as suas casas, adegas e celeiros não 
fossem varejados (Anexo I, doc. 27-A).
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CaPítulo 2 

 a reforMa das ordenações200

Penso ter ficado suficientemente assente e documentado que, até 

prova em contrário, em Portugal vigoravam livros de Ordenações desde 

o início da década de noventa do século XIV –o documento de 7 de abril 

de 1390 continua a ser o mais precoce que, até à data, me foi possível 

localizar–, desfossilizando a crença multisecular de que as Ordenações 

de D. Afonso V teriam sido a primeira compilação oficial do Direito 

português. Estas últimas Ordenações acabam por dominar o ambiente 

jurídico que se viveu no final da Idade Média portuguesa, grassando à 

sua volta uma intensa e assídua exploração científica, aliada a um certo 

afã populista, no seio da literatura jurishistorigráfica contemporânea dos 

quase dois últimos séculos e meio –sobretudo, desde que os Estatutos 

Pombalinos de 1772 impuseram ao professor que tratasse a “Compilação do 
Senhor Rei Dom Affonso V organizada por ordem Synthetica”201–. Mas nem por 

isso a conseguiram despojar de todos os seus arcanos, não deixando de 

nos continuar a colocar excelsos desafios científicos, muito longe de um 

consenso e unanimidade entre investigadores.

200 Este capítulo foi publicado como “A Reforma das Ordenações do Reino de Portugal” in e-SLegal History 
Review 16, junho de 2013 [Disponível em: http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=15 
(consultado no dia 26 de outubro de 2018)]. Os subsídios documentais que surgiram a posteriori foram 
incluídos na ordem cronológica e vão identificados com uma letra à frente do número que corresponde à 
ordem do documento imediatamente anterior.
201 Estatutos da Universidade de Coimbra do Anno de MDCCLXXII, Título 3, Cap. 9, § 4, p. 360.
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Advirta-se, antes de mais, que a designação Ordenações Afonsinas 

ou Ordenações de D. Afonso V é posterior ao término da sua vigência. 

O termo Ordenação ou Ordenações em sentido restrito corresponde a uma 

lei –que tanto poderia ser extensível ao âmbito territorial de todo o 

reino ou apenas ao espaço geográfico de uma cidade, vila ou lugar– e em 

sentido lato foi, ab initio, adoptado para identificar o corpus legislativo do 

reino, que organiza e compila numa obra as principais fontes do Direito 

vigente em determinado momento histórico202. Esta polissemia levanta 

sérias dificuldades no momento de separar, de forma precisa e estanque, 

as referências documentais que, com segurança, possam ser tributadas ao 

corpus legislativo do reino –inconveniente que já se fez sentir em relação 

aos primeiros livros de Ordenações, tal como deixei expresso, v. g., a 

propósito do documento de 23 de agosto de 1427, que transcreve uma 

lei de 14 de fevereiro de 1391–. Ou seja, a palavra Ordenação/Ordenações 
que surje em abundância na documentação dos finais do século XIV 

até princípios do século XVI, isolada ou por si só, não é suficiente para 

uma identificação segura com a respectiva compilação do reino vigente 

à data. Por isso, só se aproveitam para este trabalho aquelas referências 

documentais apoiadas por inconcussos elementos sistemáticos ou literais 

que deixem pouco espaço para dúvidas, v. g., quando fazem menção 

expressa ao respectivo livro ou título.

Ao corpus das Ordenações, obejcto das linhas que se seguem, passou 
posteriormente a apensar-se o complemento determinativo «de D. Afonso V» 
ou o adjectivo «Afonsinas», em tributo ao monarca que as terminou e colocou 

202 No século XVI surgem os corpus temáticos de leis, v. g., Regimento e Ordenações da Fazenda de 1516, em 
http://purl.pt/14668 (consultado no dia 20 de abril de 2013); Ordenações da Índia de 1520, cf. original da 
Biblioteca Pública do Estado da Baviera, digitalizado no dia 18 de maio de 2011, em http://books.google.
pt/books?id=zFtJAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-PT#v=onepage&q&f=false (consultado no dia 20 
de abril de 2013).
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em vigor –D. Afonso V (1438-1481)– e também para se poderem distinguir 
das sucessoras Ordenações de D. Manuel I ou Manuelinas. Os cronistas régios 
do século XVI –Rui de Pina e Damião de Góis– e o autor Pedro de Mariz são 
dos primeiros a tributar estas Ordenações a D. Afonso V. No século XVII já 
estava formalizada e arraigada a identificação como Ordenações de D. Afonso V, 
que perduraria e acabaria por se sedimentar em Ordenações Afonsinas com os 
autores do século XIX. Sem embargo, durante o lapso de tempo de sessenta e 
seis anos em que esta colectânea vigorou (1446-1512), não há nenhum subsídio 
documental que a refira como Ordenações de D. Afonso V ou Ordenações 
Afonsinas. Nesse período a identificação mais corrente e segura é a de Reforma 
das Ordenações ou Nossas Ordenações203.

A Reforma das Ordenações foi pensada e estruturadas em cinco livros, 
que, apesar de se não conhecerem na versão original –salvo o fragmento em 
pergaminho recentemente descoberto no Arquivo Distrital de Braga: “the fact 
that it is a parchment fragment has engendered the hypothesis that it is the only known vestige of  
the original version, which would have been deposited at the central Chancery immediately after 
the revision was concluded, in order to serve as the matrix for subsequent authentic copies”204– e 
não ter chegado até nós nenhuma colecção completa com os livros todos, foi 
possível completá-la, nos finais do século XVIII, juntando códices de diversa 
proveniência arquivística –o que permitiu a sua publicação em letra de forma 

203 Sobre as Ordenações Afonsinas e as suas múltiplas denominações cf. doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 
15-25. Às obras arroladas para o século XVI acrescente-se a de Pedro Mariz, Diálogos de Varia História, Oficina 
de António de Mariz, Coimbra, 1597, Diálogo IV, capítulo 19, pp. 300-300v: “as Leys e Ordenações antiguas do 
Reyno (…) as quaes jaa tinha reformadas o Infante Dom Pedro, quando gouernou o Reyno por elRey Dom Affonso Quinto” –em 
http://purl.pt/22932 (consultado no dia 20 de abril de 2013)–; e às do século XVII a de Miguel de reinoso, 
Observationes practicae, in quibus multa quae per controvertiam in forensibus judiciis adducuntur, felici stylo pertractantur : 
Opus non solum iudicibus... necessarium, in hac ultima editione, novissimis, nec antea in lucem editis, additionibus auctum, et 
illustratum, ac decisionibus nonnullis roboratum / authore Michaele de Reynoso, [Conimbricae]: Josephus Ferreyra 
Typographus, 1675, Observação LXI, pp. 320-321: “antiquis ordinationibus Alphonsi V quae extant in Archiuo Regio” 
–em http://bibdigital.fd.uc.pt/H-B-17-7/rosto.html (consultado no dia 20 de abril de 2013)–.
Há autores que, com pouca razão, se insurgem contra esta designação, quando na realidade tudo leva a crer 
que a maior parte do seu labor –inclusive a divisão em cinco livros– foi executado no curso do reinado de 
Afonso V, pelo Doutor Rui Fernandes.
204 José doMingues e Pedro Pinto, “A fragment of the Reforma das Ordenações de D. Afonso V”, in Tijdschrift 
voor Rechtsgeschiedenis / Revue d’Histoire du Droit / The Legal History Review 85:3-4, 2017, pp. 522-539. DOI – 
10.1163/15718190-08534P05.
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ainda nesse século205–. A divisão em cinco livros, compostos por títulos não 
numerados, obedece a uma sistemática compilatória pré-definida que agrega e 
organiza diversas fontes de Ius proprium com outras fontes de Ius commune.

Tudo indica que o aproveitamento de fragmentos do Ius commune seja 
um empenhado passo evolutivo do reformador afonsino, em relação aos seus 
congéneres compiladores antecedentes. Como ficou dito no capítulo precedente, a 
fase afonsina eliminou normativas caducas, estabeleceu uma prelecção legal para as 
fontes de Direito aplicáveis de forma imediata ou a título subsidiário para integrar 
lacunas e pretendeu criar uma compilação oficial sistemática que, em contraposição 
às meramente cronológicas existentes –segundo o parecer sapiente do Infante D. 
Pedro– abreviasse os feitos e se fizesse justiça dando a cada um o que é seu, sem delonga206.

 2.1. a sisteMátiCa CoMPilatória afonsina: status QuaestIonIs.

Já muito se dissertou, mas ainda não existe um estudo sério e metódico 
dedicado às fontes usadas na forja quatrocentista da Reforma das Ordenações 
de Afonso V207. Enquanto se não fizer o arroteamento desse terreno feraz não 
será possível entender, de uma forma minimante cabal, a amplitude do ingente 
trabalho desenvolvido pelos compiladores afonsinos. Não sendo ainda este o 
momento nem o lugar adequado para tal intento – que, apesar de calculado 
no meu despretensioso pecúlio de produção investigadora, se encontra ainda 
em estado incipiente e está longe de trabalho final abrangente, digno de se 
apresentar a público– limitarme-ei a um breve status quaestionis.

205 Ordenaçoens do Senhor Rey D. Affonso V, Real Imprensa da Universidade, Coimbra, 1792 (fac-simile da 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1984/1998). (= OA)
206 Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte, p. 35. É notória a influência do conceito legado por Ulpiano 
(150-223) –«Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi» (D 1.1.10 pr.), ou seja, a Justiça é a 
vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu– mas não deixa de ser extremamente relevante 
a preocupação do Infante D. Pedro com uma Justiça célere, que ainda hoje, a séculos de distância, se faz 
repercutir no actual ordenamento constitutcional –cf. art. 24º, n.º 4 da Constituição da República Portuguesa: 
«Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão em prazo razoável»–.
207 José doMingues, “Direito Romano na sistemática compilatória das Ordenações Afonsinas”, in Direito Romano 
Poder e Direito: Actas do XV Congresso Internacional e XVIII Congresso Ibero-Americano de Direito Romano, Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa e Coimbra Editora, 2013, pp. 547-576.
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Começando pela fonte interna de maior destaque e amplitude – as leis 
gerais dos monarcas portugueses–, a inquietude de identificar esses cimélios 
jurídicos dos primórdios da monarquia portuguesa é uma preocupação oriunda 
dos revolucionários académicos do século XVIII/XIX e continua, literalmente, a 
macerar a mente da investigação jurishistoriográfica hodierna. No fundo, trata-se 
de criar uma poderosa ferramenta de trabalho, organizando os diplomas 
por data, acompanhados de um breve sumário dedicado ao seu objecto, 
com a identificação das diversas fontes medievais manuscritas e respectivas 
impressões. Os primeiros passos da História do Direito Português pautaram-se 
 pela tentativa de Sinopse Cronológica caída da pena de José Anastácio de 
Figueiredo208. Volvidas décadas, o incipiente esforço de Anastácio de Figueiredo 
veio a ser complementado e corrigido por João Pedro Ribeiro209. Sem autor, 
local de edição ou data e de somenos interesse refira-se o Repertorio dos lugares das 
leis extravagantes, Regimentos, Alvarás, Decretos, Assentos, e Resoluções Regias, Promulgadas 
sobre materias Criminaes antes, e depois das Compilações das Ordenações por Ordem 
Chronologica. Ainda para o século XIX, embora em moldes distintos, torna-se 
indeclinável uma busca nos Portugaliae Monumenta Historica de Alexandre 
Herculano210. Passando para tempos mais actuais, Carvalho Homem elaborou 
um inventário cronológico dos diplomas legais para os reinados de D. Dinis 
e D. Afonso IV211. Tendo na frente estes trabalhos antecedentes, a servir 
de cabouco para o espaço cronológico da tese sobre as Ordenações Afonsinas (1211-
1512), saiu reformulada essa sinopse cronológica de legislação medieval212.
208 Figueiredo, Synopsis Chronologica de subsidios. Apesar de existir uma obra do género, impressa com anos de 
antecedência, é tão rudimentar e incompleta que só por equidade fica aqui identificada: Repertorio chronologico 
das leis, pragmáticas, alvarás… extrahido de muitas collecções, e diversos authores por J. P. D. R. X. D. S., Lisboa, Francisco 
Luiz Ameno, 1783.
209 João Pedro ribeiro, Additamentos e Retoques à Synopse Chronologica, Academia Real das Ciências, Lisboa, 
1829, em http://books.google.pt/books?id=jW1HAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=%22additament
os+e+retoques%22&hl=pt-PT&ei=FLx0ToqhE4Gl-gakmoypDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false (consultado no dia 20 de abril de 2013).
210 Alexandre HerCulano, Portugaliae Monumenta Historica: a saeculo octavo post christum usque ad quintumdecimum, 

Leges et Consuetudines I, Lisboa, 1856.
211 Armando Luís de Carvalho HoMeM, “Dionisius et Alfonsus, Dei Gratia Reges et Communis Utilitatis 
Gratia Legiferi”, in Revista da Faculdade de Letras – História, II série, vol. IX, Porto, 1994, pp. 11-110, em http://
ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2119.pdf (consultado no dia 20 de abril de 2013).
212 Publicada como Anexo I em doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 469-596.
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Os estudos suprarreferidos permitem apurar facilmente quais as leis que 
passaram para a Reforma das Ordenações e as que foram preteridas –tentar 
decifrar o porquê dessas opções já é uma questão diferente e bem mais complexa, 
que requer aprofundadas devoções monográficas–. Saliente-se, no entanto, 
que o arrolamento da legislação monárquica portuguesa se não considera 
concluso, continuando aberto a novas aportações documentais e sempre 
susceptível a eventuais correcções ditadas, v. g., pelo conceito de Lei a aplicar. 
Por isso, aproveitando as vantagens oferecidas pelas novas tecnologias, está em 
construção um espaço digital intitulado CLIMA (Corpus Legislativo da Idade 
Média Anotado), que pretende unir esforços de diversos quadrantes científicos, 
de forma a tentar manter actualizado esse empreendimento faraónico213.

Sem sair do âmbito das fontes internas, os capítulos gerais de Cortes são 
outra fonte assídua na forja afonsina. O laborioso João Pedro Ribeiro deixou 
um Indice Cronológico impresso, onde teve o cuidado de anotar a concordância 
dos títulos das Ordenações com os capítulos gerais de Cortes214. De forma mais 
objectiva e suscinta, a mesma listagem ficou reproduzida na Memória manuscrita 
que tributou a essas Ordenações de D. Afonso V215. Partindo destas duas tábuas 
setecentistas de Ribeiro, elaborei uma nova tabela de correspondência entre 
os capítulos de Cortes e os títulos da compilação, com as observações, 
correcções, adições e reduções que me pareceram pertinentes216. 
O costume e estilos da Corte – considerados fonte mediata na prelecção  

213 Brevemente acessível em http://www.ulusiada.pt/clima/; Ao abrigo de um protocolo institucional, 
as actualizações serão feitas em sintonia com com BITAGAP – Bibliografia de Textos Antigos Galegos e 
Portugueses (The Bancroft Library, University of California, Berkeley), em http://bancroft.berkeley.edu/
philobiblon/bitagap_po.html (consultado no dia 18 de março de 2013).
214 João Pedro ribeiro, “Memorias Sobre as Fontes do Codigo Philippino”, in Memorias de Litteratura Portugueza, 
Tomo II, publicadas pela Academia das Ciências de Lisboa, na Oficina da mesma Academia, Lisboa, 1792, 
pp. 57-80.
215 A “Memoria sobre as Ordenaçoins do Senhor D. Affonso 5.º” da autoria de João Pedro Ribeiro, foi dada à estampa 
por António Cruz, Breve Estudo dos Manuscritos de João Pedro Ribeiro, com Apêndices de estudos sôbre as Ordenações 
Afonsinas e de documentos do cartório do Mosteiro de Santo Tirso de Riba d’Ave, Coimbra, 1938, pp. 121-132.
216 doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 597-601. Cf. também o que sobre esta fonte ficou expresso nas pp. 
212-226.
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das fontes de Direito217– constituem o outro manancial interno várias 
vezes referenciado e utilizado pelo compilador afonsino218.

Completam a moldura do Ius proprium as fontes do Direito concordatário 
(OA 2.1-7), as cartas de D. Dinis de como se hão-de fazer as novas inquirições 
aos coutos e honras, que manda tirar a Aparício Gonçalves (OA 2.65.4-21), 
o foral outorgado por D. Afonso Henriques aos mouros forros da cidade de 
Lisboa e das vilas de Almada, Palmela e Alcácer (OA 2.99) e várias fontes de 
âmbito mais singular, v. g., o beneplácito de D. João I à bula de Bonifácio IX 
(OA 2.94), a postura do concelho do Porto sobre o fretamento dos navios, 
feita pelo concelho e homens bons do Porto e confirmada por D. Dinis e D. 
Afonso IV (OA 4.5), a postura sobre o engeitar das bestas de Évora (OA 4.22) 
e o costume do concelho de Lisboa sobre os arrendamentos (OA 4.73). Não 
esquecendo o registo de textos-formulários.

É, no entanto, imperioso e manda a verdade que se diga que as fontes 
externas do Ius commune, embora em menor medida, também suscitaram o 
devido cuidado ao compilador da Reforma das Ordenações –certeza inegável 
e bem compreensível no decurso do segundo quartel do século XV219–, que lhe 
dispensou alguns títulos e diversos parágrafos da sua sistemática compilatória. 
Por isso, desde os finais do século XVIII até à perspectiva compendiária actual 
não faltam as indicações expressas e fundamentadas da importância do Direito 
romano e do Direito canónico no ordenamento medieval português e, inclusive,  

 

217 “quando alguum caso for trazido em pratica, que seja determinado per alguma Ley do Regno, ou estillo 
da nossa Corte, ou custume dos nossos Regnos antigamente usado, seja per elles julgado, e desembargado finalmente” 
(OA 2.9.pr.).
218 Pedro Caridade de Freitas, “O Estilo da Corte – Do Século XIII à Lei da Boa Razão”, in Estudos em 
Homenagem ao Prof. Doutor Raul Ventura, vol. I, Faculdade de Direito da universidade de Lisboa, Coimbra 
Editora, 2003, pp. 741-805 (o rol de pp. 789-800).
219 Recorde-se que desde o reinado de D. Afonso III, pelo menos, não há qualquer dúvida da chegada da 
jurisromanística a Portugal –cf. Fátima Regina Fernandes, “A Recepção do Direito Romano no Ocidente 
Europeu Medieval: Portugal, um caso de afirmação régia”, História: Questões & Debates 41, Curitiba, 2004, 73-
83. albuquerque, História do Direito Português, pp. 339-341.
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no alvorecer das suas compilações legislativas220. As achegas comprovativas, 
sem embargo, não têm ido para além da sua consagração como fonte 
subsidiária de Direito, da sua recepção oficial como condicionante do 
saber legiferante dos monarcas antecedentes a Afonso V, do seu ensino 
no Studium geral, bem como da prática negocial tabeliónica e da influência 
na administração da justiça. Agora, o grande desafio no âmbito da sistemática 
compilatória prende-se com a metamorfose que o compilador vai impor aos 
fragmentos do Ius commune, convertendo-os em fontes de Ius proprium português 
de aplicação imediata ou, mais raro, no seu expurgo quando conflituarem 
com outra fonte de Direito. No entanto, salvo raras excepções pontuais, 
ainda ninguém ousou aventurar-se numa tentativa de estabelecer as 
concordâncias textuais das Ordenações com os fragmentos de Direito 
comum que lhe serviram de assento.

Tal lacuna não será alheia ao facto do intento estar eivado de ciladas 
perigosas e dificuldades acrescidas, a título exemplificativo, refira-se v. g., (i) 
a dificuldade de correspondência textual, criada pelas traduções do Latim 
adaptadas às vicissitudes daquele tempo e aos circunstancionalismos do reino 
220 Ainda no século XVIII, a propósito do Direito romano como fonte das Afonsinas, v. g., José Anastácio de 
Figueiredo, “Memoria sobre qual foi a época da introducção do Direito de Justiniano em Portugal, o modo 
da sua introducção, e os gráos de authoridade, que entre nós adquirio. Por cuja occasião se trata a importante 
materia da Ord. liv. 3 tit. 64”, Memorias de Litteratura Portugueza, tomo I, Academia Real das Ciências de Lisboa, 
Lisboa, 1792, pp. 301-302 –em http://archive.org/details/memoriasdelitter01acad (consultado no dia 20 de 
abril de 2013)–; João Pedro ribeiro, “Memorias Sobre as Fontes do Codigo Philippino”, Memorias de Litteratura 
Portugueza, tomo II, Academia Real das Ciências de Lisboa, Lisboa, 1792, p. 47 –em http://archive.org/details/
memoriasdelitter02acad (consultado no dia 20 de abril de 2013)–; Thomás de Vila-Nova Portugal, “Qual 
seja a Epocha fixa da introdução do Direito Romano em Portugal; e o grao de authoridade que ele teve nos 
diversos tempos”, Memorias de Litteratura Portuguesa, tomo V, Academia Real das Ciências de Lisboa, Lisboa, 
1793, p. 398 –em http://archive.org/details/memoriasdelitter05acad (consultado no dia 20 de abril de 2013)–; 
Para a fonte canónica, v. g., João Pedro ribeiro, «Qual seja a Época da introdução do Direito das Decretaes em 
Portugal, e o influxo que o mesmo teve na Legislação Portugueza», Memorias de Litteratura Portugueza publicadas 
pela Academia Real das Sciencias de Lisboa, Tomo VI, Lisboa, na Typografia da mesma Academia, 1796, pp. 5-34, 
em http://archive.org/details/memoriasdelitter06acad (consultado no dia 20 de abril de 2013).
Actualmente, v. g., Marcello Caentano, História do Direito (Séc. XII-XVI), seguida de Subsídios para a História 
das Fontes do Direito em Portugal no Séc. XVI, textos introdutórios e notas de Nuno Espinosa gomes da Silva, 
Editorial Verbo, 4.ª Edição, 2000, p. 541; Paulo Ferreira da CunHa, Joana Aguiar e silva e António Lemos 
soares, História do Direito. Do Direito Romano à Constituição Europeia, Coimbra 2005, p 466, nota 440; Mário Júlio 
de Almeida Costa, História do Direito Português, 5.ª edição, com a colaboração de Rui Manuel de Figueiredo 
Marcos, Almedina, Coimbra, 2011, p. 308; Nuno J. Espinosa Gomes da silva, História do Direito Português, Fontes 
de Direito, Fundação Calouste Gulbenkian, 5.ª edição revista e actualizada, Lisboa, 2011, p. 313. cf. doMingues, 
“Recepção do Ius commune medieval em Portugal”, pp. 121-168 e a bibliografia temática referida na nota 4.
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e de um poder político em ascensão; (ii) apesar de não minguarem as menções 
indiciárias às fontes externas –v. g., “disserom os sabedores antiguos”, “estabellecerom 
e poserom por Ley os antigos que compilarom os Direitos”, “estabelecido he per direito”, 
“achamos per direito”, “escripto he em Direito Cõmuum”, “disserom os Sabedores que 
compilarom as Leyx Imperiaaes”, “os Sabedores antiguos, que compilaram as Leys Imperiaes, 
disseram”, “disseram os Sabedores de Roma, que copilarão as Leys Imperiaes”, “os Sanadores 
que fezerom as Leyx Imperiaaes”, “segundo disserom e estabelecerom as Leyx Imperiaaes”, 
“disseram as Leys Imperiaes”, “disserõ os Direitos Imperiaes”, “estabeleceram as Leys dos 
Imperadores”, “os Direitos Civis”– a sua excessiva laconicidade deixa muito a 
desejar no momento de se proceder a uma identificação exacta e rigorosa; (iii) a 
copiosidade literária em torno da civilística e da canonística medieval, fruto de 
um intenso labor dos Glosadores e Comentadores medievos, torna a empresa 
demasiado arriscada e infindavelmente inacabada; como se não bastasse, (iv) 
obras desaparecidas como, v. g., a tradução portuguesa do Código, Glosa de 
Acúrsio e Opinião de Bártolo, acrescida de declarações próprias (a. 1426) –“e 
porque estas leix e estas grossas e leitura de bartallo a nos nom pareçia que per elas ouvesem 
de sentençiar porque os tralados de tirar de latim em linguajem nom som tam craros que os 
homens que muyto nom sabem os podessem bem entender por esto nos trabalhamos de fazer 
hüa decraraçom em cada hüa ley e na grossa e no bartalo que de sobr´ello he escripto pella qual 
mandamos aos nossos desembargadores que per aquella decraraçom façam livrar os fectos e 
dar as sentenças agora per os fectos que per dante elles correrem” 221– deixará (talvez) para 
sempre em aberto uma hipótese pouco remota de essas declarações terem sido o 
cabouco seguro para alguns títulos da Reforma das Ordenações.

Não deixa de ser extremamente relevante que a segunda década do 
século XV documente uma actividade inusitada em torno da versão portuguesa 
dos textos da colectânea justinianeia e das fontes doutrinais da Glosa de 
221 Lisboa, AHM – Livro dos Pregos, doc. 304, fl. 216v, em http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/
xarqdigitalizacaocontent/Documento.aspx?DocumentoID=60501 (consultado no dia 9 de fevereiro de 2013). 
Este documento tem sido profusamente impresso, cf. silva, História do Direito Português, pp. 302-303 n. 1 (com a 
cota arquivística e sucessivas fontes impressas); acrescem as impressões de Ruy de albuquerque e Martim de 
albuquerque, História do Direito Português – Elementos Auxiliares, vol. I, Lisboa, 1992, pp. 21-22; Pedro Caridade 
de Freitas, “O Estilo da Corte – Do Século XIII à Lei da Boa Razão”, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor 
Raul Ventura, vol. I, Faculdade de Direito da universidade de Lisboa, Coimbra Editora, 2003, pp. 753-754; 
e Fernando José Gautier Luso soares, Ensaio para a História da Formação do Direito Medieval Português, Editora 
Prefácio, 2009, pp. 161-162.
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Acúrcio e Opinião de Bártolo –todos vieram a ser considerados como fontes 
complementares de Direito nas Afonsinas222, mas nunca mais se ouviu falar das 
versões em português–. De alguma forma, veio credibilizar-se o mito pentasecular 
da sua tradução feita pelo Doutor João das Regras223 –sendo que, a estar correcta 
a autoria, teria forçosamente que ser anterior ao ano da sua morte (1404)–. Mais 
importante ainda é que dos testemunhos escritos se pode destilar uma necessidade 
premente que se fazia sentir em abreviar os preitos, impondo-se que, para além das 
meras traduções, se fizessem declarações próprias sobre os textos romanísticos 
vigentes. Trabalho que, com certeza, exigiria a pena de jurista experimentado ou até, 
conforme ficou patenteado na carta de Bruges, dirigida pelo infante D. Pedro ao seu 
irmão D. Duarte, trabalho concertado de três Doutores –“pera abreuyamento dos feitos 
aproueitaria muito seguyr se a maneira que o Senhor rey ordenou sobre o bartolo contanto que o liuro 
seja bem ordenado e corrydo por dous bons doctores afora aquele que o treladou”–224. A propósito 
das glosas e declarações portuguesas, no alvará de 19 de maio de 1425, sobre o 
confisco de bens aos juízes e procuradores que não procederem correctamente no 
seu ofício, ficou referida a declaração do monarca ao Bártolo –“falamos a elRej meu 
Senhor sobre a pena que he scripta no proemio do bartollo per que percam os beens os juizes e 
procuradores se julgarem e precurarem fora daquello que ell hordena. E a el praz que aquella pena 
dos beens se tire aos juizes e procuradores. E no all que este o proemyo em sua força afora naquello 
de que ell ffez decraraçom, per huma carta que sobrello enuyou a pero annes lobato a quall uos 
podera mostrar”–225 e em carta de 15 de dezembro de 1430, entre a multiplicidade 
de fontes de Direito vigentes, consta menção expressa aos “liuros de bartollos E  
grossas per nos sobrello fectos”226. Atrevo-me a afirmar que seria estultice, em fase  
 
222 “e quando o caso, de que se trauta, nom for determinado per Ley do Regno, mandamos que seja julgado 
e findo pelas Leyx Imperiaaes e pelos Santos canones” (OA 2.9.pr); “E se o caso, de que se trauta em pratica, 
nom fosse determinado per Ley do Regno, ou estillo, ou custume suso dito, ou Leyx Imperiaaes, ou Santos 
Canones, entom mandamos que se guardem as grosas d’Acursio incorporadas nas ditas Leyx. E quando pelas 
ditas grosas o caso nom for determinado, mandamos, que se guarde a opiniom de Bartholo” (OA 2.9.2).
223 A mito destas traduções terá sido iniciado por Duarte Nunes de Leão, cf. a estes propósito Guilherme Braga 
da Cruz, “O direito subsidiário na história do direito português”, pp. 291-293.
224 Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte, p. 35.
225 Lisboa, AHM – Livro dos Pregos, doc. 304, fls. 246-246v, em http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/
xarqdigitalizacaocontent/Documento.aspx?DocumentoID=60499 (consultado no dia 9 de fevereiro de 2013).

226 Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, vol. II (Livro da Casa dos Contos), Lisboa, Centro de Estudos Históricos – 
Universidade Nova de Lisboa, 1999, doc. 41, p. 74.
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compilatória imediatamente a seguir, não se aproveitar o precioso manancial 
das glosas portuguesas227.

É bem credível que a civilística portuguesa possa ter adquirido 
alguma supremacia na forja das fontes afonsinas, sobretudo, quando o 
objectivo primordial era o de criar uma compilação oficial de Ius proprium. 
Malogradamente, para além dos escassos subsídios escritos acidentais acima 
ditos, não se conhece um «mísero» fragmento dessa produção literária civilística 
portuguesa que permita “tirar a prova dos nove”. Embora sem proveito para 
esta contenda, refira-se que –comprovativo material da tradução portuguesas 
de fontes romanas– foram descobertos e estão identificados dois fragmentos 
medievais do Ordo iudiciarius de Tancredo (c.1185-c.1236) em Português228. 
Quanto à canonística, os escritos coetâneos também insinuam, desde longa 
data, a existência de traduções para romance das Decretais de Gregório IX –João 
Pedro Ribeiro refere a existência de umas Decretais traduzidas em 1359, e Isaías 
da Rosa Pereira encontra outras na igreja de Santa Maria do Olival, em Tomar, 
o ano de 1510229, que aparecem confirmadas noutro documento230–.

Finalmente, do elenco das fontes externas do movimento de 
Reforma das Ordenações não se podem escusar as Partidas de Afonso X 
o Sábio –com acerva tradução para Português–. Apesar de no século XV se 
pressagiar o seu afastamento do foro jurídico e de, formalmente, terem sido 
preteridas da prelecção legal das fontes do Direito (OA 2.9), as Partidas 
227 Sobre esta fase da tradução do Ius commune para português, cf. José doMingues e Pedro Pinto, “Um 
Fragmento em Português do Ordo Iudiciaris de Tancredo”, in Glossae. European Journal of  Legal History 13, 2016, 
pp. 207-242 [Disponível em: http://www.glossae.eu (consultado no dia 26 de outubro de 2018)].
228 Arthur L-F. asKins, Aida Fernanda dias e Harvey L. sHarrer, Fragmentos de Textos Medievais Portugueses 
da Torre do Tombo, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, Lisboa, 2002, pp. 59-62. O outro 
documento foi desempoeirado e identificado em 2009 por Pedro Pinto, do Centro de Estudos Históricos 
da Universidade Nova de Lisboa, que tem em mãos a sua publicação. Referências em texid BITAGAP 
9797, em http://ucblibrary4.berkeley.edu:8088/saxon/SaxonServlet?source=BITAGAP/Display/9797Work.
xml&style=templates/Work.xsl&gobk=http%3A%2F%2Fucblibrary4.berkeley.edu%3A8088%2Fxtf%2Fse 
CrossQuery%3Frmode%3Dphilobitagap%26creator%3D%26title%3Dordo%26incipit%3D%26explicit%3
D%26assocname%3D%26daterange%3D%26placeofcomposition%3D%26subject%3D%26everyone%3D%
26text-join%3Dand%26rmode%3Dphilobeta%26browseout%3Dwork%26sort%3Dmoniker (consultado no 
dia 23 de março de 2013).
229 Pereira, “Achegas para a História da Cultura Jurídica em Portugal”, p. 512.
230 Pinto, “Inventário Quinhentista das Igrejas”, pp.167-175.
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de Castela foram acolhidas como fonte jurídica da colectânea oficial das 
Ordenações, acabando por legar o seu cunho indelével ao ordenamento 
jurídico português até ao movimento codificador do século XIX. 
Em suma, não obstante as múltiplas e sérias contrariedades e os 
desméritos do patrono da tentativa, está lançada a primeira pedra para  
o contributo das fontes jusromanísticas231,bem como das Partidas de Afonso X 
de Castela, na construção das Ordenações do reino de Portugal232.

Questão correlactiva com o corpus das fontes escolhidas e estudo da 
metodologia de selecção usada é a do enigmático procedimento de trabalho: 
desde a cronologia do seu início até ao término, passando pela designação e 
substituição dos compiladores e respectivo tempo de labuta a definir para cada 
um deles, bem como a diferença de estilo redactorial apresentada pelo livro I 
em relação aos restantes. O sistema afonsino, ao contrário dos antecedentes e 
congéneres sistemas compilatórios medievos, conta com um excelso contributo 
descritivo e bastante esclarecedor sobre a sua preparação, em princípio, da lavra 
do próprio compilador. No entanto, apesar de toda a aturada consideração que 
a investigação científica lhe tem dispensado, parece que continua maior o rasto 
de dúvidas do que o das certezas que esse testemunho escrito nos deixou no incipit 
à Reforma das Ordenações. Já tive oportunidade de me debruçar a sério sobre 
esta temática que aqui me dispenso de reproduzir, remetendo directamente para 
o que deixei consignado em tese de Doutoramento e consequente exegese, com 
os escassos passos evolutivos que paulatinamente se vão dando233.
231 doMingues, “Direito Romano na sistemática compilatória das Ordenações Afonsinas”, pp. 547-576, com um 
desenvolvimento das dificuldades de cotejo entre as fontes do Direito romano e as Ordenações Afonsinas.
232 José doMingues, “As Partidas de Castela e o Processo Medieval Português”, in Initium: Revista Catalana 
d’Historia del Dret 18, Barcelona, 2013, pp. 237-288; José doMingues, “As Partidas de Castela na Sistemática 
Compilatória do Livro IV da Reforma das Ordenações”, in Initium - Revista Catalana d’Historia del Dret 19, 
Barcelona, 2014, pp. 353-406; José doMingues, “As Partidas de Afonso X e a Natureza Jurídico-Política do 
Estado Português”, in Actas do Colóquio Internacional Natura e Natureza na Confluência e Irradiação Cultural da Corte de 
Afonso X o Sábio, Porto, 2015, pp. 31-49; doMingues, José – “As Partidas de Castela na Sistemática Compilatória 
do Livro I da Reforma das Ordenações”, in Initium: Revista Catalana d’Historia del Dret 21, Barcelona, 2016, pp. 
39-108; José  doMingues, “A Tradição Medieval das Sete Partidas em Portugal”, in 7PartidasDigital: Edición crítica 
digital de las Siete Partidas, 2017, pp. 1-14 [Disponível em: https://7partidas.hypotheses.org/692 (consultado no 
dia 16 de fevereiro de 2018)].
233 doMingues, As Ordenações Afonsinas; e doMingues, “A Última Reforma do Direito Medieval Português”, 
pp. 366-374.
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Desde então, registam-se alguns progressos na investigação documental 
–v. g., multiplicação das referências expressas aos primeiros livros de Ordenações 
e a primeira referência documental a um livro de Ordenações é recuado de 29 
de agosto de 1391 para 7 de abril de 1390– consolidando a tese das compilações 
anteriores. Bem como uma mudança de opinião em relação ao livro 
produzido circa 1418, na que optei por designar por fase eduardina, inserida 
no sistema primitivo das primeiras Ordenações. Reiterando praticamente tudo 
o considerado a este propósito, nunca será demais advertir que o incipit da 
Reforma das Ordenações de D. Afonso V só faz sentido se for interpretado 
como tributo exclusivo ao processo de elaboração dessas mesmas Ordenações, 
excluindo as antecedentes. Caso contrário, seria um aburdo, v. g., aceitar que os 
trabalhos no tempo de D. João I –sistema primitivo das Ordenações– se não 
concluíram “por alguuns empachos que se seguirom”, quando aceitamos a vigência de 
livros de Ordenações desde o ano de 1390. Em suma:

(i) As Ordenações Afonsinas não são a primeira colectânea oficial do 
Ius proprium regni.

(ii)  Existem livros de Ordenações a vigorar no reino de Portugal desde 
os princípios do ano de 1390, pelo menos.

(iii)  O primitivo sistema de Ordenações comporta duas fases: a fase 
joanina (a. 1390) e a fase eduardina (1418).

(iv)  Terá existido uma fase inconclusa, nos finais do reinado de D. 
João I (1427-1433).

(v)  Os trabalhos do sistema afonsino começam, efectivamente, no 
início do reinado de D. Duarte (1433/34).

(vi)  E terminam no de D. Afonso V, a 28 de julho de 1446, na vila de 
Arruda dos Vinhos.

(vii) A cargo de dois compiladores sucessivos: o corregedor da Corte 
João Mendes e o Doutor Rui Fernandes do Conselho de el-rei.
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(viii) A troca de um compilador por outro ocorreu no ano de 1437, ainda 
no reinado de D. Duarte, por morte do primeiro compilador, João 
Mendes.

(ix) A diferença de estilo redactorial do livro I, em relação aos 
restantes quatro, não tem a ver com punho de compilador 
diverso, mas com a especificidade da matéria tratada.

Esta temática –como ficou dito– está tratada, mas não encerrada234. 
Insisto que o incipit só faz sentido aplicado a partir do item quarto (iv) e, a 
propósito do item oitavo (viii), aproveito este ensejo para justar o arcano e 
clarificar mais um legado que vem de trabalho antecedente235. Trata-se da muda 
de compilador durante o decurso de preparação das Ordenações Afonsinas. A 
questão que se continua a colocar é: em que data precisa e porque razão terá o 
Doutor Rui Fernandes assumido o encargo de dar continuidade à obra do seu 
antecessor, o corregedor da Corte João Mendes?

Neste momento, até prova em contrário, é inconcusso que essa troca se 
deu no reinado de D. Duarte. O esteio documentado no incipit236 e no explicit237 
afonsinos ainda preserva foros de uma realidade irrefutável, i. e, até à data 
ninguém se arriscou a colocar em dúvida a autenticidade do seu depoimento. 
O mesmo se não pode asseverar para o motivo dessa substituição. Se bem que 
o incipit se justifique com o fenecimento de João Mendes –“se o dito corregedor 
logo finou”–, na eventualidade de a morte deste corregedor da Corte se deslocar 
234 Os pontos de vista originais defendidos, assevera Manuel Hespanha, carecem ainda de amplo debate –António 
Manuel HesPanHa, Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milénio, Almedina, 2012, p. 183– que se deseja e ficamos 
a aguardar.
235 doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 106-114.
236 “E depois de seu falecimento [D. João I] regnou o Mui Alto, e Mui Virtuoso Princepy ElRey Dom Eduarte 
seu filho de semelhante memoria, o qual encomendou a dita Obra ao dito Corregedor, que continuasse 
em ella, assi como fazia em tempo d’ElRey seu Padre, sentindo-o por serviço de Deos, e seu, e bem de seus 
Regnos; e porque se o dito Corregedor logo finou a poucos dias nom as pôde acabar, e portanto o dito Senhor Rey as encomendou 
ao Doutor Ruy Fernandes do seu Conselho, tendo gram desejo, que em seus dias fossem acabadas (OA 1.Inc.1).
237 “Foi acabada esta obra em a Villa da Arruda [actual Arruda dos Vinhos] aos vinte outo dias do mez de 
Julho, Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e quatrocentos e quarenta e seis annos, 
per o Doutor Ruy Fernandes, do Conselho do muito Alto, e muito Excellente Princepy, e muito Poderoso 
Rey Dom Affonso o Quinto nosso Senhor, ao qual foi primeiramente encommendada pelo muito Alto, e Princepy, e muito 
excellente Senhor Rey Dom Eduarte seu Padre, de louvada e famosa memoria” (OA 5.119.31).
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para data posterior ao final do reinado de D. Duarte, corre-se sério risco de 
acreditar que o fundamento dessa substituição foi antes o da sua “velhice e reforma 
(parcial?)”, como pretende Carvalho Homem. A boa decisão da justa passa pelo 
apuramento cabal da data de falecimento de João Mendes ou, pelo menos, saber 
se foi antes ou depois da de El-Rei D. Duarte (1438). Se a resposta for antes, 
terá que prevalecer na íntegra a lição documentada no incipit das Afonsinas, não 
existindo qualquer motivo para aventar nova tese.

Quando fui acareado com o dilema acabei por concluir que João Mendes 
teria morrido durante o ano de 1437 e, por isso, asseverei que foi nesse mesmo 
ano que “D. Duarte encomendou a continuidade da obra a Rui Fernandes e nomeou João 
Afonso para corregedor da Corte”238. Queria dizer, então, que João Mendes não teria 
sobrevivido a D. Duarte239. No meu despretensioso entendimento acabei por 
afirmar que o avanço da morte de João Mendes para o ano erróneo de 1440 
estaria relacionado com a documentação paralela de um seu homónimo, que 
também surge como corregedor na documentação, mas corregedor de comarca 
e não da Corte –dois cargos de justiça totalmente distintos–240.

No entanto – testando a resistência e credibilidade dessa data de 1437– 
pode ser que o cerne da liça gravite em torno de um outro documento da 
Chancelaria de D. Afonso V, sumariado assim por Baquero Moreno: “o regente 
nomeou-o [refere-se a Gonçalo Fernandes] tabelião da corte por carta régia de 28 de 
maio de 1440, em substituição do recém-falecido João Mendes, a quem D. João I incumbira 
238 doMingues, As Ordenações Afonsinas, p. 114.
239 Já antes e no mesmo sentido suspeitava Martim de albuquerque, “O Infante D. Pedro e as Ordenações 
Afonsinas”, Estudos de Cultura Portuguesa, vol. 3, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2002, p. 61 –“Sobreviveu, 
todavia, o Corregedor João Mendes a D. Duarte? Apesar dos dados apurados por Judite Gonçalves de Freitas no seu, aliás, precioso 
estudo sobre A Burocracia do «Eloquente» permitimo-nos uma resposta dubitativa, senão mesmo negativa (…) De qualquer forma, 
estes dados não coincidem com o que consta das Ordenações Afonsinas”–.
240 Os patronos do ano de 1440 não referem quaisquer provas documentais ou bibliográficas, que possam 
instruir a sua tese. Judite de Freitas adjudica, expressamente, documentação deste corregedor de comarca 
ao seu biografado João Mendes (corregedor da Corte): na carreira burocrática local (9.1) refere-o como 
corregedor da Estremadura e arrola o documento de 17 de agosto de 1435 –Cf. Judite A. Gonçalves de Freitas, 
A Burocracia do “Eloquente” (1433 - 1438): Os textos, as normas, as gentes, Patrimonia, Cascais, 1996, p. 190 e nota 
180; e Luís Armando de Carvalho HoMeM, “Législation et compilation législative au Portugal du début du 
XVe siécle: la genése des «Ordonnaces d’Alphonse V»”, Saint-Denis et la Royauté. Études offertes à Bernard Guenée, 
membre de l’Istitut, ed. Françoise Autrand, Claude Gauvard et Jean-Marie Moeglin, Publication de la Sorbonne, 
Paris, 1999, p. 678, nota 39–.
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de compilar as Ordenações do Reino”241. Este alvitre acaba por relançar a controvérsia e 
impõe nova inculca aos intendentes do ofício de corregedor da Corte, em finais 
da terceira década do século XV. A estar certo este sumariado, teria que repensar 
a posição que tomei no dito trabalho –o que de bom grado farei, caso a crítica 
às provas assim o acuse e permita–.

Temos que admitir que o documento faz uma referência expressa à 
substituição do falecido corregedor da Corte, João Mendes. O plasmado pelo 
escriba no livro da Chancelaria, em relação ao novo corregedor da Corte Gonçalo 
Fernandes, regista o seguinte: “Dom afomso etc. a quantos esta carta virem fazemos saber 
que nos consirando da bondade e descriçoom do licenciado Gonçalo Fernandez criado do infante 
dom Pedro nosso tio que o fara bem e como cumpre a nosso seruiço e bem do poboo e querendolhe 
fazer graça e merçe teemos por bem e damollo per corregedor em nossa corte asi e polla guisa 
que o era Joham meendez que o dito oficio teue e se finou”242. Esta leitura coloca como o 
antecessor imediato de Gonçalo Fernandes o corregedor João Mendes, que teria 
falecido rente a 28 de maio do ano de 1440 e, consequentemente, ainda vivo 
após a morte de D. Duarte.

Perante esta leitura, tornou-se impreterível a consulta ao documento 
original que, segundo Judite de Freitas, supostamente referiria João Mendes já 
falecido em 12 de dezembro de 1437 –“uma carta subscrita por João Afonso, corregedor 
da Corte, provido ao ofício no final do ano de 1437 por morte de João Mendes, seu antecessor”243–. 
Mas o que consta na subscrição dessa carta régia, para o que aqui interessa, é tão 
só e apenas: “dada em a ujlla de torres nouas xij dias do mes de Dezembro elRey o mandou 
per Joham Afonso seu basallo e corregedor na sua corte”244. Nesta data o corregedor da 
Corte já é João Afonso, mas sem qualquer referência ao óbito de João Mendes. 
O que quer dizer que, até este momento, nada parece obstar que o corregedor 
da Corte, João Mendes, ainda estivesse vivo na primeira metade do ano de 1440, 

241 Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira – Antecedentes e Significado Histórico, Coimbra, Biblioteca 
Geral da Universidade, 1979, vol I, p. 463, nota 290. Embora de somenos para o nosso problema, antes para 
que faça sentido a referência a João Mendes, Gonçalo Fernandes foi nomeado corregedor da Corte e não 
tabelião da Corte, como por lapso escreveu Baquero Moreno.
242 Lisboa, IAN/TT - Chancelaria de D. Afonso V, liv. 20, fl. 113.
243 Freitas, A Burocracia do “Eloquente”, p. 191, nota 174 e p. 99, nota 89.
244 Lisboa, IAN/TT – Chancelaria D. Afonso V, Liv. 19, fl. 15v.
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tivesse sobrevivido ao reinado de D. Duarte e, consequentemente, tivesse sido 
revezado na compilação das Afonsinas por motivo alheio à sua morte.

Este parece ser o entendimento da tese que contestei com base na homonímia 
(João Mendes) do corregedor da comarca com o da Corte. Desfeito este equívoco 
e confirmado que no documento de dezembro de 1437 não há qualquer alusão à 
morte de João Mendes, qual a tese prevalecente? (i) A que defendi, com a morte 
de João Mendes no ano de 1437 e a substituição mortis causa, conforme ao incipit 
do livro I, ou (ii) a que, apoiada no documento ut supra, prolonga a sua vida até 
1440 e conjectura uma substituição por velhice e reforma?

Um juízo equitativo passa, forçosamente, por uma breve e rápida 
indagação à titularidade da corregedoria da Corte, desde o dies a quo de 12 de 
dezembro de 1437 até ao dies ad quem de 28 de maio de 1440. Como ficou dito, 
este último escrito coloca Gonçalo Fernandes à cabeça da ampla correição do 
reino e o outro escrito identifica João Afonso como seu titular.

No dia 1 de agosto de 1438, em Avis, El-Rei D. Duarte reintegrou João 
Moretto no lugar de meirinho do Algarve, a pedido do conde de Vila Real, 
terminando a carta com o “Ell Rey o mandou per Joham Afomso Corregedor da ssua 
corte” 245. Ainda nesse ano, no dia 29 de novembro, reinando já D. Afonso V por 
morte de seu pai (9 de setembro de 1438), Em Torres Novas, confirmou os foros, 
privilégios, graças e mercês à Sé de Viseu, terminando a carta de confirmação 
com “ElRey o mandou per Joham afomso escolar em leis e corregedor na sua corte”246. No 
mesmo dia e local, no seguimento da prática de confirmação de privilégios 
pelo novo monarca, D. Afonso V confirma os foros e privilégios da cidade do 
Porto e, mais uma vez, “Joham afomso escollar em leis seu uasallo e Corregedor na sua 
corte”247. A reintegração de João Moretto como meirinho do Algarve (agosto 
de 1438), foi feita pelo monarca sucessor, em Lisboa, a 25 de julho de 1439,  

245 Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, publicados por ordem da Academia 
Real das Ciências de Lisboa e sob a direcção de Pedro de azevedo, Tomo I (1415-1450), Lisboa, 1915, doc. 
72, pp. 103-104.

246 Viseu, AD – Pergaminho 58.

247 Chartularium Universitatis Portugalensis (1288-1537), documentos coligidos e publicados por A. Moreira de 
sá, vol. IV (1431-1445), Centro de Estudos de Psicologia e de História da Filosofia anexo à Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1970, p. 209.
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e persevera-se a menção a João Afonso, como corregedor da Corte248. Uma 
licença a Gomes Dias, para poder trazer armas, sem embargo da ordenação 
e defesa em contrário, de 20 de novembro de 1439, termina com o assíduo 
“El Rei o mandou per Joham Afonso seu vassallo e corregedor da sua corte”249. Por fim, 
João Afonso reitera a titularidade na corregedoria da Corte em carta de perdão 
a Mem Carvalho, escudeiro de Vasco Martins de Resende, para cumprir o 
degredo no couto de homiziados de Miranda em substituição de Ceuta, com 
data de 25 de janeiro de 1440250.

Em definitivo, o acervo é suficiente para confirmar que João Afonso foi 
corregedor da Corte no reinado de D. Duarte, desde o ano de 1437, e manteve 
o lugar durante o reinado de D. Afonso V, até ao ano de 1440. São testemunhos 
coetâneos bastantes a demonstrar que o antecessor imediato de Gonçalo 
Fernande foi João Afonso e não João Mendes. Este é o primeiro indício do erro 
no registo abreviado da chancelaria de D. Afonso V, o último reduto susceptível 
de fundamentar a tese da sobrevivência de João Mendes a D. Duarte e ao seu 
afastamento por reforma. Sem embargo, haverá ainda alguma plausibilidade de 
João Mendes, mesmo afastado de quaisquer funções burocráticas, estar vivo?

Vejamos, agora, o que nos dizem os documentos desse lapso temporal 
(1438-1440) sobre o dito corregedor. Em documento, de 1 de junho de 1439, a 
propósito da nomeação de Rui da Cunha para o cargo de escrivão da sisa dos 
vinhos da vila e termo de Guimarães, refere-se João Mendes como corregedor 
que foi da Corte251. Outro documento desse ano, do dia 27 de junho, reitera 
“Johane Meendez Corregedor que foy da nossa corte”252. Mas que ele estava afastado 
das funções de corregedor já sabíamos, o que importa é apurar a data do seu 
fenecimento –caso contrário, teremos que reconhecer que ele poderia estar vivo 
e reformado das funções na Corte, nomeadamente, afastado da lide de reformar 
o Ius proprium regni–.
248 Documentos das Chancelarias Reais, doc. 72, pp. 103-104.
249 Documentos das Chancelarias Reais, Tomo I, Adenda, doc. 58, pp. 520-521.
250 Documentos das Chancelarias Reais, Tomo I, doc. 113, pp. 126-127.
251 Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, liv. 18, fl. 90v.
252 Documentos das Chancelarias Reais, Tomo I, doc. 62, pp. 91-92.
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Um registo abreviado, na Chancelaria do Africano, refere que no dia 23 
de março de 1439 foi confirmada a carta de privilégio a Beatriz Pereira, mulher 
que foi do corregedor da Corte João Mendes, enquanto fosse viúva253. Trata-se 
de uma confirmação preconizada pela mudança de monarca, o que implica 
uma carta de privilégio antecedente, com toda a certeza do reinado antecedente 
do Eloquente. Independentemente da procedência desta derradeira hipotética 
afirmação, não há réstia de dúvida que, nos princípios do ano de 1439, o 
corregedor da Corte João Mendes já tinha falecido. Por isso, os documentos 
referem-se a João Mendes que foi corregdor da Corte, no sentido de que já tinha 
falecido e, em definitivo, não pode ter qualquer procedência o ano de 1440 
como o ano fatídico da sua morte.

Temos que reconhecer, mesmo os mais cépticos e preconceituosos, que a 
morte de João Mendes ocorreu com uma antecedência de mais de um ano em 
relação ao registo da Chancelaria de Afonso V, para o seu substituto. Eis uma 
segunda contingência que reforça, consideravelmente, a teoria de um plausível 
erro de amanuense.

Concluindo, tudo aponta para que o escrivão da Chancelaria, ao registar 
a carta de nomeação de Gonçalo Fernandes como próximo corregedor da Corte, 
trocou o nome de João Afonso pelo de João Mendes. Caso contrário, torna-se 
muito duvidoso aceitar: (i) o obscurecimento do nome de João Afonso (corregedor 
durante cerca de dois anos e meio consecutivos); (ii) a nomeação de um novo 
corregedor passados mais de um ano da morte do anterior; (iii) ou, mais gravoso 
ainda, a nomeação passados mais de dois anos e meio da reforma do corregedor 
antecedente. Não faz qualquer sentido. Em definitivo, independentemente de 
confusão hodierna com um homónimo corregedor de comarca ou lapsus calami 
de escriba medievo, entendo que deve prevalecer a lição documental que consta 
no incipit das Afonsinas. Reitero a convicção do ano de 1437 para a morte do 
corregedor da Corte, João Mendes, e porfio convicto “que tenha sido nesse mesmo ano 
que D. Duarte encomendou a continuidade da obra a Rui Fernandes”254.

253 Lisboa, IAN/TT - Chancelaria de D. Afonso V, liv. 19, fl. 4.
254 doMingues, As Ordenações Afonsinas, p. 114.
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O desafio, às futuras investigações científicas, para se precisar a data da 
morte de João Mendes e a continuidade do procedimento compilatório da 
Reforma das Ordenações por Rui Fernandes, mantém-se entre o documento 
de 18 de fevereiro de 1437 –onde João Mendes ainda aparece como corregedor 
da Corte255– e o citado documento de 12 de dezembro de 1437. O surgimento 
da carta de nomeação de João Afonso, praticamente, arrumaria a questão 
definitivamente.

 2.2. os livros da reforMa das ordenações e sua vigênCia.

As primeiras referências aos livros da Reforma das Ordenações –perto de duas 
dezenas– surgem inseridas na colectânea e derivam do próprio punho do seu 
compilador256. A necessidade de localizar determinados diplomas e matérias 
no âmago da compilação, bem como o proveito da vetusta e imperiosa técnica 
legislativa das remissões –que ainda persevera soberbo uso e utilidade prática 
no mundo jurídico hodierno– fez com que o compilador nos legasse coeva 
identificação dos livros da colectânea legislativa que tinha entre mãos, na última 
década dos meados de quatrocentos.

No livro I só consegui identificar uma referência expressa, remissiva 
para o livro IV. Num determinado parágrafo do regimento dos corregedores 
das comarcas ficou consignado que eles deviam fazer cumprir a ordenação 
dos mancebos serviçais e, para isso, deviam levar para a respectiva correição o 
traslado da ordenação que estava escrita no livro IV – “de guisa, que se cumpra, e 
guarde aquello, que per Nos he mandado; da qual Hordenaçom deve levar o trelado quando 
for pera a Correiçom, a qual he scripta no quarto Livro destas, que ora Mandamos compillar, 
em tal Titulo” (OA 4.28)257. A fonte imedita deste parágrafo é o regimento 

255 Chancelaria de D. Duarte, vol. I, Tomo 2, Centro de Estudos Históricos – Universidade Nova de Lisboa, 
Lisboa, 1998, doc. 1216, pp. 425-426.
256 Para estas menções usarei a data referência da conclusão das Afonsinas, 28 de julho de 1446, na vila de 
Arruda (Arruda dos Vinhos), não sendo este o momento para dissertar sobre a data exacta de conclusão, 
revisão e entrada em vigor da obra –a este propósito cf. doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 126 e ss–.
257 OA 1.23.34 (Anexo II, doc. 1).
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dos corregedores da lavra de D. Pedro I (1361), mas o trecho aqui transcrito 
é acrescentado pela pena do compilador afonsino. O título do livro IV a que 
se quer remeter parece-me ser o 28 e não o 81, conforme defendeu João Pedro 
Ribeiro258.

O livro II também não é pródigo na matéria, não indo para além de uma 
referência directa para o livro V, outra mais vaga à Reforma das Ordenações 
e uma extravagante. O compilador ao tratar a lei de D. Afonso II, sobre os 
bens que pertencem a El-Rei em caso de traição ou aleivosia, remete para as 
declarações feitas à dita lei, que garante transcrever no “quinto Livro da Nossa 
Compillaçom” (OA 5.2), como efectivamente consta e se pode ler no título e 
parágrafo indicado259. Ainda neste livro, a propósito da proibição de os judeus 
levarem armas quando fossem receber el-rei ou fazer determinados jogos, foi 
dirigida uma queixa ao monarca “quando mandamos reformar estas Ordenaçõoes”. O 
monarca é D. Afonso V, tornando-se evidente que a menção refere os trabalhos 
de Reforma das Ordenações no curso do seu reinado260. Ainda no livro II, mas 
depois de concluída a compilação, a extravagante sobre o privilégio dado aos 
rendeiros das rendas de el-rei (1451-1461) é mandada registar como lei no “Livro 
das nossa Hordenaçoões” (OA 2.122.8)261.

No livro III ficou mais uma referência ao livro V. Ao tratar da 
reconvenção em processo cível, o compilador remete o seu tratamento em 
processo penal para o respectivo livro V262. No entanto, parece que nunca 
o chegou a fazer, porque não consegui localizar qualquer tratamento da 
reconvenção no livro reservado à matéria do crimen. Inépcia minha, lapso 
do compilador, ou falha nos livros que chegaram aos nossos dias?

Sem embrago, não se trata de conjuntura única. Ainda no livro III se 
remete para o título dos embargos que se alegam à execução (OA 3.79.2) (OA 3.81.4)  

258 doMingues, As Ordenações Afonsinas, p. 256 n. 2.
259 OA 2.54.1 (Anexo II, doc. 2).
260 OA 2.75.4 (Anexo II, doc. 3).
261 OA 2.122.8 (Anexo II, doc. 42).

262 OA 3.29.6 (Anexo II, doc. 4).
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e para o título dos procuradores e advogados –v. g., “titulo dos que podem ser Vogados e 
Procuradores” (OA 3.15.36) “titulo dos que podem ser Procuradores, ou não, ou dizer contra 
a citação” (OA 3.20.15) “Mandamos que se guarde aquello, que já avemos determinado e 
declarado no Titulo, Dos Procuradores, a saber, que por a primeira seja esse Official sospenso 
do Officio por dous mezes, e por a segunda vez quatro mezes, e pela terceira vez averá a pena, 
que Nós ordenarmos” (OA 3.128.6)263 –, que me não foi possível identificar. A 
propósito dos últimos, nas Cortes de Lisboa de 1459, foi solicitado que os 
procuradores não tratassem das causas para que não foram contratados pelas 
partes e, caso perdessem o feito, fossem obrigados a pagar as custas, “como na 
Ordenaçom antigua he contheudo”. O monarca respondeu que “tal ordenaçam como foy 
feyta logo leyxou ser huzada por entenderem que se nam podia em nenhum modo manteer”264. 
Esta Ordenação antiga, que se diz teve efémera vigência, não será a tentativa 
compilatória, já no final do reinado de D. João I, que “por alguuns empachos que se 
seguirom” se não terminou? Os indícios ainda são demasiado singelos para uma 
resposta minimamente satisfatória.

O miolo do livro III asila uma cláusula de imperatividade acerva de 
interesse e consideração. Para além das referências à lide de Reforma das 
Ordenações que nos ocupam, por vontade expressa do monarca, fica bem 
patente a vinculatividade legislativa que se pretende tributar à nova colectânea 
oficial –“queremos, e mandamos que esta nossa reformaçom em todo seja guardada, assy 
como em ella for contheudo” (OA 3.71.39)–265. De certa forma, esta singela cláusula 
vem suprir a falta de uma declaração solene e formal de promulgação que 
conferisse obrigatoriedade legislativa geral à colectânea e fosse extensível a todo 
o reino266. Só com a impressão das Ordenações Manuelinas vai surgir algo de 
mais concreto e palpável, no prólogo da edição de 1514 –“A qual obra e compillaçam 
bem examinada e emmendada reduzimos como dantes em cinquo liuros e mandamos imprimir 
e publicar e aprouamos e confirmamos. Revogando e anulando quaesquer outras ordenações que 
263 Um título dedicado aos procuradores surge, posteriormente, no livro I das Manuelinas (OM-1512 1.31).
264 Julieta Maria Aires de Almeida araúJo, Portugal e Castela (1431-1475). Ritmos de uma Paz Vigilante, Dissertação 
de Doutoramento em História Medieval apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
Lisboa, 2003, doc. 46, p. 148.
265 OA 3.71.39 (Anexo II, doc. 5).
266 Cf. doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 163-164.
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fora desta compillaçam se acharem: saluo se depois forem feitas per nos ou per os Reys nossos 
subcessores, mouidos da mudança dos tempos ou nouidades dos casos que podem sobreuir: e esta 
queremos que em todos os nossos regnos e senhorios se guarde, pratique e valha pera sempre” 
(OM-1514 1.Prólogo)267– e no da edição de 1521 –“A qual obra bem examinada e 
emendada, Reduzimos em cinco Liuros, e Mandamos imprimir, e pubricar: e Aprouamos, e 
Confirmamos, e Queremos que em todos Nossos Reynos, e Senhorios se guardem, e pratiquem, 
e valham para sempre: Reuogando, Cancellando quaesquer outras Ordenações, que fora desta 
Compilaçam se acharem, e Capitolos de Cortes que até aqui sam feitos; saluo as que acharem 
escriptas no Liurinho da Nossa Rolaçam, que hora nouamente Mandamos fazer, que per 
Nós será assinado; por que posto que sejam feitas antes desta impressam, e nestes Liuros 
nom sejam incorporadas, Mandamos que se guardem, como nellas he contheudo” (OM-1521 
1.Prólogo)268–. A primeira impressão das Manuelinas carece de um prólogo 
idêntico, no entanto, no título dos procuradores já ficou consignada uma 
cláusula que acaba por integrar essa lacuna de forma exemplar –“E porque nossa 
tençam he que nossas hordenações sejam muy inteiramente guardadas. Mandamos e defendemos 
a todos os procuradores assi da nossa corte e casa da supricaçam como da casa do ciuel. e a todas 
outras pessoas que em cada huma das ditas casas feito trouuerem ou procurarem ou requererem 
que per palavra nem per escrito non aleguem nem requeiram contra alguma ordenaçam per 
nos aprouada que se non deue comprir nem guardar nem per ella julgar dizendo que he contra 
dereito comuum ou contra dereito canonico em quanto a tal ordenaçam non for per nos reuogada. 
E qualquer que o contrairo fizer per esse mesmo feito sem ser necessario outra sentença nem 
decraraçam Auemos por bem que encorra em pena de vinte cruzados pera as despesas da 
relaçam onde se a tal duuida mouer. os quaes logo pagara ante que da relaçam parta se hy 
presente esteuer E non estando hy se esto for na casa da supricaçam o regedor da dita casa. ou se 
for na casa do ciuel o gouernador della sospenda logo o procurador que tal razam teuer alegada 
do officio do procuratoreo atee que pague a dita pena. E non sendo procurador o que o teuer 
alegado mandeo logo penhorar pollos ditos vinte cruzados e custas que se na arrecadação delles 
fezerem. E o dinheiro das ditas penas sera entregue ao reçebedor dos dinheiros das despesas  

267 Liuro Primeiro das Ordenações, Nouamente corrigido na segunda empressam (Lyxboa: Ioham Pedro Bonhomini 1514), 
em http://purl.pt/14708 (consultado no dia 8 de abril de 2013) (= OM-1514).
268 Ordenaçoens do Senhor Rey D. Manuel, Real Imprensa da Universidade (Coimbra, 1797) (fac-simile da Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1984) (= OM-1521). Este prólogo aparece anexo à edição de 1565, em http://
purl.pt/14264 (consultado no dia 8 de abril de 2013).
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da relaçam perante o escrivam de seu officio pera todo viir a bõa recadaçam” (OM-1512 
1.31.4)269–. Para além de impor o respeito pelas Ordenações, reprime de forma 
terminante eventuais preeminências do Direito comum e do canónico.

Passando ao livro IV, já assomam cinco referências expressas aos livros 
da Reforma das Ordenações. Ao declarar uma lei de D. Afonso III, que proíbe 
a venda de bens de raiz pelo marido, sem consentimento da mulher, manda 
aplicar o já estipulado, sobre a mesma matéria, numa lei do livro III –“segundo 
he contheudo em outra Ley, que he no Livro Terceiro no Titulo, Como a molher pode demandar 
a raiz, que o marido vendeo” (OA 3.46)–270. Mais à frente, ao tratar o trabalho dos 
escrivães e contadores dos órfãos, ficou consignado que quanto aos inventários, 
buscas e instrumentos de partição levassem apenas o que estava estipulado “no 
Titulo Do que ham de levar os Tabelliaaens e Escripvaaens das buscas dos feitos e escripturas, 
em o livro primeiro” (OA 1.39)271. Sobre os resíduos dos testamentos transcreve-se 
o artigo 7º dos capítulos gerais do clero, apresentados às Cortes de Évora de 
1390/91 e na respectiva declaração final remete-se para o artigo 94º da concordata 
de 1427, no livro segundo –“E o outro jaz no segundo livro, honde som postos os artigos 
concordados antre ElRey Dom Joham, e a clerizia” (OA 2.7)–272. Não deixa de ser curiosa 
esta técnica legislativa: transcreve um artigo da primeira concordata de D. João 
I e, em remissão, manda-o concordar com outro artigo conforme da concordata 
posterior do mesmo monarca (ambos compilados no livro II). De seguida, surge 
uma remissão para dentro do próprio livro: sobre o desfazer das partições entre 
irmãos, quando a parte se sentir lesada em mais de metade do justo preço, manda 
aplicar o princípio contratual da laesio enormis ou laesio ultra dimidium iusti pretii 
(lesão além de metade do justo preço)273 –“segundo mais compridamente avemos dito no 
Titulo Do que quer desfazer alguma venda por seer enganado aalem da meetade do justo preço, 
269 Ordenações Manuelinas: Livros I a V: Reprodução em fac-símile da edição de Valentim Fernandes (Lisboa, 1512-1513), 
«Introdução» de João José Alves Dias, Centro de Estudos Históricos – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 
2002; e O Primero Liuro das Ordenações, Em Lixbõa: per Valentym Fernandez alemãao, 1512, em http://purl.
pt/14876 (consultado no dia 8 de abril de 2013).
270 OA 4.11.3 (Anexo II, doc. 6).
271 OA 4.90.5 (Anexo II, doc. 7).
272 OA 4.96.2 (Anexo II, doc. 8).
273 A propósito das fontes iurisromanísticas que serviram para o título afonsino da laesio enormis, cf. doMingues, 
“Direito Romano na sistemática compilatória das Ordenações Afonsinas”, pp. 547-576.
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o qual he neste Livro” (OA 4.45)274–. Finalmente, ainda sobre a impugnação da 
partição entre irmão, se esta fosse feita por partidores e avaliadores do concelho 
ou quaisquer outros em que as partes se louvassem –“em tal caso mandamos que se 
guarde o que avemos dito e determinado no Titulo Dos Alvidradores, que he no terceiro Livro” 
(OA 3.114)– remetesse para o legislado no livro III275.

A grande maioria das referências escritas vão surgir no livro V, num total 
de onze. A primeira surge no final do título dos excomungados e forçadores, 
para que se continuasse a aplicar a pena posta por D. Dinis na lei dos forçadores 
–“a qual he encorporada no Titulo, Dos que forçosamente filhão posse da cousa, que outrem 
possue, que he no Quarto Livro da nossa reformaçom” (OA 4.65)–276. De seguida, ao 
tratar a matéria dos feiticeiros, ficou consignada uma remissão –“E quanto he aos 
que acham os averes, mandamos, que se guarde o que he contheudo no segundo Livro destas 
Hordenaçõoes” (OA 2.2.25)– para matéria já tratada no livro II277.

A próxima referência merece acolhimento em parágrafo autónomo. Ao 
tratar a delicada matéria dos direitos de pousada que, desde tempos imemoriais, 
a fidalguia reivindica nas igrejas e mosteiros, o compilador afonsino remete 
para uma lei de D. João I –“por quanto per ElRey Dom Joham meu Avoo de gloriosa 
memoria foi feita sobre ello tal Ley, a qual he encorporada no segundo Livro da reformaçom 
das Hordenaçõoes (OA 2.16), mandamos que se guarde a dita Ley segundo em ella he 
contheudo”–278. A única lei que poderia servir os propósitos desta remissão para 
o livro II é a que consta no seu título 16, composta a partir da lei de 14 
de fevereiro de 1391279. Este diploma legislativo da lavra de D. João I surge, 
assim, como justificativo para a não incorporação do decreto sobre pousadias 
e comedorias outorgado por D. Afonso III e complementado pelo seu filho,  
D. Dinis. Mas por trás da lei de D. João I e da coacção contra os direitos da 
classe nobre está o Direito [canónico] e as liberdades da Igreja, alegadas pelo 
274 OA 4.107.26 (Anexo II, doc. 9).
275 OA 4.107.27 (Anexo II, doc. 10).
276 OA 5.27.15 (Anexo II, doc. 11).
277 OA 5.42.5 (Anexo II, doc. 12).
278 OA 5.45.14 (Anexo II, doc. 13).
279 Chancelarias Portuguesas. D. João I, Vol. II, Tomo 3 (1391-1407), Centro de Estudos Históricos – Universidade 
Nova de Lisboa, Lisboa, 2005, pp. 46-48.
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Papa Clemente VI (1342-1352) numas letras buladas, dirigidas ao arcebispo de 
Braga e ao bispo do Porto280.

O Sumo Pontífice, por autoridade de S. Pedro e S. Paulo, reprova tal 
uso e antigo costume. Essas letras papais foram publicadas e levadas a efeito 
ainda no tempo do arcebispo de Braga D. Lourenço Vicente (1374-1397). Mas 
como voltassem a recrudescer os agravos da fidalguia, o sucessor na cadeira 
arquiepiscopal de Braga, D. Martinho (1398-1416), mandou redigir uma 
constituição sinodal que, sob pena de excomunhão, admoesta todos os ricos-
homes, condes, infanções, cavaleiros e outros quaisquer de qualquer estado e 
condição (exceptuando El-Rei, a rainha e os seus filhos) para que se abstenham 
de pousarem e comerem nos mosteiros e igrejas e não lhe tomem nem mandem 
tomar pão, vinho, carne, cevada, palha, erva, ferrãns ou outros bens. Por 
seu turno, os abades, priores, reitores, vigários, capelães perpétuos e clérigos 
beneficiados e não beneficiados não podiam dar sepultura eclesiástica aos que 
nesta excomunhão morressem. Proíbe-os, também, de lhe dar quaisquer pousadia 
e comedoria, salvo se forem pobres que peçam esmola. Nas igrejas e mosteiros 
não deviam permitir nem guardar os cavalos, mulas, azémolas, nem os alãos, 
sabujos, podengos, galgos ou outros cães, nem açores, falcões, gaviões ou outras 
aves de caça, nem os serventes ou serventas da fidalguia. Para se não ignorar 
estas prescrições manda o dito arcebispo aos abades, priores, reitores, vigários, 
capelães perpétuos e beneficiados que tomem uma carta por si assinada e com 
o seu selo e a leiam e publiquem ao domingo e festas nas igrejas e mosteiros 
aos fidalgos e demais presentes. Tudo consta na carta guardada no cartório 
do mosteiro de S. Miguel de Vilarinho (c. Santo Tirso), passada em Braga,  
no dia 5 de abril de 1402 e assinada por “Martinus Bracharensis archiepiscopus”281.
280 A propósito da influência exercida pelas bulas, em aspectos formais e de autenticação, na documentação 
dos primeiros monarcas portugueses, vide José Marques, “A Influência das Bulas Papais na Documentação 
Medieval Portuguesa”, in Revista da Faculdade de Letras – História, II série n.º13, Porto, 1996, pp. 25-62.
281 Antonio garCía y garCía, Synodicon Hispanum 2, Madrid, 1981-87, doc. 21, pp. 61-64. Ana Maria Martins, 
Documentos Portugueses do Noroeste e da Região de Lisboa. Da Produção Primitiva ao Século XVI, Imprensa Nacional 
– Casa da Moeda, Lisboa, 2001, doc. 78, pp. 239-242. Cf. José Marques, A Arquidiocese de Braga no Séc. XV, 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1988, pp. 637-638; José Marques, “O estado dos mosteiros 
beneditinos da arquidiocese de Braga, no século XV”, Bracara Augusta 35, Braga, 1981, pp. 166-168; José 
Marques, “Igreja e Poder Régio”, A Gênese do Estado Moderno no Portugal Tardo-Medievo (séculos XIII-XV), Ciclo 
temático de conferências organizado pela Universidade Autónoma de Lisboa no ano lectivo de 1996/97, 
coordenação de Maria helena da Cruz Coelho e Armando Luís de Carvalho Homem, Lisboa, 1999, p. 229.

miolo_Códices_Medievais.indd   102 11/04/19   10:53



107

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

103

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

Este pergaminho é mais um testemunho incontestado da tensa 
reciprocidade que caracterizou a multifacetada relação entre o ordenamento 
jurídico canónico e o régio, durante toda a Idade Média. Em Portugal, a 
questão legiferante já se arrastava desde, pelo menos, a primeira lei das Cortes 
de 1211, que alimenta subida e profícua controvérsia entre José Mattoso e 
Espinosa da Silva282. O arcaico e arreigado costume de a fidalguia poder, livre 
e arbitrariamente, pousar e comer nas igrejas e mosteiros do seu padroado, 
regulamentado nos decretos do Bolonhês e do seu filho sucessor, passa a ter os 
dias contados com a referida lei de D. João I, de 14 de fevereiro de 1391. Esta lei 
entronca num precedente legislativo de D. Fernando, outorgado em Salvaterra 
de Magos, no dia 26 de abril de 1383, em reposta a uma solicitação feita pelo 
arcebispo de Braga D. Lourenço Vicente (1374-1397)283. Em suma, esta parece 
ser uma daquelas conjunturas, previstas na incipiente lei de 1211, em que o 
poder temporal se vê coagido a respeitar –nos termos do próprio documento 
de 1402– as liberdades da Igreja284. O que, embora tardiamente, pode ajudar no 
entendimento da ligação entre os dois foros, em caso de conflito.

Voltando às menções no livro V das Afonsinas, ao tratar a questão 
do achamento e entrega de ave de caça alheia transcreve-se uma lei de D. 
Dinis. Nas declarações a esse diploma dionisino, sobre o achamento de 
servo cativo manda guardar o estipulado no livro II e sobre o achamento 
de outro animal qualquer manda guardar uma lei de D. Afonso IV, 
compilada no livro III –“E se for servo cativo, mandamos que se guarde a Ley d’ElRey 
meu Senhor e Padre, assy como avemos dito no segundo Livro, honde trautamos dos Mouros que 
fogem (OA 2.113). E se for alguma outra animalia bruta, que seja achada de vento, mandamos 
que se guarde a Ley d’ElRey Dom Affonso o Quarto, segundo o que avemos dito no Livro 
terceiro (OA 3.107)” –285. Nova remissão para o livro II –“segundo avemos fallado 
no segundo Livro no trautado dos Direitos Reaes (OA 2.24)”– a propósito da herança 
dos bens do condenado à morte, em que conjuntura podiam reverter a favor 

282 Cf. o que a este propósito ficou referido no capítulo 1.
283 Marques, A Arquidiocese de Braga no Séc. XV, pp. 635-637.
284 doMingues, As Ordenações Afonsinas, p. 35.
285 OA 5.54.7 (Anexo II, doc. 14).
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da coroa286. A competência jurisdicional dos tribunais superiores de apelação vai 
suscitar duas remissões: a primeira para o próprio livro V e, em simultâneo, para 
o livro III –“ per Nós confirmado no Titulo, Que todallas appellaçooens dos feitos crimes de 
todod o Regno venham aos Ouvidores, &c., que he em este Livro (OA 5.98); e outro sy no Titulo, 
Que todallas appellaçooens dos feitos Civis vãao aa Casa do Civil, que he no terceiro Livro (OA 
3.90) desta nossa reformaçom”–287; a segunda remissão reporta-se apenas ao título do 
livro III –“ Titulo, Que todalas appellaçõoes dos feitos civis venham aa Casa do Civil, &c., que 
he no terceiro livro desta nossa reformaçom (OA 3.90)”288. 

A competência territorial para os tribunais superiores apreciarem os 
recursos de apelação ficou consignada em resposta a um artigo geral do povo, 
apresentado a D. Duarte, nas Cortes de Leiria/Santarém de 1433289. Esta foi a 
fonte dos títulos reformados das Ordenações, queixando-se o povo a el-rei que, 
muitas vezes, a parte ia a uma Casa e a apelação a outra. A partir da resolução 
régia, o compilador afonsino fixa que:

(i)  À Casa da Relação da Corte (que passa a designar-se Casa da 
Suplicação com D. Afonso V) deviam vir todos os feitos crimes do 
reino e os feitos cíveis num raio de cinco léguas arredor de onde 
estanciasse a Corte.

(ii)  À Casa do Cível de Lisboa deviam ir todos os feitos cíveis do reino 
e os feitos crimes da cidade e termo de Lisboa, mesmo que a Corte 
estivesse em Lisboa.

O dito compilador a seguir, para além de ter adoptado um estilo 

redactorial decretório, no título do livro III altera a normativa, apenas 

286 OA 5.55.1 (Anexo II, doc. 15).

287 OA 5.59.18 (Anexo II, doc. 16).

288 OA 5.98.2 (Anexo II, doc. 18).

289 Armindo de sousa, “As cortes de Leiria-Santarém de 1433”, in Estudos Medievais 2, Porto, 1982.
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em relação ao espaço jurisdicional da cidade e termo de Lisboa:

(i) Os desembargadores da Casa da Corte conheceriam das apelações 
crimes da cidade e termo de Lisboa, enquanto aí estanciasse a 
Corte.

(ii) No entanto, os feitos cíveis, mesmo que a Corte estivesse em 
Lisboa, continuariam a ir aos sobrejuízes da Casa do Cível.

Mais uma remissão para o título dos direitos reais –“segundo mais 
compridamente avemos dito e declarado no Titulo Dos Direitos Reaaes, que he no segundo 
Livro da nossa reformaçom (OA 2.24)”– ficando para El-Rei os bens do que se 
suicidasse por receio da pena que lhe poderia advir de algum malefício ou crime 
que tivesse cometido290. A seguir, em matéria dos que encobrem os malfeitores, 
mais uma remissão para o livro I –“segundo em todo he contheudo e per nos he adido e 
declarado no Titulo Dos Corregedores das Comarcas e cousas que a seos Officios perteencem, 
que he no primeiro Livro da reformaçom das Hordenaçõoes (OA 1.23)”– no respectivo 
título dos corregedores da comarca291. Outra referência simultânea para o 
livro V e para o livro III: sobre a temática para que se não prenda por dívidas, o 
compilador alarga o tratamento prescrito nos títulos do próprio livro V e do 
livro III –“segundo em todo he contheudo e per nos he declarado no Titulo Dos que dam 
lugar aos beens, que he no terceiro Livro das reformaçõoes (OA 3.121) e em este Livro 
no Titulo Em que caso os Cavalleiros, e Fidalgos, e similhantes pessoas devem seer prezos 
(OA 5.94), e em no Titulo, Dos Bulrrõoes, e Inliçadores (OA 5.89)”–292. Finalmente, a 
epígrafe de um dos manuscritos que consultei no original, oriundo da Câmara 
de Santarém, faz referência expressa à tábua dos títulos do livro quinto da reformação 
nova das Ordenações293 –este cabeçalho passou incólume à minúcia prescrutadora 
dos impressores setecentistas–. Por esta breve epígrafe fica enfatizado que se 
trata de uma reforma nova, pressupondo a existência de outra anterior.

290 OA 5.79.2 (Anexo II, doc. 17).
291 OA 5.100.6 (Anexo II, doc. 19).
292 OA 5.108.4 (Anexo II, doc. 20).
293 Lisboa, IAN/TT – Leis e Ordenações, Núcleo Antigo 14, OA 5. Indíce Ms. de Santarém (Anexo II, doc. 21).
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Atalhando ao manancial que nos ocupa sobre os livros de Ius proprium, 
saliente-se que o conjunto destas remissões são um primeiro –e bastante seguro– 
indício de uma obra conjunta realizada em simultâneo pelo mesmo jurista. 
Estou cada vez mais convicto que a referência a dois compiladores sucessivos 
(João Mendes e Rui Fernandes) e o legado dos dois estilos redactoriais diferentes 
(o livro I em estilo decretório ou legislativo e os restantes quatro livros em estilo 
compilatório), que faz correr tinta há mais de duas centúrias, se trata de uma mera 
coincidência falaciosa. Por outras palavras, se o livro I remete para o livro IV e 
se existem remissões deste livro IV e do livro V para o livro I, o mais plausível é 
que se trate de uma obra conjunta e do mesmo punho compilador, não fazendo 
muito sentido a adjudicação do estilo decretório a um compilador e do estilo 
compilatório a outro –sobretudo, porque o redactor mais antigo nunca poderia 
remeter para a obra do seu sucessor, porque ainda nem sequer existia–294.

Uma hipótese pouco remota seria a de as remissões serem meras 
interpolações do último compilador. No entanto, para além das remissões 
supra, teria que ponderar-se também a constante alteração e ajustamento ao 
reinado de D. Afonso V do grau de parentesco dos monarcas antecessores –
sem que se possa adivinhar qualquer vantagem prática, antes pelo contrário, 
levaria a um escusado rasurar da obra concluída e a um, muito pouco provável, 
plágio medievo–. Mais álgida ainda seria a interpolação das leis da regência de 
D. Pedro (1438-1446), no miolo de qualquer um dos livros já concluídos, que 
importaria nova encadernação ou obrigaria mesmo a copiar de novo todo o 
livro –a técnica comum, nestes tempos, era a de apensar as extravagantes no 
final de cada volume correspondente–295.

De elevado interesse é a constante referência a uma reforma ou aos livros da 
reforma, desde a feitura até ao término da vigência das Afonsinas, que confirma 
a existência de colectânea antecedente ou antiga. Manifestamente, a Reforma das 
Ordenações teve que se processar a partir das colectâneas antecedentes tratadas no 
capítulo anterior, sobre as primeiras Ordenações do reino.
294 doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 93-102 e doMingues, “A Última Reforma do Direito Medieval 
Português”, pp. 369-371.
295 doMingues, “A Última Reforma do Direito Medieval Português”, p. 371.
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Nas Cortes de Coimbra/Évora, reunidas nos anos de 1472-73, surge a 
referência simultânea às Ordenações antigas e às Ordenações reformadas. D. Afonso V 
em resposta a um capítulo geral do povo (n.º67), a propósito da lei das sesmarias, 
responde que ele mandou ver todas as ordenações antigas bem como as suas reformações, 
que falam das ditas sesmarias. Ou seja, consultou o título 81 do livro IV das Afonsinas 
e outro livro de Ordenações anterior, que não chegou até nós, mas que continha a lei 
de D. Fernando. Com as duas Ordenações por base, o monarca mandou dar provisão, 
em forma de lei e ordenação, a tudo o que lhe pareceu que requeria corregimento, 
adição ou limitação. Acabando por mandar assentar esta última ordenação nos 
“livros das outras leis e ordenações suas” (porque os outros livros não eram do seu reinado), 
para que se pudessem extrair os traslados autênticos e necessários296.

Este escrito parlamentar surge como indício de que a revogação dos 
códices anteriores das Ordenações não se teria operado com os efeitos próprios 
da revogação actual. Curiosamente, o monarca termina a sua resposta com uma 
advertência ao bispo de Coimbra para que publique esta sua última ordenação, 
quando publicasse os restantes capítulos gerais do povo. No Arquivo Municipal 
de Coimbra ainda se conserva um pergaminho com o original da lei de D. 
Fernando297, por isso, talvez se trate de uma indicação velada do monarca para 
que se publique e aplique a sua lei nova. Embora se não saibam ao certo quais 
as alterações inseridas à lei das sesmarias nestas Cortes de 1472/73, não é difícil 
de conjecturar uma redacção análoga à que, posteriormente, irá surgir nas 
sucessoras Manuelinas (OM-1512 4.65).

A magna carthae para o início da vigência e aplicabilidade dos livros da 
Reforma das Ordenações continua a ser a certidão enviada ao alcaide-mor de 
Santarém, Rui Borges de Sousa, com o traslado de vários títulos da mui recente 
colectânea jurídico-legislativa do reino. Para além de conter a cópia na íntegra 
de seis títulos, é a referência documental mais recuada e consistente à vigência 
das Afonsinas, datada de 27 de agosto de 1447, em Lisboa. Embora, no espaço  
temporal que medeia entre esta e a data de conclusão gravada no final do livro V 
(28 de julho de 1446) se possam coligir outros indícios do seu aproveitamento 
296 Lisboa, IAN/TT – Cortes, Maço 2, n.º 14, fls. 99-101 (Anexo II, doc. 50).
297 Coimbra, AM – Pergaminho n.º 29.
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efectivo, são bastante menos avalisados298. Os títulos trasladados para o cimélio 
de 1447 são:

(i) (OA 1.62) – Dos alcaides-mores dos castelos (fls. 1-6v).

(ii)  (OA 1.30) – Do alcaide pequeno das cidades, vilas e cousas que a 
seu ofício pertencem (fls. 7-11v).

(iii) (OA 1.28) – Dos almotacés e cousas que a seus ofícios pertencem 
(fls. 11v-15v).

(iv) (OA 1.31) – Das armas como se hão de filhar (fls. 15v-19).

(v) (OA 2.63) – De como devem usar das jurisidições os fidalgos ou 
aqueles a que pelos reis são outorgadas algumas terras (fls. 19-23v).

(vi) (OA 3.53) – Que em feito de força nova procedam sumariamente 
sem outra ordem de juízo (fls. 24-25)299.

Este documento dirigido ao alcaide-mor escalabitano é localizado 

e aproveitado por João Pedro Ribeiro, na memória que deixou manuscrita 

sobre estas Ordenações de D. Afonso V300. O facto de, por suas palavras, 

ter identificado o “livro I de Ordenações e o livro III de Reforma de Ordenações”, 

criou algum desassossego no seio da jurishistoriografia hodierna quando, 

sem a consulta da respectiva fonte primitiva, se aproveitou para uma 

tentativa frustrada de fundamentar a diferença de estilo que estigmatiza 

o livro I dos restantes quatro da colecção301.

 Em definitivo, neste caderno de leis consta a referência expressa ao livro I 
da reforma das Ordenações, donde são copiados quatro títulos completos (62, 30, 28 
e 31), e ao livro III da reforma das Ordenações, com a cópia de um título inteiro (53). 
298 doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 168-169.
299 Lisboa IAN/TT – Maço I de Leis, n.º172 (Anexo II, doc. 22).
300 António Cruz, Breve Estudo dos Manuscritos de João Pedro Ribeiro, com Apêndices de estudos sôbre as Ordenações 
Afonsinas e de documentos do cartório do Mosteiro de Santo Tirso de Riba d’Ave, Coimbra, 1938, p. 123.
301 Cf. o desmantelamento deste equívoco em doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 16-19.
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Curiosamente, de permeio, também ficou transcrito um título do livro II (63)302. 
No entanto, o copista não faz qualquer identificação deste último livro, deixando 
a ténue impressão de que continuaria a transcrever matéria do livro I. Quando, por 
sua vez, passa para o livro III introduz um novo incipit, como se abrisse um novo 
diploma autónomo. Aliada a esta curiosidade, está o facto de no final da transcrição 
do título do livro II (antecedida dos quatro do livro I) constar a verba “conçertada 
:Borjes:”303, que se repete no final do título do livro III e no final do documento. 
Está fora de questão disputar a paternidade do diploma legislativo (sob o n.º V) ao 
livro II da Reforma das Ordenações, mas não me parece de todo descabido que 
estes dois livros andassem, originariamente, apensos num só volume –aliás, assim 
aparecem na colecção proveniente da Câmara de Santarém, se bem que na colecção 
do convento de Santo António da Merceana se juntaram o livro I e o III–.

Se dúvidas houvesse, a referência expressa ao livro II da reforma das 
Ordenações surge, de imediato, em documento ainda deste ano de 1447. 
Terminada a reforma das Ordenações, o clero insurge-se contra o uso repreensível, 
suscitado pela nova colectânea, da lei da desamortização. Uma carta de 
D. Afonso V, por autoridade do infante D. Pedro, agendou um conclave com os 
prelados do reino para o dia 1 de agosto desse ano, em Lisboa304. Dessa reunião 
vai sair a lei interpretativa de 20 de setembro de 1447, que o monarca manda 
registar no final do livro segundo das suas Ordenações –“E mandamos outrossy  
que esta nossa carta Seia Registrada em fim do segundo liuro das nossas ordenaçoões pera que 
da nossa chancellarya se possa dar o trellado della em publica forma segundo se acustumam de 
dar as outras ordenaçoões” (OA 2.Extra)–305. O documento guardado na Colecção  

302 Lisboa, IAN/TT – Maço I de Leis, n.º172 (Anexo II, doc. 22).
303 Trata-se da firma do escrivão da Chancelaria Gomes Borges, referido no final do documento.
304 Braga, AD – Livro de Cartas, Tomo I, n.º 1: “Dayam chamtre E cabidoo da Se da Nossa cidade de Bragaa Nos 
ElRej uos enuiamos muito saudar fazemos uos saber que a Nos he compridoiro fallarmos com os prellados e clerizia de nossos 
regnos alguumas cousas de nosso seruiço E porem uos encomendamos que enujees a Nos vossos procuradores com vossa procuraçom 
abastamte em tal guisa que sejam em esta cidade de Lixboa primeiro dia dagosto que ora vem o que uos gradeceremos  e teeremos 
em seruiço scripta em a dita cidade iij dias de Junho per autoridade do Senhor Ifamte dom Pedro curador do dito Senhor rrey e 
curador e rreJedor por el de seus rregnos e Senhorio Luis Afonso a fez E eu Lopafomso scripuam da poridade do dito Senhor Rey 
a fiz screpuer.
(assinado) Infante dom Pedro”.
305 Braga, AD – Gaveta dos Privilégios, n.º26 (Anexo II, doc. 23). Cf. doMingues, As Ordenações Afonsinas, p. 169; 
José Marques, “Igreja e Poder Régio”, p. 237; Moreno, A Batalha de Alfarrobeira, pp. 255-256.
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Cronológica do Arquivo Distrital de Braga corresponde a um dos três originais, 
dessa data, mandados selar com o selo de chumbo de Afonso V –que ainda 
conserva–. O traslado em pública forma para o prior de S. João de Beja, Estevão 
Gomes, nos claustros da Sé de Lisboa, no dia 13 de março de 1471, foi feito com 
base no pergaminho do arcebispo de Lisboa306. A impressão feita pelo autor da 
Monarquia Lusitana (Lisboa, 1727), da cópia enviada ao mosteiro de Alcobaça, 
limitando-se ao teor do diploma de Afonso V, não permite identificar o documento 
matriz307. Este autor refere outra cópia enviada ao mosteiro sisterciense de S. João 
de Tarouca308 e João Pedro Ribeiro dá conta de cópias nos mosteiros de Vairão e 
Santo Tirso309. Ainda me não foi possível localizar estes apógrafos enviados aos 
abades dos referidos mosteiros, por isso, também se não pode identificar o escrito 
matriz, que seriam muito importantes para a questão da vigência e divulgação do 
Ius proprium e da sua relação com o foro eclesiástico.

Existem, no entanto, outras versões autênticas desta lei. A mais imediata 
surge num caderno com três títulos do livro II da reforma das Ordenações, 
enviado à Colegiada de Santa Maria da Oliveira de Guimarães, a partir de Évora, 
no dia 2 de dezembro desse ano de 1447. Os títulos da Reforma transcritos no 
documento vimaranense são:

(i) (OA 2.30) – Em que modo e em que tempo se faz alguum vizinho, 
porque seja escusado de pagar portagem a ElRey.

(ii)  (OA 2.21) – Que os clerigos e frades não paguem portagem, senom 
como pagam os outros chrisptaãos.

(iii) (OA 2.Extra) – Lei da desamortização de D. Afonso V310.

 

306 Abel viana, “Livro do Tombo da Igreja de São João (pergamináceo quinhentista)”, in Arquivo de Beja, vol. 
2, Beja, 1945, pp. 147-150.
307 Frei Manuel dos santos, Monarquia Lusitana, Parte VIII, Liv. 22, Cap. 19, edição fac-similada, Imprensa 
Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 1988, pp. 132-134.
308 Idem, p. 132.

309 João Pedro ribeiro, Additamentos e Retoques à Synopse Chronologica, Lisboa, 1829, p. 123.
310 Lisboa, IAN/TT – Colegiada de Santa Maria de Oliveira de Guimarães, Liv. 8 (Anexo II, doc. 24).
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No ano seguinte, o capelão da igreja de Válega (c. Ovar), no bispado do Porto, 
solicita mais uma cópia a el-rei, que lha concede em documento emitido em 
Évora, no dia 21 de março de 1448311. No entanto, a sua transmissão ao abade 
de Sandiães já foi feita, de forma indirecta, em traslado do ano de 1450, a partir 
do documento de Vâlega –o único que chegou até nós– e começa assim:

“Saibbam quantos este estormento do trellado de carta delRey nosso senhor em 
pubrica forma feita per autoridade de justiça virem que no ano do nasçimento 
de nosso Senhor Jesus Cristo de mjll e quatroçentos e çinqoenta anos na muy 
nobre e sempre leall cidade do Porto soo alpender da See da dita cidade estando 
hy o honrrado Aluaro Eanes damadureira escudeiro e vassallo delRey e juiz 
hordenayro neessa mesma em presença de mym Aluaro Gonçalvez Fernandez 
escudeiro vassalo de meu(?) senhor elRey e das testemunhas que adiante sam 
escriptas perante o dito juiz pareçeo Pero Dominguez morador na dita cidade 
na Rua de cima de villa e em nome de Fernam Eanes abade de saadinhaaes 
que jazya doente pidio ao dito juiz que lhe mandasse dar o trellado dhuma 
hordenaçam delRey que logo hy apresentou E per mym sobredito tabeliam leer 
fez e o dito juiz visto como nom era rasa nem antrelinhada e em nhenum lugar 
sospeita lhe mandou dar o trellado della sob meu signall da quall o theor della 
de uerbo a uerbo tal lhe”312

Corria o ano de 1448, no dia 11 de julho, desde Santarém, o monarca 
envia carta testemunhável com a mesma lei da desamortização à abadessa e 
freiras do mosteiro de São Domingos das Donas de Santarém, sempre a partir 
do “segundo liuro da Reformaçom das nossas hordenaçõoes que anda em nossa chacelaria”313. 
Também de Santarém, quatro dias depois (15 de julho de 1448), D. Afonso V 
envia novo traslado em carta testemunhável ao cabido da Sé de Lamego, a 
pedido de João André314. Em suma, para este diploma legislativo de D. Afonso V 

311 Porto, AD – Cabido da Sé do Porto, Livro dos Originais 29º (1687), fl. 67 (Anexo II, doc. 26).
312 Porto, AD – Cabido da Sé do Porto, Livro dos Originais 29º (1687), fl. 67.
313 Lisboa, IAN/TT – Mosteiro de S. Salvador de Vairão, Maço 11, doc. 14 (Anexo II, doc. 28).
314 Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Cx. 4, Maço único de concordatas, n.º14 (Anexo II, doc. 29).
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ficam identificados um autógrafo de 1447 e um traslado do mesmo ano, 
acrescidos de três versões apógrafas para o ano de 1448. Testemunhos que 
revelam o elevado interesse destas temáticas legislativas, bem como o começo 
de vigência da Reforma das Ordenações –que foi tudo, menos indiferente ou 
restrita ao âmbito da Corte–.

Esta lei da desamortização de 1447 vem reforçar que a obra já estava 
concluída nesse ano porque, como acima ficou dito, o registo dos diplomas 
extravagantes se faz no final do respectivo livro, salvo curtas actualizações que 
poderiam se enxertadas no próprio título –v. g., o acrescento de 1450 feito “depois 
desta Hordenaçom acabada” (OA 5.114.8-9), que revoga a aplicação da lei de seu pai 
que mandava comutar o degredo do reino para metade do tempo em Ceuta e a 
pena de açoutes para degredo de dois anos, também em Ceuta–. Essa resoluçaõ 
falta no códice da Câmara de Santarém315.

Ainda a propósito de extravagantes, uma outra registada no final do 
livro V, outorgada em Évora, a 4 de fevereiro de 1448, que faz uma declaração a 
propósito dos coutos de homiziados, faz referência à matéria do direito de asilo 
tratada no livro II da Reforma das Ordenações –“ segundo mais compridamente he 
contheudo no Titulo dos que se coutam aa Igreja, em que casos gouvirom da imunidade della, e 
em quaaes nom; que he no segundo livro da dita reformaçom (OA 2.8)”–316. 

Outra extravagante de 27 de maio de 1454, no final do mesmo livro 
V, faz uma declaração régia ao título das barregãs dos clérigos que constava 
em registo escrito “nos livros da nossa Chancellaria das Hordenaçõoes, que andão na 
nossa Chancellaria (OA 2.22) (OA 5.19)”317. Antes de mais, refere-se aos livros no 
plural porque esta ordenação das barregãs consta no livro II (tít. 22) e no livro 
V (tít. 19) –embora siga mais de perto a versão do livro II e também tenha sido 
trasladada no final deste livro, como veremos–. Esta matéria do concubinato 
dos clérigos foi tratada por D. João I, por lei de 28 de dezembro de 1401, 
e complementada por D. Duarte, a 13 de abril de 1433 –ambas ordenações 

315 OA 5.114.8-9 (Anexo II, doc. 33)
316 OA 5.118.10 (Anexo II, doc. 25).
317 OA 5.121 (Anexo II, doc. 35)
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compiladas na colectânea da Reforma–. Passadas quase três décadas, D. João II 
em diploma de 25 de junho de 1482, em Évora, mandou trasladar e observar a 
declaração de seu pai D. Afonso V (1454) às leis das barregãs dos clérigos, não 
a partir do livro V, mas sim a partir do “segundo liuro das hordenaçõoes que handa em 
a nossa chancelaria”318. O que quer dizer que, para além do livro V, esta ordenação 
também foi acrescentada no final do livro II.

Um traslado da lei das barregãs dos clérigos, da lavra de D. João I, ficou 
preservado no livro de vereações de Loulé. Trata-se de um diploma, passado 
em Montemor-o-Novo a 6 de fevereiro de 1402, a pedido do corregedor do 
Algarve, Gonçalo Mendes, que “nos dise que no livro da nosa chancelaria he registada 
hua lei”319. Embora se não refira expressamente –por isso, o não incluí no anexo 
cronológico-documental– é mais uma das fortes plausibilidades em que se 
trataria de um livro de Ordenações.

Uma extravagante do livro III –“em fim do liuro terçeiro da reformaçam das nossas 
hordinações que andam em nossa chançelaria”–, com os privilégios dos desembargadores 
da Casa de Suplicação e dos sobrejuízes da Casa do Cível, só chegou até nós 
por traslado, em Lisboa, de 20 de agosto de 1486. D. João II, a pedido do 
seu chanceler-mor, João Teixeira, por sua vez requerido por João André de 
Setúbal, outorga carta testemunhável com os privilégios desses magistrados. 
Essas prerrogativas tinham sido mandadas registar “nos liuros da nosa chancelaria” 
por seu pai, D. Afonso V, a 12 de novembro de 1450320. Mais uma conjuntura 
em que, com elevada certeza, os livros da Chancelaria se podem identificar com 
os das Ordenações. Estou certo que, o dia que se adopte tal critério, as menções 
das Ordenações multiplicar-se-ão de forma inusitada.

Complementando, há com certeza muitas outras extravagantes que não 
sabemos ao certo se foram registadas nos livros de antanho. Outras há, no 
entanto, que, através de testemunhos documentais inconcussos, sabemos terem  

318 Porto, AD – Cabido da Sé do Porto, Livro dos Originais 22º (1680), fl. 8 (Anexo II, doc. 63).
319 Actas das Verações de Loulé (Séculos XIV-XV), Separata da Revista Al’-Ulyã 7, Loulé, 1999/2000, pp. 84-89.

320 Lisboa, IAN/TT – Gaveta 14, maço 8, n.º23 (Anexo II, doc. 74).
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sido registadas nos livros das Ordenações do reino. V. g., a lei de 8 de outubro 
de 1470, em Lisboa, a proteger o comércio e transporte de mercadorias em 
naus e navios portugueses é mandada registar ao chanceler-mor num livro das 
Ordenações –“E mandamos ao nosso chançarell moor que faça proujcar esta carta na nossa 
chançalaria e faça rregistar no liuro das nosas ordenações”–321.

O mesmo se diga da ordenação de 31 de agosto de 1474 –que proíbe o tráfico, 
resgate, guerras e cativeiros de mouros, sem licença ou autoridade régia, nas terras 
e mares da Guiné e ilhas do mar oceano, desde o cabo Bojador até ao sul; o roubo 
e apresamento de navios; a sonegação e transporte de mercadorias escondidamente 
e a cumplicidade nestes delitos; e o contrabando de malagueta e especiarias– e que, 
segundo nota lançada no verso do documento, foi mandada registar no livro V 
–que, na minha modesta opinião, só pode ser o da Reforma das Ordenações–322.

Também o aditamento, feito por D. Afonso V no dia 13 de agosto de 
1471, ao regimento do almirante foi mandado acrescentar ao chanceler-mor 
no respectivo livro das Ordenações. Esse acrescento surge posteriormente em 
diploma não datado de seu filho, D. João II, que o mandou trasladar a partir do 
“livro primeiro das hordenaçoees que anda em a nossa chancelaria” (OA 1.54)323.

A ordenação extavagante sobre o acrescentamento das livras, feita em 
Évora, no dia 13 de março de 1473, goza de três traslados feitos a partir do 
“segundo liuro das ordenações que anda em a nosa chancellaria” (OA 2.Extra). O primeiro 
é da sua publicação em Évora, passados sete dias, a 20 de março de 1473, pelo 
bispo de Coimbra e conde de Arganil324. Volvidos dois anos, foi passada uma 
pública forma a Dona Catarina, abadessa do mosteiro de Lorvão, em Estremoz, 
no dia 10 de fevereiro de 1475325. E a segunda pública forma a João Lopes de 
Almeida, do Conselho de el-rei, em Évora, no dia 26 de abril de 1483326.
321 Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 16, fl. 9 (Anexo II, doc. 43).
322 Lisboa, IAN/TT – Maço 1 de Leis, n.º 178 (Anexo II, doc. 53).
323 Lisboa, IAN/TT – Maço 1 de Leis, n.º 177 (Anexo II, doc. 44 e doc. 73).
324 Lisboa, IAN/TT – Leis e Ordenações, Núcleo Antigo 15 (Remessa de Santarém), fls. 100-103 (Anexo II, 
doc. 52).
325 Lisboa, IAN/TT – Mosteiro de Santa Maria de Lorvão, gav. 01, mç. 07, doc. 35 (Anexo II, doc. 54).
326 Pedro A. de azevedo, “A lei de 13 de março de 1473 sobre as libras”, in O Archeologo Português, série 1, vol. 
10, Lisboa, 1905, pp. 176-185 (Anexo II, doc. 72).
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A extravagante que se segue –lei para que durante doze anos as justiças não 
executem a lei sobre as mancebas dos clérigos, outorgada em Estremoz, no dia 
15 de outubro de 1475– também goza de três traslados escritos que testemunham 
o “liuro terceiro das nossas ordenaçõoes que em a nossa chacelaria” (OA 3.Extra) como 
o texto que lhe serviu de base. A primeira pública forma é passada no local de 
feitura da própria lei, passados apenas dois dias –i. e, em Estremoz, no dia 17 
de outubro de 1475– a pedido do cabido da Sé de Viseu327. Dois dias volvidos, 
no dia 19 do mês e ano ut supra, foi enviada carta testemunhável ao cabido de 
Lamego328. Ainda nesse ano de 1475, no dia 16 de dezembro, em Montemor-o-
Novo, foi passada nova carta ao dito cabido e Sé de Lamego329.

O registo imediato das leis extravagantes ficou bem patente em diploma 
caído da pena régia de D. Afonso V. Em Viana de Alvito (actual Viana do 
Alentejo), no dia 19 de março de 1480, foi feita uma ordenação, para que se não 
carregassem algodões para terra dos mouros ou para fora do reino, sob certas 
penas cominadas. No dia seguinte, foi publicada na vila de Viana de Alvito, em 
audiência do Doutor Diogo da Fonseca, estando presentes os escudeiros Lopo 
Serpa e Nuno Fonseca, Guedelha Palaçano e outras testemunhas. A pedido do 
cavaleiro da Casa do Príncipe e seu escrivão da Câmara, Gil Fernandes, foi 
passado um traslado no dia 22 de março, ainda em Viana. Esta cópia, passados 
3 dias da aprovação da lei, já é feita a partir de “huum livro das hordenaçõees que amda 
hem a nossa chamcelaria”330. Não se identifica o livro, que poderá ser o V, tendo 
como critério aferidor apenas o carácter penal da matéria tratada. 

Voltando ao ano de 1448, em Santarém, no dia 20 de maio, D. Afonso V 
manda passar uma carta testemunhável em pública forma ao concelho de Coruche 
com o título que escusa dos encargos dos concelhos os serviçais e mordomos dos 
fidalgos e vassalos, a partir do “segundo liuro da reformaçom das ordenações que andam em 
na nossa chançellaria” (OA 2.64). O pedido foi dirigido ao monarca, em nome do 
concelho de Coruche, pelo juiz Álvaro Afonso Cota e pelo tabelião João Afonso331.
327 Lisboa, IAN/TT – Cabido da Sé de Viseu, Documentos Régios, Maço 2, doc. 17 (Anexo II, doc. 55)
328 Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Caixa 8, Maço 6, doc. 14 (Anexo II, doc. 56).
329 Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Caixa 8, Maço 8, doc. 7 (Anexo II, doc. 57).
330 Lisboa, IAN/TT – Maço 1 de Leis, n.º 185 (Anexo II, doc. 61).
331 Coruche, BMM – Caderno de Pergaminho n.º 2, fls. 4-4v (Anexo II, doc. 27).
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Por carta régia dos finais deste ano de 1448, em Lisboa, D. Afonso V 
envia ao concelho da cidade do Porto o traslado do título como os mercadores 
estrangeiros devem comprar e vender as suas mercadorias (OA 4.4), que constava 
no livro IV das Afonsinas –“no quarto liuro da reformaçom das ordenações, que andauão, 
digo, que andão em a nossa chancellaria”–332. Curiosamente este e o registo supra de 
Coruche são os primeiros traslados em pública forma que são enviados aos 
concelhos. Por outro lado, saliente-se que a lei de D. Fernando que integra este 
título da Reforma, tinha sido enviada à cidade de Lisboa no dia 29 de agosto de 
1391, mas o códice fonte foi o livro das Ordenações do reino que estava na Casa 
do Cível –códice antecedente a este da Reforma das Ordenações–333.

No arquivo de Ponte de Lima preserva-se mais um dos escassos traslados 
autênticos enviados aos concelhos da segunda metade do século XV. Trata-se da 
cópia de um título que andava no “quarto lyuro da rreformacom das hordenaçons que 
hamda em a nosa chamcilaria” (OA 4.24). Foi requerida pelos procuradores de Ponte 
de Lima, Diogo Lopes e Pedro Malheiro, e outorgada em Lisboa no dia 3 de julho 
de 1459334. O concelho limiano junta-se, assim, ao de Coruche e do Porto na 
solicitação de traslados a partir da colectânea oficial da Reforma das Ordenações.

Para o Livro das Posturas Antigas de Lisboa foram transcritos os dois 
parágrafos que regulamentam o foro e recursos judiciais em matéria de 
almotaçaria, desde o “terçeiro liuro das ordeações(sic)” (OA 3.4)335. No Arquivo 
Municipal desta cidade apareceu e guarda-se um livro IV em “letra cursiva comum 
do 3.º quartel do século XV”336. Não é difícil de acreditar que o concelho da capital 
(com corregedor específico para o seu termo) tivesse a sua própria colectâea de 
Ordenações. Em recurso, poderia sempre aproveitar o exemplar do tribunal 
superior da Casa do Cível, que, decisivamente, tinha assentado arraiais na 
cidade ulissiponense.
332 Porto, AHM – Livro A, fls. 115-116v (Anexo II, doc. 30).
333 Cf. doMingues, “Os Primeiros Livros de Ordenações do Reino de Portugal”.
334 Ponte de Lima, AM – Pergaminho n.º 28 (Anexo II, doc. 40).
335 Livro das Posturas Antigas, leitura paleográfica e transcrição de Maria Teresa Campos rodrigues, Lisboa, 
1974, pp. 132-133 (Anexo II, doc. 59).
336 Eduardo Borges nunes, “Os Manuscritos das Ordenações Afonsinas e a Edição de 1792”, Ordenações 
Afonsinas, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 1984, p. 16.
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Continuando com os excertos documentais fidedignos que chegaram 
aos nossos dias, segue-se uma carta de D. Afonso V, outorgada em Évora, no 
dia 21 de dezembro do ano de 1449. O treslado foi solicitado por Branca 
Pereira, mulher do falecido Diogo Peixoto. Não resta dúvida que, mais uma 
vez, o suporte documental para esta pública forma foi o “liuro da rreformaçom das 
hordenaçõoes que na nossa chamcelaria anda (OA 5.2.28-29)”. Mas não foi transcrito 
o título na íntegra –aliás, o copista viu-se obrigado a rasurar “qual o theor he”–, 
apenas os dois parágrafos que directamente glosam a lei de D. Afonso II sobre 
os crimes de traição e aleivosia337. 

Após a batalha de Alfarrobeira (20 de maio de 1449), por carta régia de 
24 de agosto de 1449 foram confiscados os bens de Diogo Peixoto, morador 
em Terra de Santa maria, fidalgo da Casa do Infante D. Pedro, e entregues a 
Vasco Martins da Cunha338. A proximidade cronológica deste documento com 
o supra referido deixa adivinhar que a viúva de Diogo Peixoto se prepararia 
para uma demanda judicial, recorrendo à força e legalidade da recém concluída 
colectânea oficial do reino. São muito raras as referências escritas ao uso da 
colectânea oficial afonsina no foro jurídico quaotidiano –bem como a outras 
fontes do Direito escrito–, sobretudo, porque nesse tempo vigora o princípio 
que dispensa de fundamentação legal todas as decisões jurisidicionais339.

A acerva míngua de comprovativos da aplicabilidade dos livros da 
Reforma das Ordenações no foro jurídico de quatrocentos justifica um salto 
para o ano de 1472. Numa sentença régia do dia 14 de fevereiro desse ano, 
assinada pelo Doutor em Leis Nuno Gonçalves, cavaleiro do Desembargo e juiz 
dos feitos de el-rei, consta testemunho inilidível de que o conteúdo do livro 
II da Reforma das Ordenações foi chamado à colação para dirimir demanda 
judicial. Foram partes na contenda, de um lado, Lopo Dias, como procurador 
da sua irmã Helena Dias, mulher do finado rendeiro das jugadas do ramo de 
Mura e Valada Álvaro Martins Fernandes –como autor– e, do outro lado, os 
lavradores Afonso Eanes Louçano e Afonso Gonçalves Belegão, moradores no 
337 Lisboa, IAN/TT – Mosteiro de Santa Maria de Chelas, mç. 89, doc. 10 (Anexo II, doc. 31).
338 Moreno, A Batalha de Alfarrobeira, vol. 1, p. 598.
339 Cf. doMingues, “As Partidas de Castela e o Processo Medieval Português”, p. 130 (aceite para publicação).
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termo da vila de Santarém –como réus–. Em primeira instância o feito correu 
termos perante Luís Jácome, ouvidor pelo almoxarife do celeiro real da vila de 
Santarém, Luís da Horta. Em questão estava o pagamento de seis anos (1464-
1469, em que Álvaro Martins tinha sido rendeiro) da jugada de umas terras 
da Ordem de Cristo que os réus traziam a “pam sabudo”. Nos termos de uma 
carta régia passada em Sintra, a 27 de agosto de 1459340 e segundo os artigos e 
declarações de el-rei sobre tal feitos, os réus estariam obrigados a pagar jugada 
no valor de sessenta moios de pão cada um – à razão de dez moios por ano– e 
trinta e seis moios de milho – dezoito moios cada um, à razão de de três moios 
por ano–, que o autor agora requer lhe sejam pagos. Os réus defendem-se com 
privilégios e sentenças de isenção, outorgados por D. João I a 25 de junho 
de 1427 à Ordem de Cristo (confirmado por D. Afonso V em 1439), a quem 
pagavam “pam sabudo” de seus casais.

Em seguida, o autor mandou ao ouvidor do almoxarife “que fezesse assentar 
em o dito feito os arrtigos que perteençem aas jugadas que andauam no segundo liuro das 
hordenaçooes o quall per ante vos presentarom” (OA 2.29) –seria o livro II da colecção 
de Santarém?– e a dita carta de Sintra. O ouvidor do almoxarife de Santarém 
julgou que os réus pagassem a jugada pedida pelo autor. Dessa sentença os réus 
apelaram para el-rei que, em relação com os do seu Desembargo, de novo viu os 
“nossos arrtigos e [determi]naçooes que como ley andam em nossos liuros das hordenaçooes E 
nouas Reformaçooes (OA 2.29) aos quaes he conforme nossa determynaçam e carta dada em 
Syntra no anno de Lix aos xbij dias dagosto”. Em suma, assentou-se por determinação 
régia tomada em relação que os ditos lavradores e quaisquer outros da dita 

340 Nesta carta, “veendo nos como se perdiam as rendas das nossas jugadas da nossa villa e termo de Santarem por azoo dos 
muitos vasallos besteiros da camara e de cauallo e muitos <que sam> lauradores e assy outros a que nos deramos priuyllegios que 
nom pagassem jugada e querendo esto remediar como compra a nosso seruyço e bem dos ditos lauradores //. Hordenamos que da 
feitura da dita carta em diante todollos lauradores beesteiros da camara e de cauallo e monteiros e assy outros a que deeramos os 
ditos priuylegios que eram lauradores pagassem jugada de pam que colhessem e por que averiam por agravo os mandamos seruir 
e mays pagassem jugada quisemos que estes que atee a feitura da dita carta fossem feitos nom seruissem com nosquo em nenhuma 
geera que fezessemos per mar pera fora dos nossos Regnos e ouuessem todas as honrras e liberdades que atee emtam ouuerom aallem 
da dita jugada que hordenamos que pagassem porem se os sobreditos teuessem cauallos segundo mandaua a hordenaçom nom 
pagassem jugada Item os lauradores que morauam nos casaees e quintãas dalguuns fidalgos e vedores da nossa fazenda e da nossa 
rellaçam ou doutras pessoas que nossos priuillegios têem ou suas terras laurassem que em cabeçados fossem (…) decrarassem que 
taaes lauradores posto que dessem pam sabudo a seus senhorios nom pagassem jugada // queremos que os semelhantes lauradores 
e caseiros paguem jugada e que se comprisse em elles os arrtigos e decraraçoees que sobre ello som feitos sem embargo dos ditos 
priuillegios // (…)segundo que mais compridamente se contynha em a dita nossa carta”.
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Ordem, que por “pam sabudo” ou dinheiro certo ou qualquer outra cousa 
andarem, deveriam pagar jugada segundo a forma dos artigos de el-rei, sem 
embargo da sentença e dos privilégios apresentados pela Ordem de Cristo. Até 
porque depois desses privilégios “forom os ditos arrtigos postos nas ditas Reformaçooes” 
(OA 2.29), concluindo que “segundo esta determinaçam assy dada em jeerall podera o 
doutor nuno gonçallvez perçeder neste feito segundo o conheçimento que dado teemos como lhe 
parecer direito e justiça”341.

Fica, de uma só assentada, demonstrado o uso e aplicabilidade da 
colectânea oficial da Reforma das Ordenações em primeira e última instância. 
E não será despiciendo aqui notar que, em última instância jurisdicional, se 
referiram em simultâneo os nossos livros das Ordenações e os da nova Reformação. 
Mais uma achega no sentido de que, tal como anteriormente ficou dito, os 
livros antecedentes à Reforma das Ordenações não foram totalmente revogados 
e não estavam esquecidos ou desaprovietados342.

Voltando aos efeitos, temporal e positivamente, próximos à batalha 
de Alfarrobeira –conforme acima ficou explanado a propósito da carta 
testemunhável outorgada à viúva de Diogo Peixoto– veio a Portugal um insigne 
jurista francês, que irá tecer sérias críticas à lei do reino e, consequentemente, 
ao livro da Reforma das Ordenações que a albergava. Jean Jouffroy encabeça a 
embaixada que D. Isabel de Portugal, duquesa de Borgonha e irmã do falecido 
infante D. Pedro, enviou a portugal com o propósito de reabilitar a memória 
do ex-regente do reino –o infante D. Pedro– e, em simultâneo, proteger os bens 
dos seus herdeiros e garantir a restituição da honra e da fama à família. O deão 
de Vergy chega a Portugal ainda em 1449 e foi recebido pela corte portuguesa 
em Évora. Nessa cidade irá proferir quatro discursos ou orationes: a primeira, 
no dia 6 de dezembro de 1449; a segunda, no dia 29 de dezembro de 1449; a 
terceira, no dia 12 de janeiro de 1450; e a última, no dia 16 de janeiro343.

341 Lisboa, IAN/TT – Gavetas, Gav. 10, mç. 7, doc. 1 (Anexo II, doc. 45).
342 doMingues, “Os Primeiros Livros de Ordenações do Reino de Portugal”, pp. 21-22.
343 Manuel Francisco raMos, Orationes de Jean Jouffroy em Favor do Infante D. Pedro (1449-1450) – Retórica e Humanismo 
Cívico, Dissertação de Doutoramento em Literatura apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, Porto, 2006.
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Aos propósitos singelos deste tarbalho interessa apenas e particularmente 
a tertia oratio, onde ficou severa crítica à lei do reino sobre o crime de lesa-
majestade, que permitia o confisco imediato dos bens do traidor, sem qualquer 
processo judicial, desde que a traição fosse notória – “pela qual se pode instaurar 
processo de crime de lesa-majestade contra a pessoa não citada e indefesa” (OA 5.2.12)–. 
Apesar de as Partidas de Afonso X terem sido a fonte imediata da maior parte 
deste título da Reforma das Ordenação, não revela qualquer concordância com 
este fragmento344.

No primeiro dia de dezembro de 1453, estanciava a Corte no Sardoal, o 
monarca confirma uma ordenação de D. Dinis –sobre a inquirição das honras 
e coutos que os fidalgos faziam indevidamente (OA 2.65)– ao arcebispo de 
Braga D. Fernando da Guerra, chanceler-mor do reino e regedor da Casa da 
Suplicação. Essa ordenação dionisina foi copiada em pública forma a partir do 
“segundo liuro da Reformaçom das nossas hordenaçõoes que andam em a nossa chancelaria”345.

No ano de 1455 foi escrito o livro I das Afonsinas, pertencente à 
Biblioteca da Ajuda. Trata-se do único códice datado que chegou aos nossos 
dias346. Assiste-lhe, ainda, a particularidade de incluir o regimento da guerra. 
O facto de, até ao seu aparecimento, os títulos que formam este regimento só 
constarem no códice da Câmara do Porto chegou a levantar suspeitas quanto à 
sua compilação originária. O que faz muito pouco sentido quando o primeiro 
apógrafo conhecido (1447) já transcreve títulos desse regimento347. A propósito 
de códices datados, embora tardia, é de extrema relevância a nota lançada 
pelo escrivão da Câmara da vila de Santarém, Domingos Dias, que mandou 
encadernar uma colecção completa de Ordenações, à custa do concelho, na data 
de 21 de junho de 1508348.

344 Cf. José doMingues e Manuel Monteiro, “Lucubrações em Torno do Estado de Direito”, in Revista Lusíada 
– Direito, Porto, 2011, n.º 4, pp. 231-232.
345 Braga, AD – Colecção Cronológica n.º 1260; Braga, AD – Rerum Memorabilium, vol. II, fls. 84-85v; Évora, 
AD – Cód. CXXX/2-3, fls. 4-6v (Anexo II, doc. 34).
346 Lisboa, BA – 44-XIII-37 (Anexo II, doc. 37).
347 Sobre esta questão, cf. doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp 118-123.
348 Lisboa, IAN/TT – Leis e Ordenações, Núcleo Antigo 14, fl. 131v (Anexo II, doc. 95).
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Apesar do seu laconismo, esta nota refere a colecção completa dos cinco 
livros na câmara de Santarém. Para além da câmara escalabitana, apareceram 
quatro livros das Ordenações no município setentrional do Porto. Uma vez 
que, no final do códice da Biblioteca da Ajuda, ficou transcrito um acórdão 
da vereação de Beja deixa aberta a plausibilidade de este mesmo códice ter 
pertencido a esta cidade alentejana (ou a alguma ali próxima). A propósito de 
livros da Reforma das Ordenações na comarca alentejana, o juiz ordinário da 
cidade de Évora, Gil de Oliveira, mandou registar uma ordenação de D. Duarte 
de 25 de outubro de 1435, que reduziu os foros e pensões pela moeda antiga à 
moeda corrente, e constava num livro terceiro(?) –“Ordenaçom ou declaraçom que El 
Rey duarte fez no terçeiro”–349. Sendo que essa ordenação de D. Duarte consta no 
livro IV (OA 4.1.61-65) e não no III.

O facto de nas Cortes de Lisboa, de 1498, se solicitar ao monarca a entrega 
dos livros das Ordenações aos juízes quando fossem eleitos –“tanto que os dictos Juizes 
entrarem e começarem serujr seus ofiçios lhes seram dados senhos liuros de ordenações com ssuas 
adiçoões pera per elles averem de ller vsar e saberem o que a seus ofiçios pertence”– para depois 
ficarem nas respectivas câmaras para os seus sucessores, é sintomático de que no 
final do século XV ainda nem todas as câmaras os possuíam350. Aliás, muito poucas 
deviam ter esses cimélios jurídicos. Estou convicto que, salvo raras excepções, só 
as municipalidades cabeça de comarca se dariam a este engrandecimento jurídico. 
Quero com isto dizer que, inicialmente, os corregedores devem ter sido os únicos 
ou dos únicos destinatários dos livros manuscritos da Reforma das Ordenações, 
que seriam depositados nas respectivas cidades ou vilas cabeças de comarca.

Se poucas cidades e vilas do reino tinham os códices da Reforma das 
Ordenações, menos ainda os teriam os juristas individualizados. Mesmo sendo 
uma raridade, a verdade é que também havia jurisperitos particulares com 
a colecção completa dos cinco livros da Reforma das Ordenações. Assim o 
testifica a nomeação régia de João Jorge para o cargo de procurador do número 
em Viseu e Lafões. Os dois argumentos que pesaram para o monarca assinar 
349 Évora, AD – Misericórdia, Códice 65, fl. 9v (Anexo II, doc. 39).
350 Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), Centro de Estudos Históricos da Universidade 
Nova, Lisboa, 2002, pp. 75-76 e p. 150 (Anexo II, doc. 79).
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esta prerrogativa, em favor do jurista de Viseu, foi o facto de ele saber Latim (ser 
latinado) e ter os cinco livros das Ordenações. Mas convém ter presente que já 
estamos no início do século XVI: a carta régia é outorgada em Lisboa, no dia 3 
de agosto de 1504351.

Torna-se cada vez mais difícil acreditar na tese que tem colocado em 
dúvida a vigência efectiva da colecção oficial da Reforma das Ordenações ou 
Ordenações Afonsinas352. De qualquer forma, não se pretende afirmar que os 
escritos aqui desfiados sejam testemunhos terminates e inconcussos de uma 
divulgação ampla a todos os cantos do reino. Até porque as bem conhecidas 
limitações da época, nomeadamente a falta da imprensa, nunca podem ser 
ultrapassadas por este ou eventuais diplomas que venham a aparecer. O que 
não resta dúvida é que a colectânea oficial das Ordenações de D. Afonso V não 
ficou confinada ao âmbito da Chancelaria real e ao servilismo do poder régio, 
ao Ius corrigendi ou à mercê dos cabedais de algum concelho mais abastado que 
procurasse notoriedade, ou ainda de algum cenóbio cioso dos seus direitos e 
avarento de conhecimento jurídico. Por outras palavras, muito para além de 
acolitar o poder central e os poderes periféricos ou do efeito didáctico que lhe 
possa ser adjudicado, o seu aparecimento nas mãos de um jurista particular 
(o procurador nomeado para dois concelhos do interior do reino) só pode 
significar o seu uso prático e concreto nos feitos submetidos aos tribunais de 
1.ª instância e não apenas dos tribunais superiores do Cível ou da Suplicação 
–como acima já ficou comprovado–. O que quer dizer que, o mais modesto 

351 Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 23, fl. 24 (Anexo II, doc. 90).

352 Vários e conceituados autores enveredaram por essa teoria, v. g., duarte, Justiça e Criminalidade, pp. 120-
129; Armando Luís de Carvalho HoMeM, “Estado Moderno e Legislação Régia: Produção e Compilação 
Legislativa em Portugal (séc. XIII-XV”, in A Génese do Estado Moderno no Portugal Tardo-Medievo (séculos XIII-XV), 
Lisboa, 1999, p.123; Armando Luís de Carvalho HoMeM, “Ofício régio e serviço ao Rei em finais do século 
XV: Norma legal e prática institucional”, Revista da Faculdade de Letras – História, série II, vol. 14, Porto, 1997, p. 
127; silva, História do Direito, 309-310 (Advertindo, “em todo o caso, não se deve exagerar”); Nuno Espinosa Gomes 
da silva, “Sobre o Abreviamento dos Cinco Livros das Ordenações ao Tempo de D. João II”, Sep. do Boletim 
do Ministério da Justiça, n.º 309, Lisboa, 1981, p. 17; Marcello Caetano, História do Direito (Séc. XII-XVI), seguida 
de Subsídios para a História das Fontes do Direito em Portugal no Séc. XVI, textos introdutórios e notas de Nuno 
Espinosa Gomes da Silva, 4.ª Edição, Lisboa / São Paulo 2000, pp. 534-535; Marcello Caetano, Regimento dos 
Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares destes Reinos (Edição fac-similada do texto impresso por Valentim Fernandes 
em 1504 e neste ano de 1955 reimpresso pela Fundação da Casa de Bragança com prefácio do Professor 
Doutor Marcello Caetano), Lisboa, 1955, p. 14; Henrique da Gama barros, História da Administração Pública, 
2.ª ed., tomo 1, p. 137.
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lavrador ou artesão, favorecido pelos préstimos jurídicos do procurador João 
Jorge, se podia valer das Ordenações gerais do reino (reformadas por D. Afonso 
V), sem necessidade de interpor recurso para o corregedor da comarca ou da 
Corte, para um tribunal superior ou para a última instância jurisdicional do 
próprio monarca.

Ainda a propósito dos procuradores medievais, cabe aqui referir o 
capítulo apresentado às Cortes de Lisboa de 1498, onde se apresenta um rol de 
queixas contra a sua actuação acusável e se pede que, perante os juízes iletrados, 
razoem em linguagem e não em Latim e tenham todos os livros das Ordenações 
–“E assy teraam todollos liuros das ordenações com vossas adiçoões”–353.

Recuando mais uma vez pelo fio da cronologia documental que serve 
de bússola a este trabalho, no final do códice alcobacence (livro II) consta o 
registo de uma lei declaratória, passada em Santarém no dia 15 de dezembro de 
1457, à lei sobre o servo de judeu ou mouro que se torna cristão que constava 
no “quarto liuro das nossas hordenaçoões foy posta huma hordenaçom em nosso nome feta ante 
que tomasemos o regimento de nossos regnos” (OA 4.61)354.

Numa carta enviada ao contador-mor, Paio Rodrigues de Araújo, consta 
um resumo alargado de uma lei de D. João I, que obriga os tabeliães gerais a 
entregarem, no início de cada ano, uma fiança de mil libras, sob pena de não 
poderem usar do seu ofício e de serem presos e acusados de falsidade se o fizessem 
sem ter dado a dita fiança. Ressalva desse pagamento apenas um tabalião geral 
para cada correição do reino, que, continuadamente, acompanhasse o corregedor 
de el-rei. A carta de D. Afonso V, datada de 20 de março de 1461, diz que a lei 
de D. João I, seu avô, constava no livro II da sua Chancelaria. Apesar de se não 
referir expressamente às Ordenações (OA 2.34), não vejo qualquer motivo para 
não lhe adjudicar este livro II355, até porque Afonso V não se esqueceu de referir 
o devido “confirmada por nós”356.

353 Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), pp. 79-80 (Anexo II, doc. 70).
354 Lisboa, BN – Alcobacense 222, fls. 184-184v (Anexo II, doc. 38)
355 No mesmo sentido, doMingues, As Ordenações Afonsinas, p. 203; mas de opinião adversa é duarte, Justiça e 
Criminalidade, p. 188.
356 Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Livro 37, fl. 85v (Anexo II, doc. 41).

miolo_Códices_Medievais.indd   123 11/04/19   10:53



CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

128124

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

Um outro documento do reinado de D. João II, de difícil leitura, passado 
a requerimento de Afonso Pereira, fidalgo da Casa e alcaide-mor de Santarém, 
transcreve dois fragmentos do livro I, título dos alcaides-mores dos castelos357. 
Nesta data, de certeza que Santarém já tinha a sua colecção completa da Reforma 
das Ordenações, mas o regimento da guerra não fazia parte do seu livro I.

No reinado seguinte de D. Manuel, transcreveu-se para os forais novos 
de Lisboa (7 de agosto de 1500)358, Évora (1 de setembro de 1501)359, Silves 
(20 de agosto de 1504)360 e Santarém (1 de fevereiro de 1506)361 uma lei do 
“segundo livro das nossas reformações” (OA 2.30?), sobre o modo e tempo em que são 
considerados os vizinhos para efeito de isenção de portagem.

A colectânea da Reforma das Ordenações não poderia faltar em sede de 
reunião parlamentar362. Colocando de lado o problema suscitado nas Cortes de 
Santarém de 1451 –onde monarca respondeu que “se guardem as nouas e uelhas que 
non ssam rreuogadas”– os capítulos gerais das Cortes de Coimbra/Évora, reunidas 
nos anos de 1472 e 1473, constituem uma prova eficaz da sua repetida serventia. 
Nesse plenário temos a certeza do recurso, pelo menos, ao livro I (OA 1.13, 23 
e 34), livro II (OA 2.63), livro IV (OA 4.48 e 81)363. De seguida, nas Cortes  
de Évora/ Viana do Alentejo, reunidas nos anos de 1481 e 1482, é seguro o 
357 Lisboa, IAN/TT – Corpo Cronológico, Parte II, maço 2, n.º 67 (Anexo II, doc. 75).
358 Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 5 (Livro dos Forais Novos da Estremadura), fls. 13v-14, em http://
digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013). Foral Manuelino de Lisboa, 
coord. de Inês Morais Viegas, edição fac-similada, Lisboa, Câmara Municipal, 2000, pp. 178-179 (Anexo II, 
doc. 91).
359 Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 45 (Livro dos Forais Novos de Entre Tejo e Odiana), fls. 6v-7, em 
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013) (Anexo II, doc. 92). 
Maria Ângela beirante, Foral Manuelino de Évora, Câmara Municipal de Évora, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 2001.
360 Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 45 (Livro dos Forais Novos de Entre Tejo e Odiana), fls. 20v-21, em 
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013) (Anexo II, doc. 93).

361 Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 5 (Livro dos Forais Novos da Estremadura), fls. 26-26v, em http://
digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013). Sem transcrição integral 
na versão do livro da Torre do Tombo, “este titolo da vizinhança e ho titolo dos privilegiados seguinte se nam trelada aquy 
porque he tal como o de Lixboa”. Mas completo na versão enviada ao concelho de Santarém, cf. Maria Helena 
da Cruz CoelHo, Foral de D. Manuel I a Santarém, Câmara Municipal, Santarém, 2007, pp. 280-281 (Anexo II, 
doc. 94).
362 doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 170-179.
363 Lisboa, IAN/TT – Cortes, Maço 2, n.º 14, fls. 93-93v, 94v, 96-96v, 99-101, 107v (Anexo II, doc.s 46-51).
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recurso ao livro II (OA 2.59 e 63), livro III (OA 3.64), livro V (OA 5.43)364. Nas 
Cortes de Évora, reunidas no ano de 1490, serviram-se do livro I (OA 1.24) e 
do livro II (OA 2.15)365. Seguem-se as Cortes de Lisboa, do ano de 1498, com o 
uso concreto do livro II (OA 2.63) e III (OA 3.7), mas com outras referências 
de vulto366.

Nomeadamente, no capítulo 16º pede-se para que o monarca entregue os 
livros das Ordenações, com as respectivas adições, aos corregedores e aos juízes, no 
momento da sua eleição. As adições seriam as respectivas leis extravagantes que 
lhe tinham sido apensas durante as cinco décadas antecedentes –analogia patente 
no título que crisma o Repertório dos Cinco Livros das Ordenações com Adições das Leis 
Extravagantes de Duarte Nunes de Leão–. A resposta curiosa do monarca inculca 
algumas emendas às Ordenações –“sua alteza manda emendar nas hordenaçoes”367. 
Confirmado por outro capítulo geral, de forma mais explícita –“Jtem Senhor vossos 
pouoos ssouberom ora como vossa alteza manda conpillar os liuros das ordenações capitollos 
de cortes e extrevagantes e estillos de vossas Relaçoões que som avidos por lleys pera que sejam 
abrjujados”–368. Noutro capítulo chega-se a referir dois cadernos de Ordenações 
–“Outrosy senhor pello doutor d elfaro nos foram apresentados dous cadernos de ordenaçoões e 
ordenança que se deuja teer em estes vosos rregnnos pera encurtar as demandas”–369. Mas que 
reforma seria essa, quando é dado como certo que só em 1505, passados sete 
anos, se iniciaram os trabalhos das primeiras Manuelinas?370

Um capítulo especial dessas Cortes, apresentado por Olivença, vai ainda 
mais longe ao referir as Ordenações antigas, que proíbem a passagem de cavalos 
para o reino de Castela –“per vossas hordenaçoões amtigas sse defemde que pera os Regños 

364 Visconde de santaréM, Memorias para a Historia, e Theoria das Cortes Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres 
Estados do Reino, Parte 2.ª, Lisboa 1828, pp. 80-81, 99, 178-183 e 213-216(Anexo II, doc.s 64-67).
365 Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro 1 de Cortes, doc. 32 (Anexo II, doc.s 76-77).
366 Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), pp. 75-76 e pp. 150, 79-80, 86, 93, 135, 140-141 e 
474-475 (Anexo II, doc.s 79-86).
367 Publ. Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), pp. 75-76 e p. 150 (Anexo II, doc. 79).
368 Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498, p. 93 (Anexo II, doc. 82).
369 Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), p. 135 (Anexo II, doc. 84).
370 Sobre a actividade legislativa das Cortes de Lisboa, de 1498, em particular no tocante à reforma das 
Ordenações do reino, vide a nota final XII da História do Direito de Espinosa da Silva.
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de castella nom passe nemhuma pessoa caualos etc” (OA 5.47)–371. A lei de D. Afonso 
IV que proíbe a saída para fora do reino de ouro, prata, cavalos, armas e outras 
coisas, sem licença régia, consta na Reforma das Ordenações. Mas se estas são 
as Ordenações antigas, por contraposição, quais eram as Ordenações novas? Talvez se 
queira referir ao Compromisso de D. João II?

Mas esta não é conjuntura isolada e exclusiva das Cortes de 1498: já 
antes, nas Cortes de Évora/Viana do Alentejo reunidas nos anos de 1481-82, a 
Ordenação velha é mandada aplicar em simultâneo com a Ordenação nova três vezes, 
pelo menos372; noutro capítulo apresentado às mesmas Cortes consta referência 
às “vossas leis e amtiigas ordenaçoees”373; numa determinação com valor de lei de D. 
Manuel I, de 22 de fevereiro de 1498, revoga-se uma lei das “nossas ordenações 
antygas deste Regnos”374; numa carta testemunhável deste monarca, passada em 
Lisboa no dia 18 de julho de 1503, trasladou-se a ordenação sobre tabernas de 
22 de março de 1502, a partir do chamado “liuro nouo das ordenaçoões nouas do dito 
senhor que andaom [n]a dita chamcelaria”375; finalmente, noutro documento de 22 
de abril de 1510, transcreve-se uns capítulos do clero, apresentados a Fernão 
de Pina, a partir do “lyvro novo das hordenaçoens que anda em nosa chancelaria”376 –as 
ilações sobre estas Ordenações novas são tratadas no último capítulo–.

As referências coligidas em sede de reunião parlamentar são, com certeza, 
a ponta do iceberg. O mais plausível é que a utilização da colectânea seja muito 
mais constante e reiterada do que deixa transparecer este punhado de menções 
directas. Recuando atrás, não posso deixar de referir a conjuntura das Cortes de 
Lisboa de 1459, onde os procuradores de Silves se referem às “uossas hordenaçoões  

371 Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), pp. 474-475 (Anexo II, doc. 86).
372 Visconde de SANTARÉM, Memorias para a Historia e Theoria das Cortes Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos 
Tres Estados do Reino, Partes 1.ª e 2.ª, na Impressão Regia, Lisboa 1828, pp. 72-73, 128-129 e 123-124 (Anexo 
II, doc.s 68-70.
373 Visconde de SANTARÉM, Memorias para a Historia e Theoria das Cortes Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos 
Tres Estados do Reino, Partes 1.ª e 2.ª, na Impressão Regia, Lisboa 1828, pp. 212-213 (Anexo II, doc. 71)
374 BN – Códice 2608, fl. 14 (Anexo II, doc. 78).
375 Lisboa, IAN/TT – Leis e Ordenações, Leis, mç. 2, doc. 3 (Anexo II, doc. 88).
376 Porto, AD – Monásticos, 3428, fls. 395-400 (Anexo II, doc. 96)
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e declaraçoões”377. Só poderiam estar a referir-se às Afonsinas, com a compilação 
das ordenações e respectivas declarações finais de título, mesmo assim não a 
incluí no anexo cronológico-documental.

Maior certeza destila o pedido feito pelo povo da vila de Tavira na 
reunião das Cortes de Lisboa de 1455. Queixa-se o procurador desta vila 
algarvia que os alcaides e o juiz, em feitos crimes de agressão com espada ou 
pedra, mesmo não chegando a haver dano físico, aplicam uma ordenação da 
qual se desconhece a data em que foi feita e o monarca autor. Além disso, 
esta ordenação não constava nos “liuros das nossas Reformações”, por isso, pede o 
povo desta vila que o juiz não julgue pena nem arma por outra ordenação senão 
pelas que constem nos ditos livros –“que nenhuum juiz nom julgue pena nem arma por 
outra hordenaçom sse nom por aquellas que sejam achadas em os liuros das Reformaçoes que 
estam na nossa chancelaria”–. Em resposta, mesmo não atendendo cabalmente ao 
pedido, o monarca impõe que, daqui em diante, os juizes não julguem nem 
usem ordenações que não tenham sido aprovadas e aseladas com o selo de 
el-rei378. Desta atitude destila que, por um lado, nem todo o direito aplicável 
estava concentrado nos livros da Reforma das Ordenações e, por outro lado, a 
intenção do soberano monopolizar o direito vigente, controlando e recebendo 
os emolumentos das públicas formas.

Este fragmento jurídico de meados do século XV, a meu ver, vem atear o 
lume em torno da megacausa perdida das leis que terão sido feitas nas Cortes 
de Lamego, no dealbar da independência do reino de Portugal379. Atente-se 
no judicioso arbítrio de Vera-Cruz, quando assevera que “a História de matriz 
positivista deu um importante contributo para a credibilidade da História, mas o seu extremado 
culto revelou a imensa limitação e a deturpação dos factos a que poderia conduzir, bem como 
às interpretações parciais e erróneas a que conduziu. O risco de interpretar literalmente os 
documentos e de julgar que eles, encerrando toda a História, bastam ou são os mais salientes, na 

377 Maria de Fátima botão, Silves: A Capital de um Reino Medievo, Câmara Municipal de Silves (1992), doc. 4, 

p. 137.
378 Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Livro 15, fl. 144 (Anexo II, doc. 36).
379 Publicadas pela primeira vez por António brandão, Monarquia Lusitana, III Parte, Lisboa, 1632, Liv. X, Cap. 

13, pp. 141v-145, em http://purl.pt/14116 (consultado no dia 15 de abril de 2013).
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fonte do conhecimento histórico, constituem perigoso equívoco metodológico que redundam em erros de 
interpretação e narrativas falaciosas da realidade complexa da época em que foram produzidos”380. 
Esta ilação, contrariando o enxurro da historiografia que vem do século XIX e se 
vai avolumando cada vez mais com novos seguidores acríticos, permitiu-lhe pleitear 
um inegável valor para as leis das Cortes de Lamego como fonte de Direito Político 
em Portugal e acaba por concluir que “superada a polémica sobre a natureza apócrifa do 
documento encontrado no Cartório da Abadia de Alcobaça em finais do século XVI, citado na 
primeira edição da Monarquia Lusitana, de 1632, o valor histórico-jurídico, não apenas simbólico, 
mas também documentado, da possibilidade de uma fixação de «normas fundamentais» do Reino, na 
época de Afonso Henriques, é essencial para o estudo do Direito Político Medieval Hispânico vigente 
no período em que decorreu o processo de independência do Reino”381.

Deve ter-se em conta a destruição de documentos prejudiciais à integração 
de Portugal na Espanha, durante o período filipino, v. g., o chamado Livro do Porco 
Espinho com o traslado autêntico das Cortes de Lamego, que terá sido levado 
por Filipe II para Madrid382. Mas, também, que muitos dos documentos desses 
primitivos séculos do Medievo português chegaram até aos nossos dias em formas 
apógrafas, eivadas de equívocos e lapsos de escribas menos zelosos, actualizações 
próprias da época de transcrição, interpolações de excertos alheios ao original… 
ou, simplesmente, legítimos ajustes dos textos jurídicos às vicissitudes da realidade 
social que são chamados a regular. E nem sequer é preciso ir muito longe, atente-
se, v. g., o que acontece com as leis coimbrãs de 1211 que se desconhecem na sua 
versão original (muito plausivelmente em Latim), o conteúdo está muito resumido 
e levantam múltiplas e sérias dificuldades, no entanto, ninguém duvida da sua 
autenticidade. Muitas vezes a lupa estigmatizante da História positivista acabou 

380 Eduardo vera-Cruz, Terra de Santa Maria Terra-Mãe do Primeiro Portugal. Estudo de Direito Medieval Hispânico 
Sobre a Independência de Portugal (1096-1179), Comissão de Vigilância do Castelo de Santa Maria da Feira, vol. 
II – O Direito, 2007, p. 33.
381 vera-Cruz, Terra de Santa Maria, vol. I, pp. 358-363 e vol. II, pp. 190-196.
382 vera-Cruz, Terra de Santa Maria, vol. I, pp. 360-361, n. 935a. Nas palavras coevas do jurista João Pinto 
ribeiro, Uzurpação, Retenção, e Restauração de Portugal, Lisboa, 1641, p. 7: “E para que o direyto da Infanta 
Dona Catherina ficasse mais escuro, e o mundo com menos luz de sua injustiça, effeytuou mais levar para 
Castella o livro do porco espim, que se goardava no Cartorio da Câmara de Lisboa, em que estava o direyto da successão 
deste Reyno com as Cortes de Lamego, e outras determinaçoens dos Reys passados, ganhando para este effeito a 
vontade do Escrivão daquella Camara, que lho entregou segundo ouvi aos que puderão ter as noticias destas 
circunstancias”.
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por, iniquamente, rotular com o cunho de “falso” grande parte desse manancial 
provatório ou, a fortiori, a integridade da pessoa humana que o trascreveu, v. g., a 
do famigerado escrivão da Torre do Tombo Gaspar Alvares Lousada.

A creditação das leis das Cortes de Lamego coevas de Afonso Henriques 
–uma vez que a sua vigência como leis fundamentais, desde 1641 até ao período 
do constitucionalismo monárquico iniciado com a Revolução de 1820 e a 
Constituição de 1822, nem sequer se questiona– passa, necessariamente, pelo 
aparecimento de testemunhos antecedentes à sua edição em letra de forma na 
Monarquia Lusitana de 1632. As licenças de publicação são dos anos de 1630 e 
1631 e, facilmente, podemos recuar o manuseamento de frei António Brandão 
aos finais do século XVI e princípios do XVII. O que se revela manifestamente 
insuficiente para uma tentativa de provar a sua veracidade e combater a robusta 
argumentação que lhe tem sido contraposta.

Não será este o momento apropriado para desenvolver esta temática 
feiticeira383. No entanto, não posso deixar passar a oportunidade de arrimar 
este admíniculo escrito proporcionado pelas queixas da vila algarvia de Tavira 
contra os seus alcaides e o juiz que, em determinados crimes de ameaça física 
com pedra ou pau, recorriam à fundamentação normativa de uma Ordenação 
para a qual se desconhecia o monarca e data de elaboração, antes presumiam 
que teria sido feita no tempode Ourique384. Apesar de uma mera presunção, 
para esta causa deixará de ser despiciendo que em meados do século XV exista 
uma ordenação presumidamente oriunda do tempo da batalha de Ourique, que, 
no seu conteúdo intrínseco, concorda com um dos normativos tributados às 
leis das Cortes de Lamego reunidas no século XII em Santa Maria de Almacave.

383 Em defesa das leis das Cortes de Lamego, vide a robusta argumentação de Ricardo Raimundo nogueira, 
Prelecções sobre a História de Direito Pátrio. Ao quinto ano jurídico da Universidade de Coimbra no ano de 1795 a 1796, 
Coimbra, 1866, pp. 69-89. Embora referida por Raimundo Nogueira, para quem procura os indispensáveis 
apoios escritos, parece-me de salientar a documentação pontifícia de Inocêncio IV produzida quando depôs 
D. Sancho II e, em substituição, colocou no trono o seu irmão D. Afonso III. O Santo Padre encontra apoio 
jurídico para a sua decisão no “jure Regni succederet” –cf. António Caetano de sousa, Provas da História Genealógica 
da Casa Real Portuguesa, vol. 1, Lisboa, 1739, doc.s 13 e 23–. O paralelismo com as leis de Lamego parece-me 
muito difícil de contornar.
384 Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Livro 15, fl. 144 (Anexo II, doc. 36).
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Sem embargo de outros entendimentos, entre as escassas leis sobre a 
administração da justiça penal, no final do articulado de Lamego consta uma 
regra, que pode estar na base do procedimento das justiças locais de Tavira e na 
consecutiva queixa apresentada pelo povo dessa vila. A álgida similitude entre o 
conteúdo da disposição penal das Cortes de Lamego e o argumentado no capítulo 
de Cortes de 1455, impõe uma transcrição daquela para vindouros cotejos:

“Homo qui fecerit roxum cum ferro moludo, vel sine illo, vel dederit cum lapide 
vel ligno troncudo faciat illum Aluazir componere damnum, & pechare decem 
morabitinos” = “O homem que tirar sangue a outrem com ferro amolado, ou 
sem ele, que der com pedra, ou algum pau, o Alcaide lhe fará restituir o dano, 
& o fará pagar dez maravedis”385

Parece-me evidente que as queixas de Tavira foram despoletadas pelo 
facto de a nova colectânea oficial do reino ou a Reforma das Ordenações não 
incluírem esses legislativos. O procurador tavirense, enviado às Cortes, alega 
expressamente que essa lei se não achava nos livros da Reforma das Ordenações. 
Se, eventualmente, a crítica científica vier a reconhecer algum crédito a esta 
referência de meados do século XV, cai por terra mais um dos argumentos contra 
a Cortes de Lamego: o facto de, a existirem, deveriam constar nas colectâneas 
de leis dos séculos XIV e XV. Por outro lado, assoma cada vez mais verosímil a 
relação entre a batalha de Ourique, a aclamação régia de Afonso Henriques e a 
Lei fundamental do Reino publicada nas Cortes de Lamego.

Se bem que o procurador enviado às Cortes por Tavira se refira 
explicitamente, como ficou dito, aos livros da Reforma que estavam na 
Chancelaria régia, ainda poderia sobejar uma última alternativa de a queixa se 
dirigir contra uma eventual ordenação local. Mas a verdade é que no chamado 
“Livro das Ordenações da vila de Ourém” ficou registado algo de muito análogo, 
em termos que corroboram a existência de uma ordenação geral no século XV:

385 Frei António brandão, Monarquia Lusitana, Terceira Parte, Livro X, capítulo 13, Lisboa, 1632, pp. 142-145.
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“trellado de huu capitollo dell rey sobre a pena das armas que veo da rolaçom de 
Torres Novas em huu estrumento com a reposta que ell rey a elle deu do quall 
capitolo o teor tall he.
E quanto ao que dizees que o nosso alcayde tanto que alghuus omeens apunhom 
espada ou punhall posto que o nom tirem da baynha ou toma pedra do chãao 
posto que a nom lançe logo lhe leva a pena e perdem as armas o que lhe pareçe 
agravo pidindo nos que mandemos que emquanto nom tirarem as armas da 
baynha nem lançarem a pedra da mãao nom pague pena nem percam suas 
armas etc., e ao pee do dicto capitollo hua reposta que tall he.
Respondemos que pedem bem e per ordenaçom lhes nom devem levar em tall caso 
pena se com taaees armas nom ferirem ou as nom tirarem da baynha pera ferir 
e mandamos que taaees penas se nom levem etc.”386

Voltando ao nosso assunto, a interpretação autêntica, feita pelo próprio 
monarca, é outra via que comprova a utilização e, consequentemente, a 
vigência da colectânea afonsina. Uma determinação sem data (1446-1481), 
feita por D. Afonso V “no primeiro liuro das hordenaçõoes que esta na chancelaria”, 
isenta da portagem de certos produtos aqueles que fizessem naus ou navios 
de 170 toneladas para cima387. A 30 de novembro de 1478, o mesmo monarca 
determina que seja aplicada pena de morte aquele que, sem licença, deixar o seu 
capitão em qualquer entrada ou cavalgada –“a qual detreminaçam e ordenaçam manda 
que se pruuique e guarde e assente nos liuros das outras suas ordenações”–388.

Através de uma ordenação interpretativa, outorgada em Lisboa, no dia 
22 de fevereiro de 1498, el-rei D. Manuel alterou e revogou a matéria sobre o 
achamento de tesouros que constava nas “nossas ordenações antygas deste Regnos” 
(OA 2.2.25). Em suma, deixa de se cobrar a parte que em tais casos deveria ser 
entregue ao erário régio, i. e, “que daqui em diante as taees ordenações nom ajam mais 
386 Maria José Mexia Bigotte CHorão, “O Livro das Ordenações da Vila de Ourém”, in Estudos em Homenagem 
ao prof. Doutor Martim de Albuquerque, vol. II, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2010, p. 381.
387 Lisboa, IAN/TT – Feitos da Coroa, Núcleo Antigo 356 (Livro da Portagem de Lisboa), fl. 85v (Anexo II, 
doc. 62).
388 “LivroVermelho do Senhor Rey D. Affonso V”, Collecção de Livros Ineditos de Historia Portugueza, dos reinados de 
D. João I, D. Duarte, D. Affonso V e D. João II, publicados de ordem da Academia Real das Ciências de Lisboa, 
por José Correia da Serra, tomo III, Lisboa, 1793, n.º 50, p. 511 (Anexo II, doc. 60).
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logar naquela parte que per bem delas se pera nos ha de rrecadar e auer do dito thesouro que assy 
foor achado e todo seja liuremente pera aquella pessoa ou pessoas que assy o dito thesouro ou aver 
acharem porque de todo desagora pera todo sempre lhe fazemos doaçam e merce e assy rrogamos 
aos Reix que despos nos forem que lho queiram comprir e lho leixem assy liuremente auer”389.

No dia 15 de março de 1502, na Casa do Cível de Lisboa, D. Manuel I vê-
se obrigado a tomar uma resolução por causa das dúvidas que, após a expulsão 
dos judeus, levantava a interpretação da lei que permitia aos judeus conversos 
herdarem de seus ascendentes (OA 2.79)390. A propósito da legislação que, no 
final do livro II, regulamenta a posição das minorias religiosas: no dia 7 de 
agosto de 1476, D. Afonso V concedeu carta de privilégio ao judeu João Pires, 
pescador de Matosinhos, pelo facto de se ter convertido à religião cristã. Esta 
regalia do Africano encontra fundamentação normativa numa lei de D. João I, 
em Tentúgal a 1 de novembro de 1422, que tinha sido compilada para o título 
83 do livro II da Reforma das Ordenações391.

Noutro assento da Casa do Cível, de 6 de maio de 1512, o monarca 
fundamenta a sua resolução recorrendo ao determinado na Ordenação antiga392. 
Pelo assunto que trata, esta Ordenação antiga só pode ser o o que consta em 
fragmento das Afonsinas (OA 5.7.5). Com o surgimento da colecção completa 
da primeira edição das Manuelinas, do impressor Valentim Fernandes, esta 
identificação não causa dificuldades de maior porque o livro V já estava 
concluído a 30 de março de 1512393.

Em contraposição à Ordenação antiga, a partir desta data, começam a surgir 
referências à Ordenação nova –tal como aconteceu em 1446, com a conclusão da 
Reforma das Ordenações–. Mesmo antes de estar concluída, o duque de Bragança 
389 Lisboa, BN – Códice 2608, fl. 14 (Anexo II, doc. 78).
390 “Fragmentos de Legislação escritos no livro chamado antigo das posses da casa da Suplicação”, Collecção de 
Livros Inéditos, Academia Real das Ciências, na oficina da mesma Academia, Lisboa, 1793, vol. III, n.º35, pp. 
582-583 (Anexo II, doc. 87).
391 Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 6, fl. 122 (Anexo II, doc. 58).
392 Francisco Xavier de Oliveira Matos, “Prefação”, Ordenações Manuelinas, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa, 1984, p. 9 (c) (Fac-simile a partir da edição das Ordenaçoens do Senhor Rey D. Manuel, Coimbra, na Real 
Imprensa da Universidade, 1797) (Anexo II, doc. 99).
393 Ordenações Manuelinas: Livros I a V: Reprodução em fac-símile da edição de Valentim Fernandes (Lisboa, 1512-1513), 
“Introdução” de João José Alves Dias, Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa, 2002.
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solicitou a D. Manuel que lhe mantivesse toda a sua jurisdição cível e crime, sem 
embargo da Ordenação geral que novamente fazia e depois de feita. O monarca 
assim lho concedeu por alvará de 12 de novembro de 1511. No fundo, estava em 
causa, sobretudo, o título que regulamenta as jurisdições nas terras doadas por 
El-Rei (OA 2.40), e passou para as primeiras Manuelinas (OM-1513 2.27)394. 
Imediatamente a seguir ao término da versão definitiva das Manuelinas –11 de 
março de 1521– foi acrescentada uma apostilha a este alvará de D. Manuel, com 
o conteúdo seguinte:

“Nós El Rey fazemos que nos praz e havemos por bem e queremos que este 
alvará de cima se cumpra assim, e tam inteiramente como nelle he contheudo, 
sem embargo das ordenaçoens hora novamente feitas e das clauzulas 
dellas, porque nós as havemos por nenhumas e de nenhum vigor e força, e as 
cassamos e anulamos em quanto lhe tocarem e perjudicarem ao contheudo no 
dito alvará, e posto que de feito e de direito se requeira aqui, digo, requeira ser 
aqui declarada alguma clauzula ou clauzulas desta desrogaçam, nós havemos 
aqui por expressas e declaradas como se fossem de verbo ad verbum, porem 
mandamos que este se cumpre e guarde como nelle se contem. E queremos e 
nos pras que valha e tenha força como se fora carta por nós assignada e sellada 
de nosso sello e passada por nossa chancellaria, sem embargo da ordenação em 
contrario. Feita em Lisboa, a 28 dias de Julho. O secretario a fes, de 1521 
annos”395

É compreensível a preocupação do duque de Bragança, porque o título 
sobre as jurisdições da alta nobreza sofreu uma reforma considerável com 
a edição das primeiras Manuelinas. Além do mais, foi suprimida a cláusula 
seguinte que constava no livro da Reforma das Ordenações:

394 Fernando de sousa, Memórias de Vila Real, vol. II, Vila Real, 1987, pp. 375-377 (Anexo II, doc. 98). Veja-se 
outros exemplos referidos por Matos, Prefação às Ordenações Manuelinas, p. 9 (b).
395 sousa, Memórias de Vila Real, p.377.
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“E quanto he ao Duque de Bragança e Conde de Barcellos meu muito amado e 
prezado Tyo e aos outros Condes, mandamos que usem das jurdiçõoes nas terras 
e villas, que teem per doaçõoes de Nós e dos Reyx que ante Nós forom, assy e 
tam compridamente como em suas doaçõoes e privillegios he contheudo e como 
athe qui usarom e costumarom depois que as ditas doaçoens e privilégios assy 
houverom, porque assy he nossa merce de se fazer” (OA 2.40.9)

A partir deste momento, com a passagem das Ordenações a letra de 
forma, assiste-se a uma reviravolta no direito medieval. Um dos arcanos ainda 
por desvendar é o da divulgação das primeiras impressões, quer pelo reino, quer 
pelas conquistas ultramarinas. A este propósito Marcello Caetano dá conta da 
controvérsia em torno dos livros de Ordenações enviados, por D. Manuel I, ao 
Rei do Congo396. Mas no Brasil, em 1587, a Câmara de S. Paulo ainda se queixa 
que não tinha livro de Ordenações nem dinheiro com que o comprar. Mas estes 
são assuntos que extravasam o tema que pretendemos aqui tratar.

Mas antes de finalizar, fica aqui breve e singela tentativa de seguir o rasto 
de alguns dos códices das Afonsinas, a partir do momento que são substituídos 
por outros novos e perdem o seu valor como textos jurídicos. Ou seja, num 
século em que ainda vinha longínqua qualquer ideia de uma Jurishistoriografia 
pátria, a revogação destes textos jurídicos votou-os para a tumba rasa do 
esquecimento. E foi necessário o curso de mais duas centúrias para que vissem 
a luz do dia pela letra de forma da imprensa, em 1792. 

O seu estudo nos cursos jurídicos começou por ser, expressamente, 
previsto pelos Estatutos Pombalinos de 1772 à Universidade de Coimbra397. No 
ano seguinte, por alvará régio de 16 de dezembro, o privilégio exclusivo da 
impressão das Ordenações do reino, que antes pertencia ao, entretanto extinto, 
mosteiro de S. Vicente de Fora, foi transferido para a academia coimbrã. 
Consequentemente, inserida no âmbito da Colecção da Legislação Antiga e Moderna 
do Reino de Portugal, as Ordenações Afonsinas acabam por sair a lume no ano 
de 1792 –quase três séculos e meio após a sua conclusão–. Curiosamente, em 
396 Caetano, Regimento dos Oficiais, p. 38, n. 1.
397 Estatutos da Universidade de Coimbra do Anno de MDCCLXXII, p. 360.
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documento de 26 de maio de 1790, manda-se entregar ao director da imprensa 
universitária a Ordenação Afonsina, que tinham vindo para a biblioteca da 
universidade em certidão autêntica398. Ainda hoje se guardam na Biblioteca 
Geral da academia coimbrã vários exemplares manuscritos do século XVIII.

A busca aturada de exemplares para o seu estudo, imposto pelos Estatutos 
Pombalinos, e para a respectiva publicação vai localizar restos de colecção –
nenhuma apareceu completa– espalhados pelos arquivos do país. O estudo 
desta tarefa setecentista e dos seus instigadores –v. g., o guarda-mor da Torre do 
Tombo, João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho, que fez parte da comissão 
responsável pela redacção dos Estatutos Pombalinos– está por fazer. Refira-se, 
no entanto, um pequeno contributo documental relactivo à colecção da cidade 
do Porto: um aviso para que, achando-se um exemplar correcto das Ordenações 
de D. Afonso V no cartório da Câmara do Porto, que continha maior número 
de títulos do que os outros exemplares, se remeta com toda a segurança pela 
Secretaria do Estado dos Negócios do Reino, ficando a Câmara na inteligência 
de se lhe restituir ou receber cópia autêntica399. A colectânea do Porto já tinha 
chamado a atenção de João Pedro Ribeiro400. 

Nesta centúria, antes da impressão, ainda compulsaram os exemplares 
manuscritos frei Manuel dos Santos401, António Caetano de Sousa402, Tomás da 

398 Manuel Lopes de alMeida, “Livro, livreiros, impressores em documentos da Universidade”, in Arquivo de 
Bibliografia Portuguesa, ano X-XII, Atlântida, Coimbra, 1964-66, n o 37-48.
399 Porto, AHM – Livro 16º de Próprias, fl. 340. Publicado em doMingues, As Ordenações Afonsinas, p. 30.
400 João Pedro ribeiro, Observações Historicas e Criticas para servirem de memorias ao systema da diplomatica portugueza, 
Parte I, Lisboa 1798, p. 3: “No anno de 1783 entrei, pela primeira vez, no Archivo da Camara do Porto, com o fim 
somente de coligir documentos respectivos à Historia municipal daquella cidade, mas tendo logo emprehendido hum trabalho mais 
transcendente, tive de correr todos os titulos e de notar o que passo a expor. O Corpo das Ordenações do Senhor D. Affonso V, 
ainda que já falto o III livro, se conservava então naquelle Archivo, sem que delle houvesse noticia individual; porém logo no anno 
seguinte de 1784 por Aviso da Secretaria de Estado dos Negocios do Reino de 6 de Maio, foi mandado remetter a Lisboa”.
401 Frei Manuel dos santos, Monarquia Lusitana, Parte VIII, Liv. XXII, Cap. XXX, Lisboa, 1727, p. 212 (edição 
fac-similada, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa 1988): “estando ElRey na Villa de Atouguia tambem em 
Cortes neste anno de 1375 . e de Cesar 1413 . sahio com huma Ley modificativa, e restritiva de todas as doações Reaes, feitas 
por elle, e pelos Reis passados: he Ley celebre, porque a temos incorporada na Ordenação do Reino, liv. 2, tit. 45. Diz assim nas 
Ordenações antiguas, que publicou ElRey D. Affonso V, liv. 2, tit. 62” (OA 2.63).
402 António Caetano de sousa, Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Tomo I, Lisboa, 1739, doc. 
5, p. 363: “Titulo da mudança que se fez da Era de Cesar para a do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo. Está na Torre 
do Tombo, no Liv. 4 das Ordenações delRei D. Affonso V pag. 62 donde o copiey” (OA 4.66).
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Encarnação403, o autor de um alvará de 1769404, o feitor do inventário dos códices 
alcobasenses405, Clemente Isidoro Brandão ao descrever a colecção de Santarém406, 
Alvares da Silva407,os autores do Demétrio Moderno408 e, em mais do que uma 
conjuntura, o incansável João Pedro Ribeiro.
403 Tomás da enCarnação, Historia Ecclesiae Lusitanae, Tomo I, Coimbra, 1759, p. 66: “nam in lib. 4 Ordinationum 
Regis Alphonsi V pag. 62, qui in Archivo Regio Arcis Olysiponensis vulgo do Tombo asservatur, ita invenitur Rex Joannes famosae, 
ac excellentis memoria legem hanc tulit: Rex praecepit omnibus Tabellionibus & Scribis suorum Regnorum, ac Dominationum, ut 
in posterum in omnibus contractibus, ac scripturis aponnant annum à nativitate Domini nostri JESU Christi, sicut antea Caesaris 
Eram apponere consueverant; idque praecipit sub poena officiorum privationis. Promulgatum fuit hoc decretum Olysipone à Philippo 
Alphonso … die vigesima secunda Augusti anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo secundo” (OA 4.66).
404 Alvará com força de lei pelo qual El-Rei declarou a lei de 4 de julho de 1768, sobre a forma pela qual 
se devem fazer os emprazamentos dos prazos pertencentes às Igrejas, Ordens, mosteiros e quaisquer outros 
corpos de mão morta. Aprovado por resolução de sua magestade de 28 de abril de 1769. A propósito da 
necessidade de se ampliarem, restringiram, declararem ou interpretarem as leis recorre ao fundamento de 
um título das Afonsinas: “Sendo sempre privativa dos Legisladores Supremos esta faculdade, como até bem se manifestou no 
memoravel exemplo, que em Lei similhante à materia, de que nesta se trata, deixou para memoria dos Seculos futuros o Senhor Rei 
D. Diniz, como se declarou no livro segundo das Ordenações do Senhor Rei D. Affonso V debaixo do Titulo = Que os Clerigos 
não comprem bens de raiz sem mandado de ElRei (OA 2.14) = nas palavras = Vendo que sobre esta Lei se recrescem muitas 
duvidas, dizem os Sagraes que se devia a entender de huma guiza, e dizendo os que entrão na Ordem que se devia a entender de 
outra; e porque os Papas, e Imperadores, e Reis que fazem as Leis devem declarar qual foi o entendimento, que houverão as Leis 
que fizerão; por este querendo Eu tolher essas dúvidas, que nascem sobre a Lei sobredita, outrogo, e declaro que tal foi o meu 
entendimento &c. (OA 2.15) =”. Em Collecçao das leys, decretos, e alvarás que comprehende o feliz reinado del rey... D. José 
o I...: desde o anno 1761 até o de 1777, na officina António Rodrigues Galhardo e na Regia Off. Typ., vol. 4, 
Lisboa, 1798.
405 Index codicum bibliothecae Alcobatiae : in quo non tantum codices recensentur sed etiam quod tractatus, epistolas &c singuli 
codices contineant, exponitur aliaque animadvertuntur notatu digna, Tipografia Régia, Lisboa, 1775, pp. 140-151: “Codex 
CCCXXIII – Papyreus in fol. caracteribus forensibus, regnante Rege Sebastiano, fol. 208. Continet Lusitano idiomate 2 Libr. 
veterum Ordinationum D. Regis Alfonsi V. sequenti ordine”. Seguem-se os títulos do livro II.
406 Lisboa, IAN/TT – Avisos e Ordens do Arquivo, Maço 3, n. 27 (Clemente Isidoro Brandão, Catálogo 
chronologico dos livros, e papeis, que por ordem de S. Magestade, e Avizo de 22 de Fevereiro do prezente anno de 1776 se 
extrahiraõ do Archivo do Sennado da Camera desta V.a de Santarem e recebeo o D.r Rodrigo Antonio de Mello e Ataide 
corregedor desta Comarca para entregar na Secretaria de Estado dos Negocios do Reyno –Remessa de Santarém–): “N.º 
29 – Tomo primeiro que comprehende o primeiro, e segundo livro das Ordenações compiladas pelo Doutor Ruy Fernandes que 
a principiou por ordem do Senhor Rey D. Duarte, continuou na Regencia do senhor Infante D. Pedro, e a concluhio no governo 
do senhor rey D. Afsonsso Quinto na Villa da Arruda em 17 de Julho de 1446; N.º 30 – Tomo segundo, que comprehende o 
Quarto, e Quinto livro da compilação das mesmas Ordenações. Ho primeiro Tomo he encadernado em pasta de paô coberto de couro 
de bezerro, e lhe falta a metade da pasta de cada banda, e no primeiro Livro faltão tres folhas no principio, e no segundo Livro do 
mesmo Tomo falta de folhas cento e setenta e huma em diante comforme a taboa dos Titulos do dito Livro pertencia aos costumes 
dos Mouros.O Tomo segundo esta com amesma encadernação, e no mesmo estado, principia a folhas quatro , e está completo até ao 
fim o Livro quarto; e o livro quinto do mesmo Tomo está completo até folhas cento e vinte e nove, e parece faltarlhe só hua folha, 
que comprehende o ultimo Titolo, antes da ultima folha em que está o encerramento.E vem a faltar nesta obra inteiramente o Livro 
3.º que devia estar encadernado separadamente”.
407 José Virissimo Alvares da silva, Introducção ao Novo Codigo ou dissertação crítica sobre a principal causa da obscuridade 
do nosso codigo authentico, Na Regia Officina Typografica, Lisboa, 1780, p. 8 e): O primeiro nosso Codigo Systematico, 
que de algum modo se pode chamar assim, he o do Senhor D. Affonso V, principiado no tempo de seu pai El-Rei D. Duarte e 
finalizado na sua menoridade, governando o Reino o Senhor D. Pedro, seu tio; O qual se pode chamar Systematico-Historico”.
408 Demétrio Moderno, ou o Bibliografo Jurídico Portuguez, na Officina de Lino da Silva Godinho, Lisboa, 1781, pp. 39-42.

miolo_Códices_Medievais.indd   136 11/04/19   10:53



141

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

137

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

Duvidoso é que José Barbosa tenha compulsado o manuscrito afonsino do 
livro III. No entanto, não deixa de ser relevante a sua glosa, nomeadamente, por 
ser mais uma referência (a mais vetusta que consegui coligir, até ao momento) a 
creditar a tradição de João das Regras como compilador das Ordenaçõe do reino:

“E o mesmo João das Regras estava tão certo destas resoluçoens dos textos, e de 
seu Mestre Bartolo, que compondo as Ordenaçoens de Portugal (de que basta a 
menor parte para eterno testemunho do seu grande talento) e fallando no Liv. 
3 tit. 66 das sentenças definitivas, e do modo como as hão de dar os Julgadores, 
que ha de ser em virtude do allegado e provado, diz que sómente ao Principe, 
que não reconhece superior, he outorgado por Direito que julgue segundo sua 
consciencia, não curando de allegaçoens, ou provas em contrario feitas pelas 
partes; por quanto he sobre a Ley, e o Direito não presume que se haja de 
corromper por affeição. A qual presumpção he tão vehemente, por razão de 
sua alta preeminencia, que em nenhum tempo se receberá contra ella prova”409

 2.3. a distribuição territorial de CódiCes.
A penúria de livros medievais chegou a servir de esteio a Marcello Caetano 

para alicerçar a escassa publicação e vigência das Ordenações Afonsinas no 
reino e para provar a exiguidade de cópias coevas deste corpo legal410. Ideia 
matizada por Martim de Albuquerque, para quem “o número de exemplares que até 
nós chegaram não é tão pouco significativo como isso”. Até nós chegaram livros de sete 
colecções distintas (Câmara do Porto, Câmara de Santarém, Arquivo Municipal 
de Lisboa, mosteiro de Santo António da Merceana, mosteiro de Alcobaça, 
Instituto dos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo e Biblioteca da Ajuda). 
409 José barbosa, Catalogo Chronologico, Historico, Genealogico e Critico das Rainhas de Portugal e seus Filhos, na Oficina 
de Joseph Antonio da Sylva, Lisboa, 1727, p. 336.
O título 66 e o fragmento transcrito correspodem às Ordenações Filipinas e não às Afonsinas. Por isso, tem 
que se levantar sérias reservas a esta asserção poder testemunhar o uso do livro III das Afonsinas por José 
Barbosa. Quanto ao facto de este tributar as Ordenações a João das Regras, deve ser tradição antiga e que só 
desaparece com o surgimento do livro I das Afonsinas. Mas essa memória arcaica, com as devidas cautelas 
e ajustamentos, pode ter algum fundamento de verdade (cf. doMingues, “A Última Reforma do Direito 
Medieval Português”, pp. 371-373).
410 Caetano, História do Direito, p. 534.
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Contrapondo Albuquerque preponderante analogia com a obra de Bártolo “bem 
representada nas nossas bibliotecas medievais e em Portugal lei subsidiária desde o fim do 
primeiro quartel do século XV, não resistiu um só exemplar manuscrito nas nossas bibliotecas 
e arquivos, enquanto se guardam mais de uma centena na vizinha Espanha”411.

Para além dos livros das colecções que chegaram até nós, para esta liça 
devem ser carreados também aqueles que se desbarataram por descuido ou 
decurso do tempo, mas sabemos terem existido por alguma verba escrita. Antes 
de mais a colecção particular e completa do procurador de Viseu e Lafões, João 
Jorge412. Na passagem do século XVI para o XVII, o insigne jurisconsulto Duarte 
Nunes de Leão consultou os livros IV e V da Reforma das Ordenações, embora 
o não refira expressamente413. Ainda no dealbar desse século XVII, Manuel 
Barbosa arroga-se titular de um livro V das Afonsinas, donde transcreve uma 
lei de D. João I414. Para esta centúria, de entre os autores que compulsaram estas 
Ordenações destacam-se Miguel Reinoso, que compulsou o livro III que estava 

411 Martim de albuquerque, “O Infante D. Pedro e as Ordenações Afonsinas”, Estudos de Cultura Portuguesa, 
vol. 3, Lisboa, 2002, p. 50 (1.ª edição, Biblos, vol. 69, Coimbra, 1993, pp. 157-171). Também do Decreto, sendo 
certo que em Portugal existiram mais de duas dezenas de exemplares a circular no decurso da Idade Média, 
não “resta nas nossas bibliotecas, ao que parece, um só manuscrito de Graciano, nem mesmo um só dos muitos fólios de códices 
medievais que foram utilizados para capas de livros a partir do século XVI”, assevera Isaías da Rosa Pereira, “Livros 
de Direito na Idade Média”, Lusitania Sacra. Revista do Centro de Estudos de História Eclesiástica, 1.ª série, vol. 7, 
Lisboa 1964/66, p. 7. A afirmação de Rosa Pereira terá que ser matizada com os fragmentos da Fundação 
Calouste Gulbenkian –divulgados por Antonio garCía y garCía, “Fragmentos de Manuscritos del Decreto y 
de las Decretales de Gregorio IX en Portugal”, Revista da Universidade de Coimbra, vol. 35, Coimbra, 1990, pp. 
357-359– e o surgimento de alguns fragmentos identificados no Inventário dos Códices Iluminados até 1500, vol. 
2 – Distritos de Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Coimbra, Évora, Leiria, Portalegre, Porto, Setúbal, Viana do 
Castelo e Viseu; Apêndice – Distrito de Lisboa, Ministério da Cultura / Biblioteca Nacional, Lisboa, 2001, 
n.º 200, n.º 205 e n.º 437.
412 Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 23, fl. 24 (Anexo II, doc. 89).
413 Duarte Nunes de leão, “Chronica del Rei Dom Afonso o Quarto deste nome e dos reis de Portugal o 
septimo”, na Primeira parte das Chronicas dos reis de Portvgal / reformadas pelo licenciado Dvarte Nvnez do Lião, 
Lisboa: Pedro Crasbeeck, 1600, pp. 173-173v, em http://purl.pt/15305 (consultado no dia 20 de abril de 
2013).
414 Manuel barbosa, Remissiones doctorum ad contractus, ultimas voluntates, et delicta spectantes in librum quartum, et 
quintum Ordinationum Regiarum Lusitanorum, cum concordantijs utriusque juris, legum partitarum, ac novae recopilationis 
Hispanorum, Oficina Pedro Craesbeeck, Lisboa, 1618, p. 311 –em http://purl.pt/14129 (consultado no dia 20 
de abril de 2013)–: “Que nenhua pessoa traga comsigo homens scudados. Et ut pateat unde haec lex habuit ortum, referam 
formalia verba legis super hoc latae á praedicto Rege Ioanne I quae sunt in Ordinatione antiquiori manu scripta apud me fol. 97 
ibi” (OA 5.96). 

miolo_Códices_Medievais.indd   138 11/04/19   10:53



143

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

139

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

na Torre do Tombo415, Gabriel Pereira de Castro416, os autores da Monarquia 
Lusitana417 e, segundo Espinosa da Silva, Jorge de Cabedo418. 

Na centúria anterior, o realce vai para os cronistas Rui de Pina, Damião 
de Góis e Pedro Mariz, bem como o desembargador Francisco Coelho419. Num 
inventário da Torre do Tombo, coevo de Reinoso, são identificados três livros 
destas Ordenações420, que devem corresponder aos livros II, III e IV que ainda lá 
se encontravam em 1731421. Estes devem ser os códices 5, 6 e 7 do arrolamento 
hodierno de Borges Nunes422.
415 Miguel de reinoso, Observationes practicae, in quibus multa quae per controvertiam in forensibus judiciis 
adducuntur, felici stylo pertractantur : Opus non solum iudicibus... necessarium, in hac ultima editione, 
novissimis, nec antea in lucem editis, additionibus auctum, et illustratum, ac decisionibus nonnullis roboratum 
/ authore Michaele de Reynoso. - [Conimbricae] : Josephus Ferreyra Typographus, 1675, Observação LXI, pp. 
320-321 –em http://bibdigital.fd.uc.pt/H-B-17-7/rosto.html (consultado no dia 20 de abril de 2013)–: “Quae 
sequuntur transcripta sunt ex antiquis ordinationibus Alphonsi V quae extant in Archiuo Regio” (OA 3.97).
416 Gabriel Pereira de Castro, De manu regia tractatus prima [secunda] pars, apud Petrum Craesbeeck, Lisboa, 1622-
1625. (2.ª edição 1673), pp. 350, 356 e 400, em http://archive.org/details/demanuregiatract01pere (consultado 
no dia 20 de abril de 2013).
417 Frei Francisco brandão, Monarquia Lusitana, Parte V, Liv. XVI, Cap. LXXIIII, Lisboa, 1650, p. 170 (edição 
fac-similada, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 1988): “As Ordenações que agora temos mandadas 
copiar primeiro por elRey D. Afonso V & aperfeiçoadas pelos Reys subsequentes”; Frei Francisco brandão, Monarquia 
Lusitana, Parte VI, Liv. XVIII, Cap. IV,Lisboa 1672, p. 13-17 (edição fac-similada, Imprensa Nacional – Casa 
da Moeda, Lisboa, 1988): “O fauor de ser admitidos ao seruiço dos Reys, como vimos em Iudas Ministor d’El Rey D. Dinis, 
lograrão os Iudeus até o tempo d’el Rey Dom Duarte, o qual fes huma ley, porque mandou, que nenhum Iudeu ou Mouro pudesse 
ser Official d’el Rey, Rainha, Ifantes, Titulares & Prelados, a qual ley confirmou seu filho El Rey D. Afonso V & anda nas 
suas Ordenaçoens com outras que apontaremos” (OA 2.85); No tempo del Rey D. Dinis pagauão os Iudeus tributo como se 
costumaua nos tempos de seus antecessores. Seu filho el Rey D. Afonso o IV variou o estilo & assentou com os Iudeus, que em 
lugar dos seruiços particulares com que lhe acudião, lhe pagassem sincoenta mil libras por anno; isto era alem do tributo ordinario 
que pagauão. Este tributo ordinario taxou El rey Dom Afonso o IV nos paços de Valada a 10 de nouembro de 1340 & anda 
nas Ordenaçoens de Afonso o V” (OA 2.74); Gouernarãose os Iudeus por leys particulares, todas as quaes, ou as mais dellas 
andão recopiladas na 2. parte das Ordenações d’el Rey Dom Afonso V” (OA 2.66-121).
418 silva, História do Direito, p. 43.
419 João Pedro ribeiro, “Memoria Sobre a Obra imcumbida pelo Senhor Rei D. João III ao Desembargador 
Francisco Coelho, acerca das Ordenações do Reino”, in Indice Chronologico Remissivo da Legislação Portugueza 
posterior à publicação do Codigo Filippino, Parte IV, Academia Real das Sciencias de Lisboa, na Typografia da mesma 
Academia, Lisboa, 1807, pp. 325-347. Rui de Pina, Chronica do Senhor Rey D. Duarte, cap. VII. Damião de góis, 
Crónica de D. Manuel, IVª parte, capítulo 86. Pedro Mariz, Diálogos de Varia História, Oficina de António de 
Mariz, Coimbra 1597, Diálogo IV, capítulo 19, pp. 300-300v.
420 Fernanda ribeiro, “Como seria a estrutura primitiva do Arquivo da Casa da Coroa (Torre do Tombo)?”, 
in Os Reinos Ibéricos na Idade Média, Livro de Homengame ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero 
Moreno, Coordenação Luís Adão da Fonseca, Luís Carlos Amaral e Maria Fernanda Ferreira Santos, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Livraria Civilização, 2003, pp. 1412-1414.
421 ribeiro, “Memoria sobre as Ordenaçoins do Senhor D. Affonso 5.º”, pp. 121-122.
422 nunes, “Os Manuscritos das Ordenações Afonsinas e a Edição de 1792”, p. 14.
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O inventário dos códices e fragmentos do século XV e inícios do século 
XVI torna-se imprescindível para chegar o mais perto possível do conteúdo 
da colecção jurídica original. Refira-se a este propósito o traslado de quatro 
títulos (OA 4.77-80), infelizmente não datado, que constam num livro do 
convento de Santo Elói423. Mas para além deste desígnio capital, importaria 
também e sobremodo ter uma ideia aproximada do número de exemplares 
que foram copiados do original da Chancelaria –que nunca apareceu–.  
O grau de veridicidade nesta cifra será preponderante para um dia se determinar  
a intensidade da vigência da colectânea e, em simultâneo, da sua distribuição 
geográfica pelo reino.

Entre os livros que se perderam, para além da colecção de João Jorge e 
do livro V de Manuel Barbosa e Nunes de Leão, está um livro IV recenseado 
circa 1536 num inventário da livraria da Universidade de Coimbra424 e outro 
exemplar, não identificado, que pertenceu à antiga livraria da Sé de Braga425. 
Mas o facto de, em 1612, ser inventariado em Braga não quer dizer que tenha 
pertencido a esta arquidiocese durante o seu período de vigência (1446-1512/14). 
Repare-se que os livros do convento da Merceana só foram lá parar por acção de 
um benfeitor426. Por sua vez, o livro II do mosteiro de Alcobaça, em 1566, foi 
adquirido em Lisboa427, sendo certo que em 1650 já estaria no dito cenóbio428. 
Trata-se do actual alcobacense n.º 222 da Biblioteca Nacional429. Levando em 
atenção esta mobilidade, parece-me plausível que o códice datado de 1455, em 
algum lapso de tempo, tenha estado em Beja, porque uma carta do infante  
423 Lisboa, IAN/TT – Congregação de São João Evangelista, Convento de Santo Elói, Liv. 18, fls. 16-19v 
(Anexo II, doc. 97).
424 Isaías da Rosa Pereira, “A Livraria da Universidade no início do século XVI”, Arquivo de Bibliografia Portuguesa, 
vol. 10-12 n.º 37-48, editora Atlântida, Coimbra, 1964-1966, p. 168: “Ho quarto livro de humas Ordenações amtigas”.
425 Avelino Jesus da Costa, A Biblioteca e o Tesouro da Sé de Braga nos séculos XV a XVIII, Braga, 1985, p. 100: 
“Hum livro de letra de mão antiga, das Ordenações del Rey Dom Afonso”.
426 Caetano, História do Direito, p. 529.
427 Lisboa, BN – Alcobacenses, cód. 222, fl. 198v: “Este lyvro he de amtonyo Royz Mata morador que foy em ha cidade de 
llameguo que lhe custou seu dinheiro em esta cidade de llixboa aos outo de Fevereiro de 1566 annos homde hora está de camynho 
pera ha ymda omde Deus ho lleve e tragua a sallvamento boos olhos de sua molher he filhos que são quatro. Amen. Francisquo 
Royz ho escreveo no sobre dito dia he mes he era de 1566. Francysquo Royz Mata”.
428  brandão, Monarquia Lusitana, Parte V, Liv. XVI, Cap. LXXIIII, Lisboa, 1650, p. 170.
429 nunes, “Os Manuscritos das Ordenações Afonsinas e a Edição de 1792”, p. 17.
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D. Duarte e outra de D. João I foram transcritas “do liuro pequeno de papel das 
uereaçoões da camara de beja”430. Ou então que tenha pertencido à correição de 
Entre-Tejo-e-Guadiana, como ajuda a corroborar a transcrição feita no livro 
da Misericórdia de Évora431. A estar certa esta ilação teríamos, em período de 
vigência, cinco câmaras detentoras de códices afonsinos –Porto, Santarém, 
Lisboa, Évora e Beja– aproximando-nos, cada vez mais, da ideia de uma 
colectânea por correição: Entre-Douro-e-Minho, Estremadura, Lisboa e Entre-
Tejo-e-Guadiana432.

430 nunes, “Os Manuscritos das Ordenações Afonsinas e a Edição de 1792”, p. 15.

431 Évora, AD – Misericórdia, Códice 65, fl. 9v (Anexo II, doc. 39).

432 doMingues, As Ordenações Afonsinas, p. 166.
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MAPA 2

Locais onde apareceram códices: 

(i) Porto (Séc. XVIII)

(ii) Santarém (Séc. XVIII)

(iii) Lisboa, Torre do Tombo

 (Séc. XVII)

(iv) Lisboa, Arquivo Municipal 
(Séc. XX)

(v) Mosteiro da Merceana 
(Séc. XVIII)

(vi) Mosteiro de Alcobaça 
(Séc. XVII)

Locais referidos em documentos:

(i) Viseu/Lafões (1504)

(ii) Universidade de Coimbra

 (c. 1536)

(iii) Sé de Braga (1612)

Locais plausíveis:

(i)  Évora/Beja (Séc. XV)
Códigos da Reforma das Ordenaçãoes

© José Domingos
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MAPA 3

(i) Ponte de Lima

(ii) Sé de Braga

(iii) Colegiada de Guimarães

(iv) Porto

(v) Matosinhos

(vi) Vâlega (c. Ovar) 

(vii) Sé de Viseu

(viii) Sé de Lamego

(ix) Santarém

(x) Coruche

(xi) Évora

(xii) Setúbal

(xiii) Mosteiro de Santa Maria
 de Lorvão

(xiv) Mosteiro de São Domingos 
 das Donas

(xv) Mosteiro de Santo Elói

Em geito de conclusão, a colectânea oficial da Reforma das Ordenações 
teve o mérito de preconizar uma autonomia jurídica para o reino de Portugal, 
libertando-o do jugo opressor das colectâneas do reino vizinho de Castela 
e contribuindo, inexoravelmente, para a sua afirmação como um Estado 

Fragmentos Coevos da Reforma das Ordenações
© José Domingos
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autónomo e soberano. Nesse intuito, v. g., estabelece um quadro sistemático e 
complementário para as diversas fontes do Direito vigente e, no seu miolo, acaba 
por harmonizar as fontes do Ius commune com as do Ius proprium, expurgando os 
eventuais anacronismos legislativos que se faziam sentir.

Apesar de a sua entrada em vigor não ter sido oficialmente sancionada 
pelo poder monárquico em exercício, com a previsível revogação das colectâneas 
anteriores e muito menos de todo o Direito não plasmado nos seus pergaminhos 
–recorde-se que ainda vinha longe a ideia dos códigos legais completos, unitários 
e perfeitos, característicos do movimento contemporâneo de codificação–, os 
dados escritos colacionados acabam por contradizer a tão apregoada falta ou 
escassa vigência efectiva. Até porque numa das declarações finais aos títulos, 
que o compilador faz em nome de el-rei, ficou exarada uma cláusula que revela 
bem a sua legalidade vinculativa e a defesa da sua supremacia em relação às 
fontes concorrenciais do Direito comum. Este propósito será particularmente 
sublinhado na sucessora colectânea das Ordenações Manuelinas, que, v. g., 
deliberadamente expurgou a grande maioria das alusões expressas e indiciárias 
às fontes do Direito romano e canónico e proibiu que as normas de tais 
Direitos servissem de fundamento nas alegações forenses contra as suas próprias 
Ordenações.

Em benefício da sua vigência oficial e oficiosa, seguindo os trâmites 
próprios e ultrapassando os obstáculos imposto pela época em que se insere, 
fica testemunhada uma aplicabilidade extensível ao foro da primeira e da 
última instância jurisdicional do reino, bem como a existência de colecções 
completas usadas por juristas particulares. Bem entendido seja que as colecções 
completas seriam uma raridade num mundo em que a iletracia é o denominador 
comum, mesmo dentro da classe dos profissionais do Direito –o alvará de 13 de 
novembro de 1642, séculos depois, determina que “não possam servir de juizes, senão 
pessoas, que saibam ler e escrever”433–. Não admira, por isso, que a grande maioria dos 
testemunhos da sua publicação e disseminação pelo espaço geográfico do reino 
433 José Justino de Andrade e silva, Collecção Chronologica da Legislação Portugueza, Segunda Serie (1640-1647), 
Lisboa, 1856, p. 162, em http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/7/31/p177 (consultado no diA 19 de abril 
de 2013).
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sejam os fragmentos em pública forma que só o poder central podia conceder. 
Contando-se entre os seus destinatários pessoas e instituições laicas e religiosas, 
maxime, os concelhos, alguns membros da nobresa, o clero catedralício e os 
mosteiros e conventos.

 Post sCriPtuM

Após a publicação do artigo retro (em 2013), paulatinamente, foram 
surgindo mais alguns comprovativos documentais com referências expressas 
aos Livros da reforma das Ordenações de D. Afonso V: (i) uma nota marginal a uma 
lei de D. Afonso V, do dia 11 de fevereiro de 1445, que foi colocada durante 
o processo compilatório, informando que a referida lei seria trasladada para o 
respetivo livro de Ordenações, como veio a suceder (Anexo II, doc. 1-A); (ii) 
mais uma carta testemunhável, dirigida ao cabido da Sé de Évora, com o traslado 
sobre a lei da amortização, outorgada por D. Afonso V a 20 de setembro de 
1447 (Anexo II, doc. 33-A); (iii) privilégio concedido à infanta D. Isabel sobre 
o pagamento de jugada na sua vila e termo de Montemor-o-Velho, concedido 
por D. Afonso V a 7 de outubro de 1467, com menção expressa à lei que andava 
no livro quarto – deve ser lapso, por livro segundo – da Chancelaria (Anexo II, 
doc. 42-A); (iv) mais um traslado da ordenação extravante de D. Afonso V, de 
15 de outubro de 1475, para que durante doze anos as justiças não executem 
a lei sobre as mancebas dos clérigos, dirigido ao cabido da Sé de Évora e feito 
a partir do Livro Terceiro das Nossas Ordenações (Anexo II, doc. 56-A); (v) Mais 
um capítulo das Cortes de Évora/Viana do Alentejo – que não foi publicado 
pelo visconde de Santarém – com referência expressa a um Livro da Reforma das 
Ordenações (Anexo II, doc. 71-A); (vi) No Regimento dos vereadores e oficiais da 
Câmara de Lisboa, outorgado por D. Manuel I, faz-se uma referência indireta 
aos livros das Ordenações vigentes (Anexo II, doc. 92-A); (vii) Em documento 
de 7 de março de 1510 consta uma curiosa referência da praxis jurídica do Ius 
commune ao lado do Ius proprium, identificado como Ordenação do reino (Anexo 
II, doc. 95-A); (viii) A finalizar, uma referência documental já fora do período 
de vigência das Afonsinas, servindo o Livro Primeiro das Ordenações antigas de base 
para o traslado do regimento do almirante (Anexo II, doc. 99-A).
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CaPítulo 3 

o regiMento dos ofiCiais de d. Manuel i434

As linhas que se seguem ficam reservadas às despretensiosas considerações 
tecidas em torno do códice jurídico do Regimento dos Oficiais, mandado 
imprimir no começo do século XVI por D. Manuel I, com um intuito evidente 
e bem definido que plasmou no incipit da obra –“Sabede que consiirando nos como 
he neçessario aos offiçiaes que nas çidades villas e lugares de nossos regnos sam enlegidos pera 
gouernança do pouoo e moradores dellas saberem o que a seus offiçios perteençe Ordenamos de 
mandar a todallas çidades villas e lugares dos dictos nossos regnos o regimento dos offiçiaaes que 
nellas som postos e ordenados. E por nom allegarem ignorançia do que a cada huum perteençe 
saber e fazer em seu offiçio Mandamos aos scriuães das camaras das ditas çidades villas e 
lugares que cada mes huuma vez na entrada do mes leam e publiquem aos ditos offiçiaaes os 
regimentos de seus offiçios os quaaes regimentos sam os seguintes” 435 (RO Incipit)–.

Deste pós-incunábulo jurídico português apenas dois exemplares 
conseguiram resistir à devastação diluvial de mais de cinco séculos: conservando-
se um no Museu Biblioteca da Casa de Bragança – Paço Ducal de Vila Viçosa 
e outro na Biblioteca da Universidade de Harvard. A impressão fac-simile 
de meados do século XX disponibilizou o seu conteúdo integral a todos os 
investigadores e ao público em geral, enriquecida com um prefácio dilatado de 
Marcello Caetano, como mais um inestimável contributo à jurishistoriografia 
portuguesa.

434 Este capítulo foi publicado como “O Regimento dos oficiais de D. Manuel I”, in e-SLegal History Review 18, 
junho de 2014 [Disponível em: http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=15 (consultado no 
dia 26 de outubro de 2018)]. Os subsídios documentais que surgiram a posteriori foram incluídos na ordem 
cronológica e vão identificados com uma letra à frente do número que corresponde à ordem do documento 
imediatamente anterior.
435 Marcello Caetano, Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares destes Reinos (Edição fac-similada do 
texto impresso por Valentim Fernandes em 1504 e neste ano de 1955 reimpresso pela Fundação da Casa de 
Bragança com prefácio do Professor Doutor Marcello Caetano), Lisboa, 1955 (= RO).
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Ainda está por averiguar o número aproximado, sequer, de exemplares 
impressos e a sua consecutiva divulgação pelo reino. Será que o Regimento 
chegou a ser adquirido por todos os concelhos, mesmo os mais desvalidos e 
distanciados do poder central? No tempo em que os livros são excessivamente 
caros, qual o seu valor pecuniário? A sua compra não terá causado transtornos, 
sobretudo aos mais desfalcados financeiramente? Como se resolveram estas 
conjunturas no dealbar de quinhentos? Mesmo que os destinatários imediatos 
sejam os municípios, haverá outras instituições a adquirir a obra? E quantos 
particulares, nomeadamente juristas, o compraram para o seu uso? Quando 
começou e cessou a sua vigência? Chegou a ser aplicado no foro jurídico?

Este raro pós-incunábulo jurídico deve ter sido particularmente atingido 
pela destruição massiva imposta por D. Manuel I –alvará de 15 de março de 
1521–. Por isso, para responder a estas e outras questões terá que devassar-se a 
documentação coeva, catando novos dados e acalentando a remota expectativa 
que algum dia venham a surgir fragmentos desconhecidos ou, máxime, algum 
novo exemplar perdido.

 3.1. o PriMeiro iMPresso JurídiCo Português.

Malogradamente, não há quaisquer informes directos que nos possam 
ajudar a entender como se preparou o códice, i. e., nada se sabe sobre a sistemática 
editorial do Regimento dos Oficiais: em que data se começou a preparar a 
obra? Quantos compiladores foram convocados? Quais os seus nomes? Qual 
a sua formação jurídica? Que cargos desempenhavam na Corte ou fora dela? 
Quando acabaram? Onde trabalharam? Quais as fontes legais usadas? Que 
critérios e metodologia orientaram a selecção dos textos? Qual a sua relação com  
o eventual Compromisso de D. João II? Etc…

Neste oceano de perguntas, sem resposta fundamentada, o primeiro 
esteio a que se pode deitar mão é o do cólofon da obra –“Com auctoridade  
e preuilegio delRey nosso senhor forom acabados de empremir os presentes regimentos de justiças em  
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a muy nobre e sempre leal çidade de Lyxboõa per Valentym fernandez. Aos xxix dias do 
mes de março. Era de mill e quinhentos e quatro annos”(RO cólofon)– que se refere 
à autoridade e privilégio do monarca outorgante (D. Manuel I) e consigna  
o nome do impressor, local e data de impressão.

Pese embora a sua originalidade em panorama tão lacunoso, este cabouco 
documental acabou por não se revelar totalmente fiável em relação à data de 
impressão. Tudo indica (i) que terá existido uma edição antecedente rente à data 
de 22 de fevereiro de 1503436; e (ii) que os dois exemplares que chegaram até nós 
sejam “uma contrafacção da segunda (?) edição da obra, datada de 1504, de que hoje não se 
conhece nenhum exemplar. A primeira edição (1503) deveria acabar no actual fol. Lxxvj; até aqui 
existe toda uma lógica de um novo códice legislativo, em que os documentos se encontram integrados 
e ordenados, sem darem a entender terem sido peças soltas. O «regimento dos pesos», assim como os 
seguintes, foram acrescentados posteriormente. Talvez tenha, também, existido a edição autónoma 
de cada um deles, ou pelo menos, do primeiro. Esgotadas as edições, refundiram-se todas num 
só volume. Atente-se que o Regimento sobre o passar do gado advertia não ser necessário a sua 
transcrição no «Livro da Câmara» «porque nos mandamos assentar este regimento nos regimentos 
nouos que mandamos dar pello regno». O corpus estava a ser actualizado constantemente.  
O actual livro contém regimentos datados até 28 de abril de 1503”. Esta contrafacção teria 
sido feita entre 1506 e 1511, assevera Alves Dias, uma vez que “Valentim Fernandes 
abriu as capitulares, assim como as tarjas e gravuras utilizadas na portada, em data posterior a 
1506. Capitulares e gravuras essas que só voltam a aparecer em obras datadas de circa 1512. 
É certo que existem os Estatutos da Ordem de Cristo, infelizmente sem data nem indicação 
tipográfica. O texto foi composto nos dois góticos 119”437.

436 No Quinto centenário da Vita Christi: os primeiros impressores alemães em Portugal, coord. de João José Alves Dias, 
Lisboa, 1995, p. 76.
437 No Quinto centenário da Vita Christi, p. 85. Cf. João José Alves dias, Ordenações Manuelinas 500 anos depois: os dois 
primeiros sistemas (1512-1519), Biblioteca Nacional de Portugal e Centro de Estudos Históricos-Universidade 
Nova de Lisboa, Lisboa, 2012, p. 25: “Em 22 de fevereiro de 1503, se não antes, já se encontrava impresso o Regimento dos 
ofiçiaaes das çidades villas e lugares destes Regnos, por Valentim Fernandes, que dele fez nova edição, circa 29 de março de 1504, 
de que igualmente não se conhece ainda nenhum exemplar. Chegou aos nossos dias uma contrafacção desta última, impressa entre 
1506 e 1511, possivelmente pelo mesmo impressor, senão por Jacob Cromberger ou Hermão de Campos. A reimpressão de obras, 
sem a actualização do impressor nem da data de impressão, era uma prática corrente nos primeiros tempos da tipografia. Desta 
contrafação conhecem-se, aparentemente, dois exemplares apenas, dos quais só um se acha completo”.
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A razão ponderada que levou este investigador a recuar a data de edição 
do cólofon funda-se no alvará régio de 22 de fevereiro de 1503, que privilegia 
Valentim Fernandes como único impressor “dos liuros dos Regymentos que ora 
mandamos fazer pera todo o Reyno dos Juizes e oficiaes”438. A confirmar a ilação deste 
conceituado perito da imprensa jurídica manuelina surge uma carta outorgada 
por el-rei D. Manuel I, em Lisboa no dia 28 de maio de 1503, para que António 
de Pinharanda entregue o Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares 
do Reino e o regimento dos pesos à vila de Viana da Foz do Lima (Viana do 
Castelo). Embora seja o único registo escrito conhecido, o procedimento de 
divulgação estava pensado para ser dirigido a todas as cidades, vilas e lugares do 
reino439 –“semtimdo, assy, per serviço de Deus e nosso e booa governamça do povo de nossos 
regnos hordemamos de mamdar a todallas cidades villas e luguares dos ditos nossos regnos os 
regymentos dos offeceaees per que se ham de reger e governar e, assy mesmo, o regymento dos 
pessos que ora novamente hordenamos e mamdamos fazer”440– aguardando-se, por isso, 
que outros venham à luz do dia.

Mesmo recuando a impressão do Regimento para o início do ano de 1503, 
não deixa de causar alguma apreensão a distância temporal que continua a separa 
o advento da imprensa jurídica portuguesa em relação à vizinha castelhana –v. g., 
as Ordenanzas Reales de Castilha, impressas pela primeira vez em 1484, levam um 
avanço de, praticamente, duas décadas em relação ao Regimento dos Oficiais 
e três décadas em relação às nossas primeiras Ordenações–. Convenhamos 

438 Lisboa, IAN/TT – Corpo Cronológico, Parte I, mç. 4, n.º 12, em http://digitarq.dgarq.gov.pt/
details?id=3784414 (consultado no dia 26 de março de 2013) (Anexo III,, doc. 1). Documento arrolado por 
João Pedro ribeiro, Additamentos e Retoques à Sinopse Chronologica, Lisboa, 1829, p. 168; e publicado em Livros 
Antigos Portuguezes 1489-1600 da Bibliotheca de Sua Majestade Fidelissima, Descriptos por S. M. El-Rei D. Manuel, 
Impresso na Imprensa da Universidade de Cambridge, Londres, 1929 (2ª edição, Braga, 1995), Vol. I, p. 162 
(incompleto). A partir deste documento, o autor desta obra registou o seguinte: “é curioso notar o tempo que levou 
a imprimir-se este Regimento, pois sendo o alvará de 22 de Fevereiro de 1503, só foi terminado a 29 de Março de 1504 como reza 
o colophon do livro”. Nesta senda, Marcelo Caetano entendeu que o Regimento “deve ter sido organizado no ano de 
1502”, sem aventar qualquer outra edição anterior a 1504 –Caetano, Regimento dos Oficiais, p. 21.
439 O documento preservado no arquivo vianense é apenas uma das várias cartas protótipo que, com certeza, 
foram enviadas aos vários concelhos do reino. Bem sintomático e probatório é que o nome do seu portador 
foi posteriormente acrescentado por outra mão, que, por ser demasiado curto o espaço reservado, teve que o 
entrelinhar por duas vezes. E o nome do respectivo concelho destinatário –“Vyana”– só aparece no final do 
texto, acrescentado na parte inferior esquerda do fólio.
440 Viana do Castelo, AM – 883, n.º 41 (Anexo III,, doc. 2).
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também que, neste âmbito, o poder secular se atrasou bastante em relação 
ao congénere religioso. A primeira obra impressa em Portugal continua a ser 
prerrogativa da imprensa hebraica, que no ano de 1487 imprimiu o Pentateuco, 
na oficina de Samuel Gacon, em Faro. Seguida de perto pela iniciativa do 
arcebispo de Braga D. Jorge da Costa, que no ano seguinte de 1488 já aproveita 
a imprensa ao serviço da pastoral441. No mesmo ano é provável que se tenha 
impresso o Sacramental de Clemente Sánchez de Vercial. No ano seguinte de 
1489 seria impresso outro incunábulo em Português, o Tratado de Confissom442. 
Neste momento, o primeiro incunábulo português está identificado com o 
Sumario das Graças, com a data aproximada de impressão de 10 abril de 1488443. 

O que quer dizer que, até à data, ainda se não conseguiu identificar 
nenhum incunábulo português de Ius proprium. Curiosamente, em bibliotecas 
portuguesas ainda se preservam alguns incunábulos jurídicos do país vizinho444. 
Num tempo de acesa rivalidade entre os dois reinos ibéricos, como a segunda 
metade do século XV, será que monarcas portugueses como o Princípe Perfeito se 
não aperceberam, atempadamente, das vantagens da imprensa na divulgação 
dos textos jurídico-legais? Não seria o Compromisso um texto impresso? Tudo 
não passa de meras suposições, mas não deixa de ser curiosos que num capítulo  

441 José Marques, “O Arcebispo D. Jorge da Costa e os primórdios da imprensa portuguesa”, in Forum 4, 
Braga, 1988, pp. 1-31.
442 José Barbosa MaCHado, “Os dois primeiros livros impressos em língua portuguesa”, in Revista Portuguesa de 
Humanidades, vol. 8, Fascs. 1-2, Braga, Universidade Católica, 2004, pp. 241-250.
443 Helga Maria Jüsten, Incunábulos e Pos-Incunábulos Portugueses (ca. 1488-1518) (Em Redor do Material Tipográfico 
dos Impressos Portugueses), Tese de Doutoramento apresentada à Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, Lisboa, 2006 (texto policopiado, entretanto editado). Confessa a autora que a 
identificação desse remoto incunábulo português se deve a João Alves Dias, no ano de 1996, com um estudo 
aprofundado editado em 1997.
444 Alfonso diaz de Montalvo, Ordenanzas reales, Sevilha: Juan Pegnitzer, Magno Herbst e Tomas Glockner, 
4 abril 1495. – [I], II-CXCIIII f.; 2-º. [Elvas, CMELV – Inc. 1666]; Alfonso diaz de Montalvo, Ordenanzas 
reales, Salamanca, s. i., 1500. [Coimbra, BGU – R-64-I (Pertences: André de Sousa Melo; José(?) Pessoa de 
Carvalho; Livraria do Colégio dos Militares)]; Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, com las adiciones de Alfonso 
Diaz de Montalvo, Sevilla, Pablo Colonia, Juan Pegnitzer Magno [Herbst] y Thomas [Glockner], por comisión 
de Rodrigo de Escobar y Melchior Gorricio, 1491. [Évora, BPAD – n.º 365]; Constitucions de Cathalunya e usatges 
de Barcelona, Barcelona, (Pere Miguel – Diego de Gumiel), 1495. [Coimbra, BGU – R-37-9 (Pertence: Livraria 
do Colégio dos Militares)]; Leyes hechas por la brevedad y orden de los pleytos, Burgos, Fradique de Basileia, 1499. 
[Coimbra, BGU – R-64-I].
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das Cortes de 1498 já tivesse ficado consignado que “seraa dado a cada huum dos 
dictos procuradores seu liuro de rregimento pera seberem (sic) o que pertençe a seus ofiçios 
por nam alegarem ynorançia”445.

Marcelo Caetano legou uma análise séria e minuciosa às fontes legislativas 
usadas pelo núncio do Regimento. O seu registo certifica o primado das 
Ordenações Afonsinas, embora com bastantes alterações e actualizações, salvo 
raros títulos –v. g., o título de como se hão-de fazer as partilhas entre os irmãos, 
que até manteve o estilo compilatório e as remissões para livros que só fazem 
sentido na colectânea afonsina446–. Logo no primeiro título fica identificada a 
única ordenação intermédia entre as Afonsinas e o Regimento, a ordenação de 8 
de janeiro de 1496. A suspeita de caetano a uma eventual lei –“É curioso o capítulo 
a que acima demos o n.º 16 (e que parece corresponder a uma lei anteriormente decretada e aí 
integrada)”447– corresponde à ordenação das coisas que são defesas de levar para 
fora do reino, datada de 24 de maio de 1503448. No final, foram apensados os 
regimentos e ordenações extravagantes –o regimento e ordenação dos pesos 
(31 de março de 1502), o regimento do passar do gado e outras cousas defesas 
para fora do reino (20 de abril de 1503), ordenação sobre a maneira que os 
almoxarifes hão de ter quando receberem os dinheiros dos recebedores das sisas 
(23 de abril de 1503), ordenação sobre a maneira em que os almoxarifes hão de 
pagar seus dinheiros e assim os das partes que neles forem despachados (28 de 
abril de 1503) e a ordenação da maneira que se há de ter na venda dos bens que 
se venderem por dívida de el-rei (28 de abril de 1503)–449.

Duas breves glosas: (i) o regimento dos pesos é anterior à edição de 
1503 e só os que se lhe seguem são posteriores a essa edição; (ii) no final do 
regimento sobre o passar do gado e outras cousas defesas para fora do reino  
ficou curiosa ressalva: “e porque nos mandamos asentar este regimento nos regimentos nouos que 
445 Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), Lisboa, 2002, pp. 79-80.
446 A questão é inevitável: porque não se corrigiram as discrepâncias deste título?
447 Caetano, Regimento dos Oficiais, p. 32.
448 IAN/TT – Corpo Cronológico, Parte 2, maço 7, doc. 119, em http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=3784507 
(consultado no dia 1 de abril de 2013). Cf. doMingues, “A Última Reforma do Direito Medieval Português”, 
pp. 433-435.
449 Caetano, Regimento dos Oficiais, pp. 23-32. Cf. dias, Ordenações Manuelinas 500 anos depois, p. 25.
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mandamos dar pello regno naquella  çidade villa ou lugar em que for dado, nom seram obrigados ao ireitam 
em o liuro da camara como o mandamos porque abasta hyr já no dito regimentos” (RO fl. 91v). 

Uma vez que se trata de um regimento apenso, esta pode ser uma das 
primordiais referências ao Regimento dos Oficiais, da lavra do próprio impressor 
de 1504 (mas, plausivelmente, por imposição do jurista responsável pela obra), 
que acaba por revogar a verba original com que terminava o documento original 
de 1503 –“E mandamos que se assentem nos liuros das camaras de cada çidade villa e lugar 
porque a todos seja notorio e se nom possa allegar ignorancia. E os alcaides moores das sacas 
daram em pubrica forma o trellado deste nosso regimento aos alcaides pequenos e nom husaram 
mais dos regimentos que teem, e soomente o faram por este. E por que mais manifesto possa seer 
o que agora ordenamos auemos por bem que todo este regimento seya lijdo e pubricado em cada 
camara de cada çidade villa ou lugar, chamados pera ysso homeens boons e alguuns do pouoo, 
porque melhor se possa saber e comprir o que por elle mandamos. Feito em lixboa a .xx. dias 
dabril. Anno de mil e quinhentos e tres” 450 (RO fl. 91)–.

O regimento do passar do gado, bem como as ordenações de 1503, nunca 
poderiam constar na edição de 1503 por lhe serem temporalmente posteriores. 
O regimento dos pesos, no entanto, é antecedente. Se ponderarmos que este é 
expressamente referenciado no documento vianenese451, a contrario sensu, tudo 
leva a crer que estivesse apenso ao Regimento dos Oficiais de 1503. Isto leva-me 
a concluir, de forma distinta de Alves Dias –“A primeira edição (1503) deveria acabar 
no actual fol. Lxxvj; até aqui existe toda uma lógica de um novo códice legislativo, em que os 
documentos se encontram integrados e ordenados, sem darem a entender terem sido peças soltas. 
O «regimento dos pesos», assim como os seguintes, foram acrescentados posteriormente”452–, que 
esta última edição terminaria no fólio lxxix ou no fólio lxxx. A não ser que, 
em última instância, a edição do regimento dos pesos que levava António de 
Pinharanda fosse autónoma e separada do Regimento dos Oficiais453.

450 Lisboa, IAN/TT – Corpo Cronológico, Parte 3, mç. 2, doc. 29. Cf. José doMingues, “A Última Reforma do 
Direito Medieval Português”, p. 437.
451 Viana do Castelo, AM – 883, n.º 41 (Anexo III,, doc. 2).
452 No Quinto centenário da Vita Christi, p. 85.
453 O regimento dos pesos, em apenso ou separado, surge como um documento avulso que não se integra no 
espírito do códice originário e, por isso, é propositada e separadamente referido no documento portado por 
António de Pinharanda –Será que existe uma edição anterior à de 1503?–.
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Resolve-se uma questão e avolumam-se as perguntas e incertezas –são as 
dúvidas que alimentam o dilema da investigação científica:“dubitationis solutio est 
veritatis inventio”– sendo certo que os textos ainda tem muito para nos revelar. O 
contejo com as fonte usadas pelo compilador manuelino –v. g., as Ordenações 
Afonsinas– e os textos sucessores, que se apoiaram no Regimento –v. g., das 
Ordenações Manuelinas–, sempre acolitados pelos escassos escritos avulsos 
que se consigam resgatar às garras vorazes do tempo, poderá um dia revelar 
alguns arcanos do Regimento e até indícios conclusivos a propósito do evasivo 
Compromisso de D. João II –“Teria sido aproveitada a «condensação» que D. João II 
mandara fazer ao licenciado Lourenço da Fonseca?”454–.

 3.2. divulgação e vigênCia.

Para além de confirmar uma edição em 1503, o documento de 

Viana do Castelo supracitado surge como testemunho inilidível da sua 

divulgação pelo território do reino, demonstrando que este códice chegou 

praticamente ao seu limite setentrional. Os parcos testemunhos escritos 

que a seguir se desfiam são todos posteriores ao dia 29 de março de 1504, 

implicam, por isso, a integração dentro dos parâmetros cronológicos da 

edição de 1504. Identificando os títulos e os correspondentes capítulos 

ou items in casu, pretendo deixar aqui uma pálida ideia sobre a vigência 

e aplicabilidade deste texto manuelino de leis e seu manuseamento pelos 

profissionais de justiça no dealbar da centúria XVI455.

 

454 Caetano, Regimento dos Oficiais, p. 27.

455  Sobre a vigência do Regimento dos Oficiais, cf. Caetano, Regimento dos Oficiais, pp. 32-34.
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 3.2.1. dos CarCereiros das Cidades e vilas e das CarCeragens que  
 Hão de levar (ro fls. 69v-72).

Uma sentença do dia 11 de maio de 1504 ditada pelo juiz dos feitos dos 
forais, Rui da Grã, no litígio que coloca frente a frente a cidade de Coimbra 
(autora) e el-rei D. Afonso V (réu), a propósito das carceragens a levar dos presos 
faz referência à ordenação feita, explicitando os valores monetários –cinquenta e 
quatro reais para os feitos crime e nove reais para os feitos civeis– que constam 
assim no Regimento do Oficiais:

“Todo homeem que for preso por feito crime paguara de carçeragem çinquoenta 
e quatro reaaes brancos da moeda ora corrente de seys çeptis ho real aalem dos 
quatro reaaes dentrada e quatro desserrar como dito he. E o que for preso por 
feito çiuel pagara de carçeragem noue reaaes brancos e mais os quatro dentrada 
e quatro desserrar porque assi foy sempre o custume” (RO fl. 71v). 

O facto de se referir expressamente a ordenação e a proximidade temporal 
com a impressão do Regimento levou Veiga Testos a questionar se “terá existido 
alguma ordenação avulsa em que se baseou o Regimento ou a referência constante da sentença 
à “ordenação sobre elo feito” é já ao Regimento, acabado de imprimir pouco mais de um mês 
antes?”456. Estou convicto que a referência que consta na sentença é ao Regimento, 
até porque já existia uma edição muito anterior de 1503 e não é inusual que o 
Regimento seja identificado como Ordenação; por outro lado, sendo Rui da Grã 
um magistrado superior, a laborar nas proximidades do poder central, nada obsta 
a que se possa ter servido da edição mais recente de 1504.

O Regimento dos Oficiais também chegou muito cedo aos seus destinatário 
principais –as cidades, vilas e lugares– conforme ficou documentado em relação 
à cidade do Porto, uma das principais do reino. Confesso que o Arquivo 
Histórico do município portuense, pela sua prodigalidade e proximidade 
geográfica, foi o único que me foi possível explorar. Investigando outros 
456 testos, Sentenças Régias em tempo das Ordenações Afonsinas (1446-1512), p. 68, nota 543.
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arquivos, com documentação do princípio do século XVI (nomeadamente, 
a correspondência com o poder central, os livros de vereações e os de contas da 
década de 1503-1514), é bem presumível que surjam novos dados relevantes que 
venham complementar, confirmar ou infirmar o que, de seguida, passo a expor. 
Estou plenamente convicto que aquilo que hoje se publica é apenas a ponta do 
iceberg, que poderá servir de amparo a futuras indagações.

 3.2.2. do regiMento do Passar do gado e outras Cousas defesas  
 Para fora do reino (ro fls. 70v-91v).

O primeiro testemunho escrito do Regimento a vigorar em espaço 
municipal é uma carta régia de 18 de junho de 1504, passados cerca de dois 
meses e meio após o término da sua impressão –29 de março de 1504 (RO 
cólofon)–. É dirigida ao corregedor de Entre-Douro-e-Minho457 e aos juízes da 
cidade do Porto, onde se refere expressamente o “regimento E ordemnação que ora 
nouamente fizemos”. D. Manuel I isenta por dois anos os carniceiros da comarca 
de Entre-Douro-e-Minho, que estivessem obrigados a abastecer de carne os 
respectivos lugares, do cumprimento do clausulado no Regimento sobre a 
compra dos gados permitindo-lhe que o continuassem a fazer como antes o 
faziam, sem embargo da dita “ordenação e regimento ser em contrário”458.

No Regimento consta um capítulo sobre a maneira que el-rei regulamenta 
a forma que os carniceiros e pessoas obrigadas a talhar carnes em algumas 
cidades, vilas e lugares do reino, bem como os que compram por cartas de 
vizinhanças, deviam observar na compra dos gados, cominando graves penas 
para os transgressores. Para que se entenda, o fragmento isentado aos carniceiros 
nortenhos reza assim:

457 Embora o documento o não identifique, ao tempo, era corregedor nessa comarca o bacharel Estêvão Dias.
458 Corpus Codicum Latinorum et Portugalensium eorum qui in Archivo Municipali Portucalensi asservantur antiquissimorum, 
vol. 4, Porto, doc. 451, p. 201 (Anexo III,, doc. 3).
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“Capitolo da maneira em que el Rey ordena que os carniçeiros e pesoas 
obrigadas a talhar carnes em algumas çidades villas e lugares do regno e asy os 
que compram per cartas de vizinhanças tenham na compra dos ditos gaados e a 
pena que aueram nom guardando o que o dito senhor nisso manda.
ITEM porque fomos enformado que nas compras que se fazem assi pellos 
carniçeiros amostrando cartas dobrigações como per os que compram per cartas 
de vezinhanças, dizendo que som para suas lauoyras e criações, se fazem muytos 
conluyos, onde se segue grande deuassidam e dano aa tirada do gado de nossos 
regnos, querendo nysso remediar, Ordenamos que daqui por diante se tenha 
nisso a maneira abaixo declarada. a saber. Todo carniçeiro ou pessoa obrigada 
a cortar em cada huum dos lugares de nossos regnos, quando quiser hir comprar 
gaado para auer de comprir suas obrigações, pedira carta de çertidam de sua 
obrigaçam aos oficiaaes da çidade ou villa em que assi for obrigado e por elles 
lhe sera passada, feita per o escriuam da camara e assynada por elles todos em 
que declarem a soma459de tal obrigaçam, e assi o anno em que a hade cumprir 
E os ditos oficiaes seram auisados que a tal çertidam lhe nom dem soomente 
daquella soma de gado que o tal obrigado teuer por cumprir ao tempo em que 
assi a dita çertidam lhe for dada. E quando assi lha derem ser lhe ha por elles 
dado juramento dos euangelhos que decrare se tem ja auido e comprado alguum 
gaado para ajudar a comprir com o que ajnda lhe faleçer da obrigaçam que ao 
tal tempo teuer por que della lhe seja descontado e se lhe nom dee, saluo daquello 
que verdadeiramente lhe faleçer para auer de cumprir sua enteyra obrigaçam. E 
a sobredita çertidam se lhe passara na maneira que dito he, em huma folha de 
papel enteira pera no que em limpo ficar se auerem de poer as diligencias que 
abaixo seram declaradas que mandamos que na sobredita carta de çertidam se 
ponha. E despois que o tal carniçeiro ou obrigado ha tal çertidam teuer hindo 
aaquelle lugar em que gaado queira comprar ha apresentara aos oficiaes da 
camara delle em camara, e por elles lhe sera dito que vaa buscar ho gado que 
achar no termo do dito lugar, que lhe queiram vender, e traga em rol as pessoas 
que lho vendem, e quanto cada huma. E trazendo o tal rol aos ditos oficiaes 
elles lhe passaram seu assynado abaixo da çertidam que assy leua do lugar onde  

459 Deve ser um erro tipográfico, uma vez que nas Ordenações Manuelinas já aparece corrigido para forma. 
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som obrigados. Pello qual lhe daram lugar que elle possa comprar o sobredito 
gado contheudo no dito rol, declarando lhe as pessoas, e quanto de cada huma no 
mesmo mandado que lhe por elles ha de ser dado, o qual sera feito pello escriuam 
da camara ou taballiam publico, quando o escriuam da camara hy nom esteuer. 
E por esta mesma maneira o fara em cada lugar que for apresentado a çertidam 
do gado que ha de comprar, e assi do que ja tem comprado, auendo as licenças 
para as taes compras fazer na maneira sobredita, e ysto atee encher a copia da 
çertidom que leua do lugar em que fica obrigado do gado que ha de comprar. 
E sendo caso que o tal carniçeiro e obrigado comprar alguum gado que sem 
primeiro fazer as taaes diligencias, ou cada huma dellas, encorrera em pena de 
pagar anoueado todo o gado que assi comprar. E sendo caso que faça todas as 
sobreditas diligencias, se comprar mais que a soma da dita çertidom do que ha 
de comprar, ou comprando mais em cada lugar do que lhe he dado lugar pellos 
oficiaes, posto que da soma principal nom passe, pagara isso mesmo anoueado 
o que assi comprar aleem dos ditos mandados e çertidam E no caso em que o 
comprador perder o gado que comprar anoueado. a saber. por comprar a pessoas 
que lhe nom sejam  nomeadas pella çertidom que das camaras ha de leuar, as 
taaes pessoas que assi lhe venderem que forem fora da dita çertidom e rol que 
dos oficiaes da camara ham de leuar perderam o preço que valer o gado que lhe 
assi venderem sem mais outra nouea.
E quanto aos que com cartas de vezinhanças forem comprar para suas criações 
ou lauoiras teersea a maneira sobredita, que mandamos que se tenha com os 
carniçeiros dos gados. a saber. da presentarem as cartas na camara, e nom 
poderam comprar saluo aquella soma de gado e aaquellas pessoas que pellos 
oficiaes lhe for dado lugar, o que ysso mesmo se poera abaixo da çertidom, ou nas 
costas da carta da vezinhança, como mandamos que se faça nos ditos carniçeiros 
obrigados. E antes do tal mandado se lhe dar se dara juramento ao que tal 
carta de vezinhança leuar se teem neçessidade do dito gado ou he para elle, e sem 
primeiro lhe ser dado o dito juramento se lhe nom dara lugar para o comprar.  
E comprando alguum gado nom guardando primeiro o modo sobredito, encorra 
em pena de pagar anoueado todo o que comprar, e o vendedor perdera soomente o 
preço que ouue pollo gado que lhe assi vendeo. E se caso for que alguum morador 
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dalguum lugar queira leuar a vender gado seu aa esta çidade de lyxboa, ou a 
nossa corte, ou para cada huum destes lugares o trazer, ho quiser comprar no 
lugar onde viuer faloa saber no lugar de que assi for aos juizes e oficiaes delle 
em camara, e se obrigara a çerto tempo mostrar çertidom dos oficiaes da camara 
da dita çidade ou do nosso almotaçe moor quando vier a nossa corte, nom 
estando nos na dita çidade, de como talhou ou vendeo em nossa corte ou na dita 
çidade. E nom a leuando ao tempo em que ficar obrigado encorra nas penas que 
encorrem os passadores. E pera o que ouuer de comprar pera assi trazer a nossa 
corte e a lyxbõa, auera çertidom dos oficiaes da camara do lugar onde comprar, 
naquella maneira que se ha de dar aos carniçeiros obrigados e aos das cartas de 
vezinhança, e sem ella o nom podera fazer sob as penas postas aos sobreditos 
carniçeiros obrigados e aos das cartas das vezinhanças.
E a metade de todas estas penas assi dos carniçeiros obrigados como daquelles 
que com cartas de vezinhanças comprarem ou sem ellas, sera para quem o 
acusar, e a outra metade para nossa camara.
E mandamos aos alcaides das sacas, corregedores, meirinhos de correições e 
ouuidores, que sempre trabalhem de saber se se guarda este nosso capitulo como 
nelle he contheudo, assi açerca dos compradores como dos vendedores, e façam dar 
a execuçam as penas nelle contheudas nos culpados que açerca disto acharem. E 
esto sem embargo da pessoa que em cada huum anno de nossa corte ha de hyr a 
fazer correiçam per nossos regnos sobre este caso” (RO 86-88).

A distribuição do Regimento de 1504 deve ter sido imediata e célere, 
implicando que, num curto espaço de apenas dois meses e meio, o concelho 
portuense –depois de ter tomado conhecimento do que vinha estabelecido no 
Regimento– se queixasse ao monarca e este tivesse tempo de enviar a carta 
supra ao corregedor da comarca. Em documento com data de uma semana 
depois –25 de junho de 1504– D. Manuel I responde a certas dúvidas movidas 
pelos portuenses, deixando consigando num item que Afonso Tomé levava o 
alvará régio que, por dois anos, os isentava do “regimento nouo” sobre o cortar 
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das carnes460. Em suma, a 18 de junho do ano de 1504 já o monarca está a 
ressalvar por dois anos o cumprimento de uma cláusula do Regimento, após ter 
recebido e analisado os inconvenientes movidos pela edilidade da cidade do Porto.

Passados alguns anos, em 1513, o provimento de carne vai alimentar 
uma certa controvérsia entre os carniceiros e a vereação da cidade. No dia 2 de 
fevereiro desse ano, compareceram à vereação os carniceiros Gonçalo Eanes, 
João Pires o Velho, Diogo Souto, João Afonso, Pedro Gonçalves, João Gonçalves 
e a mulher de João Pires de Óbidos, em representação deste. Os oficiais do 
concelho pretendiam que continuassem a cortar a carne nos termos do ano 
passado e pagassem a sisa da carne na “forma do artigo” –Artigos das Sisas de 
1512461–. No entanto, os carniceiros recusavam-se a manter as condições do ano 
antecedente. Por isso, consultado o Regimento, o juiz mandou-lhe que dessem 
a carne ao povo sob a pena de cinquenta cruzados462.

No sentido de se dirimir amigavelmente o diferendo, os carniceiros foram, 
de novo, convocados à sessão do concelho para se obrigarem a dar carne à cidade 
e seus moradores, como el-rei manda que se faça por seu Regimento. No entanto, 
segundo a acta da vereação de 5 de março de 1513, não compareceram. Por isso, 
mandaram os oficiais da edilidade que os carniceiros fossem penhorados em 
quinhentos reais para a cidade e cativos, salvo os carniceiros Gonçalo Eanes e 
João Gonçalves, que estiveram presentes na dita reunião463.

Desconhecem-se as razões invocadas pelos carniceiros e os pormenores 
exactos do seu descontentamento. Embora as actas se refiram ao Regimento, 
não posso deixar de advertir que o livro V das Ordenações Manuelinas estava 
impresso desde 30 de março de 1512 –“Acabouse de emprimir ho liuro quinto das 
ordenações, corregido e emendado per o doctor Ruy boto Chançaller moor destes regnos  

460 Corpus Codicum Latinorum et Portugalensium eorum qui in Archivo Municipali Portucalensi asservantur antiquissimorum, 
vol. 4, Porto, doc. 452, p. 201 (Anexo III, doc. 4).
461 Os Artigos das Sysas destes Regnos, emprimidos per autoridade e preuilegio del rey nosso senhor e taixados 
a duzentos reaes e[t]c., Em Lixboa: p[er] Hermã de Kempos: a custa e despesa do dito Dioguo Fernãdez, 4 
Feuereiro 1512, em http://purl.pt/14911 (consultado no dia 28 de março de 2013).
462 Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fls. 63-64. (Anexo III, doc. 16).
463 Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fl. 64v-65v (Anexo III, doc. 18).
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e senhorios. Per mandado, autoridade e preuilegio delRey nosso senhor. Em Lyxbõa per 
Valentim fernandez alemam, e a sua custa e despesa. Aos . xxx . dias de Março . de Mil e 
quinhentos e doze annos”464 (OM-1512 5. Cólofon)– para onde passou o regimento 
do passar do gado e cousas defesas (OM-1512 5.47 e 45). Mas não há alterações 
que permitam antever que a contenda tenha sido ateada pela substituição de 
textos legais, pressupondo que os carniceiros já tinham conhecimento do livro 
V destas Ordenações –o que, de todo, ainda não consigo provar–.

Na mesma acta consta um despacho que impõe ao ourives Pedro 
Gonçalves, afilador dos pesos e medidas de cobre, que passe alvarás do 
afinamento de todos os pesos que afinasse aos outros ourives, conforme el-rei 
mandava no seu Regimento465.

 3.2.3. do Juiz dos órfãos e Cousas que a seu ofíCio PertenCeM  
 (ro fls. 46-62).

Deixando de lado esta controvérsia e voltando ao ano de 1504, no mês 
de julho, deparamos com os oficiais da Câmara da cidade do Porto a aplicarem, 
cabalmente, o texto do Regimento de el-rei. Mandam chamar à vereação o juiz e 
escrivão dos órfãos, Afonso Vaz de Caminha e João de Figueiró, respectivamente, 
requerendo-lhe que dessem a fiança, segundo o Regimento novo de el-rei. Na 
acta desse dia 11, mês e ano ut supra, ficou prescrita uma fiança no valor de 
quatrocentos mil reais para Afonso Vaz e uma fiança no valor de duzentos mil 
reais para João de Figueiró466. A caução exigida ao juiz e escrivão dos órfãos 
consta no título do “juyz dos orffaãos”, assim explícita:

464 Ordenações Manuelinas: Livros I a V: Reprodução em fac-símile da edição de Valentim Fernandes (Lisboa, 1512-1513), 
«Introdução» de João José Alves Dias, Centro de Estudos Históricos – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 
2002, fl.74v (= OM-1512).
465 Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fls. 63-64 (Anexo III, doc. 16).
466 Porto, AHM – Livro de Vereações, fl. 193v (Anexo III, doc.5).
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“E pera os ditos orfaãos terem alguma mais segurança de suas fazendas e 
negoçios ordenamos e mandamos que os juizes dos orfaãos de todallas çidades 
e villas prinçipaaes de nossos regnos sejam theudos e obrigados tanto que 
os ditos ofiçios ouuerem ante de os começarem a seruir de darem fiança de 
quatroçentos mil rreaes, dando para ellos fiadores abastantes e abonados, os 
quaes se obrigaram a compoer e pagar toda perda ou danno que per maliçia ou 
culpa dos ditos juizes se seguir aos ditos orfaãos E a dita fiança sera desaforada 
. a saber . que os orfaãos ajam o seu pello melhor parado. E esta fiança sera 
escrita e notada per taballiãm publico das notas e treladada no liuro da camara 
para a todos ser notoria. E nos outros lugares de nossos regnos sera a fiança 
de trezentos e duzentos mil segundo a pouoaçam e grandeza delles, e nos mais 
pequenos seraõ çem mil rreaes. E per esta maneira seram obrigados os escriuaães 
dos ditos orfaãos dar fiança na meetade das somas e conthias sobreditas. A qual 
esso mesmo sera escripta e notada per taballiam publico das notas e trelladada  
no liuro da camara como dito he” (RO fl. 61v).

Sendo o Porto uma das maiores cidades do reino, os valores exigidos 
parecem estar adequados à lei, mas a sua cobrança não foi totalmente pacífica. 
O juiz e o escrivão dos órfãos portuenses recusam-se a dar essa finaça e sugerem, 
em alternativa, que se arrendasse a um tabelião. Mas não era isso que impunha 
o Regimento dos Oficiais e a edilidade portuense estava disposta a seguir a letra 
da lei.

Dois dias volvidos, na vereação seguinte, de 13 de julho, ficou 
expressamente registado o protesto do juiz e escrivão dos órfãos contra a fiança 
imposta pelo Regimento de el-rei, porque eles eram homens de boas fazendas 
e bem abonados, não sendo, por isso, necessário dar qualquer outra fiança. 
Os oficiais do concelho reconhecem as garantias patrimoniais dos agentes da 
justiça dos órfãos, porém não se podiam escusar ao cumprimento da Ordenação 
e Regimento de el-rei. Comprometem-se, no entanto, a escrever a sua alteza para 
que ele decidisse como proceder neste caso467.

467 Porto, AHM – Livro de Vereações, fl. 194v (Anexo III, doc. 6).
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Foi endereçada a respectiva missiva –que se desconhece no seu conteúdo– 
não tardando a devida réplica de El-Rei. Desta vez o monarca foi peremptório. 
Passados cerca de dois meses468 chega a resposta, lavrada em Sintra a 17 de 
setembro de 1504, onde o monarca, não pretendendo fazer qualquer mudança 
sobre a fiança do juiz e escrivão dos órfãos, manda cumprir o seu Regimento 
dos Oficiais na íntegra469.

Mas o acatamento pontual da letra da lei não se ficava apenas pela fiança. 
Por isso, os oficiais da Câmara do Porto requereram a Afonso Vaz, da parte 
de el-rei, que restituísse tudo o que levara a mais de quarenta e oito reais dos 
inventários e partições dos órfãos. Em suma, reiteram a obrigação de o juiz 
e escrivão dar a fiança como mandava a lei e aproveitam a reunião, de 24 de 
julho de 1504, para lhe lerem e publicarem o Regimento novo sobre o que 
o juiz e partidores deviam levar470. O mais plausível é que tenham lido todo 
o título, mas adivinha-se que, para este propósito, as palavras indispensáveis 
pronunciadas nessa vereação portuense, no início de quinhentos, seriam estas:

“ITEM. Ordenamos que o juiz dos orfaãos nom leue por fazer as partilhas 
de cada huum orfaão mais de çinco reaaes por milheiro atee conthia de trinta 
mil rreaes, que som çento e çinquoenta reaaes. E por fazer qualquer enuentairo 
nom leue mais que trinta rreaaes. E estas contas nom tomaram aos titores ou 
curadores datiuos saluo de dous em dous annos que ha de durar sua titoria ou 
curadia. Pero em todos os tytores e curadores legitimos ou leirados em testamento 
ou datiuos, cada vez que o juiz dos orfaãos for enformado que elles mal regem as 
ditas titorias ou curadias, ou que fazem em ellas o que nom deuem, tanto que o 
juiz isto souber logo lhes tomara conta, e achando que o mal fizerom os priuara  
das ditas titorias ou curadias, e fara outros titores ou curadores fazendolhes 

468 Se me é permitido uma analogia, com todas as incertezas inerentes, pressupondo que o monarca também 
teria levado cerca de dois meses a responder à consulta feita a propósito dos carniceiros de Entre-Douro-
e-Minho, então, o Porto teria que possuir o regimento volvidos pouco mais de quinze dias da data da sua 
edição.
469 Corpus Codicum Latinorum et Portugalensium eorum qui in Archivo Municipali Portucalensi asservantur antiquissimorum, 
vol. 4, Porto, doc. 449, p. 201. (Anexo III, doc. 8).
470 Porto, AHM – Livro de Vereações 7, fl. 195v-196v. (Anexo III, doc. 7).
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entregar todollos bens dos orfãos ou menores, e costrangendo esse titor ou curador 
que foi que logo entregue todo ao dito titor ou curador nouo com todas as perdas 
e dannos que os orfaãos ou menores reçeberem per culpa ou negrigencia do dito 
titor ou curador remouido, nem consintam aos partidores que as partilhas dos 
ditos orfaãos fezerem que leuem mais que çinco rreaaes por milheiro atee conthia 
de trinta mil rreaaes, em que monta çento e çinquoenta rreaaes, e se os beens de 
que fizerem partilha menos valerem leuaram pello sobredito respeito. E posto 
que muyto mais valham nom leuaram os ditos partidores mais que os ditos 
çento e çinquoenta rreaaes, e esto quer se as partilhas façam na çidade, villa ou 
lugar ou em seu termo. Pero se a fazenda dos ditos orfaãos valer mil escudos 
douro, leuara o juyz que ao fazer de tal partilha esteuer huum escudo douro, e 
os partidores outro escudo douro. Pero nom he nossa tençam que se em alguma 
çidade villa ou lugar de nossos regnos leuam menos o dito juiz e partidores do 
que aqui he decrarado que possam leuar saluo aquello que em taes çidades villas 
e lugares se acustuma leuar. E se o dito juiz ou partidores mais leuarem do 
que dito he, queremos que per esse mesmo feito percam os ofiçios, e mais sejam 
degradados por huum anno pera çepta” .(RO fls. 58v-59).

Apesar da acta de vereação ser mais um testemunho inconcusso da 
incipiente aplicabilidade da primeira lei impressa de D. Manuel I, não encontro 
concordância dos quarenta e oito reais (48) referidos pela vereação, com o que 
acima fica aspado do Regimento. Reportando-me ao que afirma Alves Dias de 
que os códices que chegaram aos nossos dias são uma contrafacção feita entre 
1506 e 1511, é bem provável que, entretanto, tenha havido uma actualização do 
montante máximo a levar pelos juízes dos órfãos e partidores de quarenta e oito 
reais (48) para cento e cinquenta reais (150).

miolo_Códices_Medievais.indd   163 11/04/19   10:53



169

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

164

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

 3.2.4. dos vereadores das Cidades e vilas e Cousas que a seus  
 ofíCios PertenCeM (ro fls. 8-14)

Embaraço mais tardio –já o Regimento contava com dois anos e meio 
de vigência– foi suscitado, nas terras do mestrado da Ordem de Santiago, por 
causa dos dias em que deveria reunir a vereação. Por alvará régio, outorgado em 
Coruche a 21 de novembro de 1506 e apresentado em Santiago do Cacém a 26 
de junho de 1507, el-rei concede que nas terras da Ordem se façam as reuniões 
de vereações nos dias que o mestre ordenar, segundo entender que bastam 
para o bom proveito da terra471. O monarca impõe aos corregedores, juízes e 
justiças, oficiais e outras pessoas a que o alvará fosse mostrado que cumprissem 
e guardassem os dias das vereações estabelecidos pelo mestre da Ordem de 
Santiago, sem embargo do seu Regimento dos Oficiais prever o contrário:

“ITEM. Os vereadores vijnram aa vereaçam quarta feira e ao sabado. E nom 
se escusaram sem justa causa. E o que hi nom vier pague para as obras do 
conçelho por dia çem reaaes brancos os quaes logo o escriuam screuera em reçepta 
sobre o procurador sob pena de os paguar anoueados, pero se for doemte ou 
ouuer alguum negocio que nom possa vijnr seja escusado fazendo o saber ante a 
seus parçeiros” (RO fls. 12v-13)472.

O documento é silente quanto aos dias e regularidade das vereações 
determinado para as terras da Ordem de Santiago, deixados ao arbítrio do 
seu mestre. Em contrapartida, sabemos que a vereação da cidade do Porto, em 
reunião plenária de 21 de junho de 1511, a que esteve presente o corregedor da 
comarca de Entre-Douro-e-Minho, Pedro de Aguiar, estabeleceu que o concelho 
reunisse em Matosinhos, por ser lugar grande e de povoação junta, à terça e à sexta.  
471 Militarium Ordinum Analecta 7. Fontes para o estudo das Ordens Religioso-Militares. Livro dos Copos, Fundação 
Engenheiro António de Almeida, 2006, doc. 256, p. 449(Anexo III, doc. 9), em http://www.cepese.pt/portal/
pt/publicacoes/obras/militarium-ordinum-analecta-n.o-7 (consultado no dia 28 de março de 2013). A versão 
original manuscrita está disponível em http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4251394 (consultado no dia 
28 de março de 2013).
472 Os mesmos dias (quarta e sábado) vêm previstos no título dos juízes ordinários (RO fl. 6).
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A mudança de local da vereação prende-se com o surto de peste e a fuga da 
cidade. Se, por um lado, os dias da semana não são concordantes com os 
previstos pela lei, por outro lado, a falta dos oficiais à vereação é sancionada 
com uma coima de cem reais brancos, tal como prescrito pelo Regimento dos 
Oficiais473.

No livro das vereações portuenses ficou registado um exemplo, pelo 
menos, da aplicabilidade da coima dos cem reais. O multado foi o vereador 
Nuno Alvares que, sem qualquer justificação, faltou à sessão de 20 de julho 
de 1510. A essa câmara, para além do juiz João Martins Ferreira, compareceu 
o vereador Vicente Correia e o vereador do ano passado, João Alvares, em 
substituição do vereador Jorge Lourenço474. A substituição, por um vereador 
que já tivesse exercido funções, seria uma forma de evitar a pesada coima dos 
cem reais, imposta pelo Regimento dos Oficiais.

Outra maneira de justificar a falta à vereação consistia em apresentar uma 
prévia justificação por justa causa, como previa o dito preceito do Regimento 
–“pero se for doemte ou ouuer irei negocio que nom possa vijnr seja escusado fazendo o saber 
ante a seus parçeiros”–. Assim procedeu o juiz eleito, quando foi convocada para a 
sessão de 13 de setembro de 1512. João Pais, por intermédio do tabelião, mandou 
avisar que por bem da justiça ia para fora fazer uma diligência e inquirição. 
Para além da devida justificação, uma vez que também estava ausente o outro 
juiz da cidade, João Pais mandou que cumprissem o Regimento dos Oficiais e 
nomeassem um vereador para essas funções, de forma que a cidade não ficasse 
sem justiça475. Esta nomeação do juiz pela ordenação está prevista no título dos 
vereadores –no item a seguir–.

O Regimento impresso sob a égide de D. Manuel I faz uma regulamentação 
minuciosa do procedimento a seguir na escolha dos oficiais concelhios. Por 
isso, o corregedor de Entre-Douro-e-Minho, Pedro de Aguiar, no início da 
sessão portuense de 7 de julho de 1509, em que estiveram presentes setenta 

473 Porto, AHM – Livro de Vereações 9, fl. 169-170 (Anexo III, doc. 12).

474 Porto, AHM – Livro de Vereações 9, fl. 103v (Anexo III, doc. 11).

475 Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fl. 30v. (Anexo III, doc. 15).
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e sete pessoas, mais o juiz e três vereadores em exercício de funções, terá lido 
em alta voz476:

““Titlo dos vereadores das çidades e villas e cousas que a seus ofícios perteençem.
Os vereadores ham de seer feitos segundo he contheudo no titollo dos corregedores 
das comarcas477 . a saber . na maneira seguinte.
Tanto que o corregedor cheguar a qualquer lugar de sua correiçam sabera se 
he neçessario fazer se elleyçam dos juizes ou outros offiçiaães do conçelho por 
a elleiçam passada ja seer acabada. E achando que he neçessaria se fazer 
juntos em camara os juizes vereadores precurador e homens boons e pouoo 
chamado a conçelho. E com acordo delles aas mais vozes tomara seys homens 
boons do lugar para enlegedores os quaes enlegedores lhe seram nomeados 
secretamente, nomeandolhe cada huum seys homens que pera ello mais autos 
lhe pareçer E dara juramento aos euangelhos aos ditos seis enlegedores que 
bem e verdadeiramente escolham aquellas pessoas que pera taaes carreguos lhe 
pareçerem mais perteençentes. E que tenham segredo e nom diguam os que assi 
nomearem a outra pessoa alguma. E estes seis homens fara apartar de dous em 
dous nom seendo estes dous parentes aaquem do quarto graao nem cunhados no 
mesmo graao E sejam apartados em outra casa onde outra passoa nom este se 
nom os ditos enlegedores. E estaram assi apartados dous e dous em maneira que 
se nom fallem huuns com os outros. E mandelhes que cada huuns desses dous 
dem em scripto apartado per sy quaaes lhes pareçe que som perteençentes pera 
juyzes, nom seendo daquelles que seruiram os tres annos passados. E em outros 
titollos dem quaes sam perteençentes para vereadores. E em outro titolo lhe 
dem quaaes virem que som perteençentes pera procuradores. E em outro titollo 
lhe dem quaes sam perteençentes pera thesoureiros onde thesoureiros ouuer. E 
em outro titollo lhe dem os tabaliaães e todollos homens boons desse lugar que 
forem perteençentes pera serem scriuaães da camara e beens desses lugares, e assi 
dos orfaãos onde custumam andar per elleiçam do conçelho. E assy em outro 

476 Porto, AHM – Livro de Vereações 9, fls. 59-61v. (Anexo III, doc. 10).
477 Cfr. Ordenaçoens do Senhor Rey D. Affonso V, Real Imprensa da Universidade, Coimbra, 1792 (fac-simile da 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1984/1998) (= OA). (OA 1.23.43-47).
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titollo lhe dem quaaes quer que forem perteençentes para juizes dos hospitaaes 
nos lugares onde se custuma que o nom sejam os juyzes ordenairos e ha juiz 
apartado per sy. E esso mesmo pera quaes quer outros offiçiaaes. E porem 
os ditos enlegedores cada dous em seu rool nom nomearam mais pessoas que 
aquellas que forem neçessarias para os ditos oficios os ditos tres annos. E estes 
rooles faram cada dous homens desses seis huum roll em tal guisa que sejam tres 
roles per ellesassinados. E se se açertarem dous enlegedores que nom souberem 
screuer se lhes dara huma pessoa que screua com juramento que nom descubra. 
E logo tanto que lhe o juramento for dado sem fallando mais huuns aos outros, 
saluo os dous que forem apartados huum com ho outro nom alçaram maão nem 
se partiram dalli ataa que sejam acabados os ditos rolles, e como forem acabados 
dem os ao corregedor. E como lhes forem entregues vejaos per sy soo e conçerte 
huuns com os outros. E escolhera per aquelles rolles que os seis enlegedores 
fizerem aquelles que teuerem mais vozes. E tanto que os assi tiuer apurados 
screuera per sua maão em huma folha que se chama pauta sobre sy os que 
ficam escolheitos para juizes. E em outro titollo os vereadores. E em outro 
os procuradores, e assi de cada ofiçio. E esta folha sera assinada pello dito 
corregedor, e se çarrara e aseelara com o sello da chançalleria que perante elle 
anda. E tanto que a dita pauta for feita e assinada como dito he fara pelouros 
desta guisa . a saber . tres pera juizes, e tres de vereadores, e tres de procuradores, 
e tres de thesoureiros, e assi de cada oficio em cada pelouro. E nos pelouros dos 
juizes e vereadores nom ajuntara parentes ou cunhados aaquem do quarto graao 
para em huum anno auerem de seruir. E estes pelouros se poeram em huum saco 
apartado sobre sy. No qual saco se faram tantos repartimentos quantos forom 
os oficios que no dito saco ouuerem destar, e em cada repartimento se poera o 
titolo de cada oficio. E em estes repartimentos se meteram em cada huum os 
pelouros daquelle officio de que for o titollo. E assi se fara outro repartimento 
em que se poera a pauta no dito saco com os ditos tres roles dos enlegedores. A 
qual pauta com os ditos rooles se veera no fim dos tres annos para se saber se 
os oficiaes que nelle forom postos sairam ou foy feita alguma falsidade pera se 
dar castigo a quem o mereçer. E este saco se metera em huum cofre forte e bem 
fechado com tres fechaduras, das quaes teeram as chaues os vereadores que forom 
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ho anno passado cada huum sua. E estes que assi teuerem as dictas chaues 
do cofre nom as daram a outro que alguma das ditas chaues tenha, porque 
nunca em nenhuum tempo em huma maão sejam duas chaues do dito cofre, mas 
cada huum dos sobreditos per sy hyra abrir a sua fechadura quando comprir. 
E fazendo o contrairo assi o que a dita chaue deer a quem outra tinha como 
aquelle que a reçeber teendo ja outra, sera degradado por huum anno fora da 
çidade ou villa e seu termo. E mais pague quatro mill rreaes, a metade pera os 
catiuos e a outra meetade pera quem os acusar. E seendo caso que alguum dos 
que teuerem estas chaues falleça ou lhe seja neçessario hyr fora do lugar, auendo 
de seer por tanto tempo que pareça que sera neçesario de se abrir o dito cofre, 
emtom per ordenança dos officiaaes que esse anno forem se dara a dita chaue ou 
chaues a outra pessoa ou pessoas daquelles que nos pellouros dos ditos officios 
sooe dandar. E esta maneira se teera em todollos outros annos.
E no tempo que ouuerem de fazer os officiaaes segundo seu foro e custume 
mandaram apregoar a conçelho E presente todos huum moço de hydade de 
sete annos metera a maão no dito saco reuoluendo bem esses pelouros em cada 
saco. E de hy tirara de cada huum os pelouros que comprem pera os officios. E 
aquelles que assy sayrem nos pelouros sejam offiçiaaes esse anno e outros nom. 
E os juyzes mandaram requerir as cartas para usarem do dito officio de julgado 
aos desenbargadores do paaço ou ao corregedor da comarca ou ao senhorio que 
lhe ouuer de dar. E atee que ajam a dita carta nom usaram do dito officio. E 
os que ho contrairo fizerem aueram por ello aquella pena que nossa merçee for 
de lha dar. E a todollos officiaaes ante de começarem seruir seus officios sera 
dado juramento sobre os sanctos euangelhos que bem e verdadeyramente usem 
dos ditos officios guardando a nos nosso seruiço e as partes seu direito” (RO 
fls. 8-10).

Não deixa de ser interessante que o corregedor tenha lido esta parte do 
Regimento em vez do seu próprio estatuto, regulamentado nas Afonsinas. O 
mais sensato, mesmo para juristas do século XVI, parece ser que “lex posteriori 
revogat priori”.
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 3.2.5. dos Juízes ordinários e Cousas que a seus ofíCios  
 PertenCeM (ro fls. 1-8)

Os juizes, tal como acima ficou dito para os vereadores, estavam obrigados 
a, pelo menos um, ir à quarta feira e sábado à câmara:

“Item porque os juizes ordenairos com os homens boons teem o regimento da 
çidade ou villa elles ambos quando poderem ou ao menos huum vira aa quarta 
feira e ao sabado sempre aa camara para com os outros ordenarem o que 
entenderem por prol comunal e por dereito e justiça” (RO fl. 6)

Em caso de impedimento por justa causa seria nomeado um juiz pela 
ordenação, como noutro parágrafo efectivamente previa o Regimento:

“Item. Trabalhemse que façam ambos as audiençias aos tempos que deuem E 
quando alguum delles for doente ou absente de justa causa nom leixe nem ponha 
por sy ouuidor E faça saber aos vereadores e regedores e elles daram carrego a 
huum dos vereadores que virem que mais pertencente for que ho dito carrego 
tenha” (RO fl. 5v)

A eleição do juiz pela ordenação é uma designação atípica para o cargo, 
feita directamente sobre um vereador, que passa a desempenhar as funções 
interinas de juiz. Este modo excepcional de eleição vem de época anterior ao 
Regimento. Em Montemor-o-Novo, num assento do Livro de Contas, no dia 25 
de junho de 1499, é expressamente identificado um “Luis Fernandez vereador e juiz 
pella ordenaçom”478. A Ordenação vigente era então a Afonsina, onde efectivamente 
consta tal preceito479 que passou, ipsis verbis, para o Regimento dos Oficiais.

 
 
478 Jorge FonseCa, Montemor-o-Novo no Século XV, Câmara Municipal, Montemor-o-Novo, 1998, p. 183.
479 (OA 1.26.24).
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 Esse procedimento eleitoral é recomendado na vereação de 13 de 
setembro de 1512. Devido à ausência dos dois juízes eleitos, um deles –João 
Pais– mandou que se nomeasse um vereador para juiz, de forma que a cidade 
não ficasse sem justiça480.

Nova menção vai surgir na acta da vereação de 23 de fevereiro de 
1513. Para certificar a eleição extraordinária do vereador João Baião, para juiz 
pela ordenação, o procurador do concelho mandou ao escrivão que lesse o 
respectivo fragmento do Regimento481. Na acta ficou referido, expressamente 
e em simultâneo, o “regimento e ordenaçom” e, mais à frente, o “regimento novo”482. 
O que me leva a duvidar que a menção pode não se referir ao Regimento 
dos Oficiais, mas ao livro das Ordenações novas. Mas será que o procurador 
portuense, Diogo Garcês, no início do ano de 1513 já tinha os livros da nova 
colecção das Ordenações?

Este João Baião foi encarregue de proceder à correição anual dos pesos 
e medidas do julgado, que pertencia à sua almotaçaria, conforme o Regimento 
–“Outrosy todos os que tem medidas de pam vinho e azeite que as mostre pera as verem se som 
direitas so a pena que he posta na postura do conçelho”– sendo-lhe posta resistência no 
couto de Grijó. A ocorrência ficou regista na sessão de 20 de maio de 1513483. 

 3.2.6. dos alMotaCés e Cousas que a seus ofíCios PertenCeM 
  (ro fls. 14-17v)

Os almotacés estavam obrigados, pelo Regimento dos Oficiais, a um 
pregão mensal idêntico ao registado no dia 8 de março de 1512, para os 
almotacés desse mês484. Diz a letra da lei:

480 Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fl. 30v. (Anexo III, doc. 15).
481 Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fls. 61v-62. (Anexo III, doc. 17).
482 Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fls. 61v-62 (Anexo III, doc. 17).
483 Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fl. 81v-82v.(Anexo III, doc. 19).
484 Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fl. 127 (Anexo III, doc. 13).
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“Item. Os almotaçees sejam bem auisados que o primeiro atee o segundo dia 
como entram a mais tardar mandem logo apregoar que os carniçeiros e paadeiras 
e regateiras almocreues alfaiates e çapateiros e todos os outros mesteraaes vsem 
cada huum de seos mesteres e dem os mantijmentos em abastança guardando as 
vereações e posturas do conçelho”(RO fl. 15)

Os almotacés deviam ser nomeados aos pares e exercer a função durante 
o curto espaço temporal de um mês. No entanto, em sessão de 31 de julho de 
1512, a edilidade portuense, para evitar os enganos nas farinhas, perpetrados 
pelos moleiros, dicide nomear dois almotacés pelo período de dois meses. 
Mas o procurador interino, Pero Eanes, protestou que na cidade sempre se 
fizeram os almotacés aos meses, tal como prescrevia o Regimento régio dos 
Oficiais. Mesmo assim, para obstar aos tais prejuízos na farinha, perseveraram 
na sua decisão485. O Regimento que os portuenses acabaram por afastar –na sua 
opinião, justificadamente– reza assim:

“Os almotaçees se façam loguo no começo do anno per esta guisa.
ITEM. O primeiro mes ham de ser almotaçees os juyzes do anno passado.
ITEM. O segundo dous vereadores os mais antijgos e ho terçeiro huum vereador 
e o procurador do anno passado e no lugar onde ouuer quatro vereadores 
seruiram no terçeiro mes os outros dous vereadores. E no quarto mes seruira o 
procurador com outro.
ITEM. Pera os noue meses os oficiaaes do conçelho com o alcaide moor onde de 
foro ou custume elle ha de seer presente ao fazer dos almotaçees tomando todos 
primeiramente juramento de fazerem aquelles que pera ello mais ydoneos forem 
emlegeram noue pares de homeens boons dos milhores que ouuer no conçelho que 
esse anno nom forem oficiaaes delle que sejam perteençentes pera o seer e seram 
postos em pellouros E como forem feitos os tiraram presente o dito alcaide moor 
e scriptos no liuro da vereaçam cada mes dous como sajrem sem outra afeiçam” 
(RO 14-14v)

485 Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fls. 17-17v (Anexo III, doc. 14).
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Para finalizar, deixo aqui mais um registo, mas que já cai fora do âmbito 
temporal traçado para este trabalho. Trata-se de uma carta de D. Manuel I a 
permitir que a eleição dos juizes das terras da Ordem de Santiago se continuasse 
a fazer conforme o costume antigo, escusando o cumprimento dos novos 
Regimento e Ordenação do reino486. Esta prerrogativa régia ao mestre da 
Ordem de Santiago foi outorgada em Lisboa, no dia 2 de abril de 1515. Nesta 
data, pela própria expressão usada e por se tratar de um documento régio, o 
que estaria em causa seria a aplicação das Manuelinas de 1514, nomeadamente, 
no seu título “dos vereadores das çidades e villas e cousas que a seus officios pertencem” 
(OM-1514 1.36)487. Estou capaz de crer que com a promulgação desta 2.ª edição 
do 1.º sistema das Ordenações Manuelinas se terá definitivamente revogado a 
vigência do Regimento dos Oficiais. Com a actualização das Ordenações do 
reino (servindo o Regimento como fonte imediata nos títulos correspondentes) 
não faria sentido manter em vigor um texto legislativo desactualizado.

A questão agudiza-se se ponderarmos que essa actualização já tinha 
sido feita com a 1.ª edição do 1.º sistema, em 1512/13. Deverá a revogação do 
Regimento ser retroagida à data de 1512? Parece pouco provável se entendermos 
que, ao que tudo indica, em outubro de 1514 os 5000 livros das Ordenações 
ainda estavam em posse de Valentim Fernandes, que os entregou ao Hospital 
de Todos os Santos de Lisboa488. Uma investigação aturada à vigência destes 
textos legais das Ordenações de Valentim Fernandes, bem como das sucessivas 
de 1514, virá complementar e ajudar a entender até quando estiveram em vigor 
os textos do Regimento dos Oficiais.

Em retrospectiva, fica aqui comprovada a primeira edição de 1503 –
vaticinada por Alves Dias– pelo cimélio isolado de Viana do castelo489. As 
referências expressas a um regimento novo no próprio Regimento de 1504 
486 Militarium Ordinum Analecta 7. Fontes para o estudo das Ordens Religioso-Militares. Livro dos Copos, 2006, doc. 293, 
p. 568 (Anexo III, doc. 20), –cf. os endereços digitais acima referidos–.
487 Liuro Primeiro das Ordenações, Nouamente corrigido na segunda empressam (Lyxboa: Ioham Pedro Bonhomini 1514), 
em http://purl.pt/14708 (consultado no dia 1 de abril de 2013) (= OM-1514).
488 Introdução de João José Alves dias, às Ordenações Manuelinas: Livros I a V: Reprodução em fac-símile da edição de 
Valentim Fernandes, pp. 23-25.
489 Viana do Castelo, AM – 883, n.º 41 (Anexo III, doc. 2).
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e nos documentos do mesmo ano da impressão, –v.g., documentos de 18 de 
junho de 1504 (Anexo, doc. 3), 25 de junho de 1504 (Anexo, doc. 4), 11 de 
julho de 1504 (Anexo, doc. 5), 13 de julho de 1504 (Anexo, doc. 6), 24 de julho 
de 1504 (Anexo, doc. 7)– são indicativas da existência de um outro antigo. A 
edição de 1504 é, sem dúvida, a que deixa menos dúvidas. Fica também um 
passo vacilante em torno da contrafacção anunciada por Alves Dias –v. g., o 
documento de 21 de novembro desse ano de 1506, que refere, explicitamente, os 
“regymemtos novos que mamdamos lamçar pello reyno”490. Quem o diz é a voz autorizada 
de D. Manuel I e seria pouco plausível que alcunhasse de novos os Regimentos 
com uma impressão terminada há quase três anos e, desde aí, usados pelos 
concelhos. Se assim for admitido e futuramente corroborado, então, o ano da 
contrafacção pode ter sido mesmo o de 1506.

Ainda mais controversas são as referências aos regimentos –sobretudo, 
quando são identificados como regimentos novos, pressupondo uma nova 
impressão desconhecida– nos documentos do ano de 1513, apôs a conclusão 
das Ordenações Manuelinas. Deixo aqui o cotejo com as normativas do 
Regimento dos Oficiais, mas parece-me que o mais plausível seja que os livros 
das Ordenações Manuelinas, na edição de Valentim fernandes, chegaram 
precocemente ao norte do país e tiveram vigência efectiva, revogando o texto 
do Regimento dos Oficiais.

A verdade é que na colectânea manuelina consta um imperativo para 
que os procuradores do reino adquirissem todos os livros das Ordenações e 
não procurassem contra elas491. Estabelecendo uma coima de vinte e quatro 
cruzados aos que contra as suas Ordenações procurassem na Corte ou nos 
tribunais superiores da Casa da Suplicação e da Casa do Cível e suspendendo 
o prevaricador do exercício das suas funções até à liquidação da multa. Nesse 
fragmento lateja um combate à primazia das fontes externas do Ius commune, 
proibindo os procuradores de alegar ou requerer contra as ordenações do rei 
490 Militarium Ordinum Analecta 7. Fontes para o estudo das Ordens Religioso-Militares. Livro dos Copos, 2006, doc. 256, 
p. 449 (Anexo III, doc. 9).
491“E mandamos a esses procuradores que tenham os liuros todos das nossas ordenações e non procurem contra ellas e usem bem de 
seu officio non fazendo perlongas nos feitos nem os dilatando maliciosamente. E fazendo o contrairo pagaram aas partes todas as 
custas que per sua culpa fezerem” (OM-1512 1.31.3).
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com o fundamento de que eram contra o Direito romano ou canónico–que 
per palavra nem per escrito non aleguem nem requeiram contra alguma ordenaçam per nos 
aprouada que se non deue comprir nem guardar nem per ella julgar dizendo que he contra 
dereito comuum ou contra dereito canonico–492.

492 “E porque nossa tençam he que nossas hordenações sejam muy inteiramente guardadas. Mandamos e defendemos a todos os 
procuradores assi da nossa corte e casa da supricaçam como da casa do ciuel. e a todas outras pessoas que em cada huma das ditas 
casas feito trouuerem ou procurarem ou requererem que per palavra nem per escrito non aleguem nem requeiram contra alguma 
ordenaçam per nos aprouada que se non deue comprir nem guardar nem per ella julgar dizendo que he contra dereito comuum ou 
contra dereito canonico em quanto a tal ordenaçam non for per nos reuogada. E qualquer que o contrairo fizer per esse mesmo 
feito sem ser necessario outra sentença nem decraraçam Auemos por bem que encorra em pena de vinte cruzados pera as despesas 
da relaçam onde se a tal duuida mouer. os quaes logo pagara ante que da relaçam parta se hy presente esteuer E non estando hy 
se esto for na casa da supricaçam o regedor da dita casa. ou se for na casa do ciuel o gouernador della sospenda logo o procurador 
que tal razam teuer alegada do officio do procuratoreo atee que pague a dita pena. E non sendo procurador o que o teuer alegado 
mandeo logo penhorar pollos ditos vinte cruzados e custas que se na arrecadação delles fezerem. E o dinheiro das ditas penas sera 
entregue ao reçebedor dos dinheiros das despesas da relaçam perante o escrivam de seu officio pera todo viir a bõa recadaçam” 
(OM-1512 1.31.4).
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CaPítulo 4 

ordenações desaPareCidas e duvidosas493

Encobertas e misturadas com as referências aos livros de Ordenações que 
tenho vindo a seguir e analisar, desde os finais do século XIV até ao advento da 
imprensa jurídica portuguesa no alvor do século XVI, surgem outras menções 
a eventuais colectâneas jurídicas do Ius regni. Parece, no entanto, que nunca 
se ouviu falar delas ou continua a ser demasiado precário e de credibilidade 
duvidosa o que a seu propósito se afirmou. Tendo sempre em conta esta 
susceptibilidade adversa, essas compilações de mais duvidosa existência foram 
remetidas para o capítulo final, quebrando o fio cronológico adoptado e que 
seria o mais recomendável.

O que se segue nas próximas laudas não tem quaisquer pretensões de 
maior autorictas ou de opinião mais qualificada no ponto desta temática, que 
persevera dominado pelas sombras do obscurantismo. Pretende apenas deixar 
aqui uma chamada de atenção para determinados registos escritos que se coligem 
no anexo final, acompanhados de uma análise crítica que –como hipotética 
proposta– ajude a compreender o procedimento compilatório português in totum, 
desde os seus primórdios até surgirem as colectâneas em letra de forma –estas 
últimas também carregadas com os seus próprios arcanos, que não se misturaram 
com os aqui tratados, sob pena de se alargar excessivamente o desafio e o âmbito 
material e cronológico traçado para este trabalho–. Os vácuos que ficaram ao 
longo dos capítulos anteriores clamam por preenchimento. Trata-se, no fundo, 
de tentar ordenar as diversas peças do quebra-cabeças e colmatar as lacunas que 
paulatinamente o ferro da investigação científica vai pondo a descoberto ao 
arar os pergaminhos medievais restantes. No entanto, os registos enfermam de tal 
493 Este capítulo foi publicado como “Ordenações Portuguesas Desaparecidas e Duvidosas”, in e-SLegal 
History Review 17, janeiro de 2014 [Disponível em: http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=15 
(consultado no dia 26 de outubro de 2018)]. Os subsídios documentais que surgiram a posteriori foram 
incluídos na ordem cronológica e vão identificados com uma letra à frente do número que corresponde à 
ordem do documento imediatamente anterior.
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escassez, laconicidade e incerteza endémicas que são bastante passíveis de incorrer 
em erro e obstam a qualquer proposta de tese minimamente segura.

A primeira conjuntura a curar ainda se insere no âmbito do atrás identificado 
como sistema primitivo. Trata-se do Caderno de Justiça de D. Duarte, que 
convencionei designar por sistema primitivo eduardino, por oposição ao sistema 
primitivo joanino –correspondendo este último aos primeiros livros de Ordenações 
do reino, tratados no capítulo 2–. Ainda dentro do lapso de tempo do sistema 
primitivo, antes da Reforma das Ordenações, surge curiosa menção a um livro das 
Ordenações dos Contos. Posteriormente, no tempo do sistema de reforma afonsino, 
em pleno reinado de D. João II vai surgir o enigmático Compromisso, da lavra de 
Lourenço da Fonseca. Para finalizar, o livro novo das Ordenações de D. Manuel I, 
que surge referenciado muito antes de se ter iniciado a faina das Manuelinas, parece 
não se identificar com o Compromisso de D. João II nem com qualquer livro da 
Reforma das Ordenações.

 4.1. o Caderno de Justiça. 

“elrey Eduarte meu senhor cuja alma Deus aja gloria ffez em ssendo 
iffante huum quaderno de justiça em o quall mandou ffazer em 
todos os loguares juizes per pelouros e mando que sse chamassem 
por el rey”

    (1439 – Certidão judicial)

Começo por recordar que, recentemente, o ano de 1418 tem sido 
considerado a melhor proposta como plausível data do início dos trabalhos de  
Reforma das Ordenações ou Ordenações Afonsinas494. Já tive oportunidade  
494 Luís Armando Carvalho HoMeM, “Estado Moderno e Legislação Régia: Produção e Compilação Legislativa 
em Portugal (séculos XIII-XV)”, in A Génese do Estado Moderno no Portugal tardo-medievo, Lisboa, 1999, pp. 116 e 121; 
Idem, “Rei e «Estado Real» nos textos legislativos da Idade Média portuguesa”, Carlos Alberto Ferreira de Almeida 
in memoriam, vol. I, Porto, 1999, pp. 391-392, em http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/3193.pdf (consultado 
no dia 22 de abril de 2013). Proposta aceite por Martim de albuquerque, “O Infante D. Pedro e as Ordenações 
Afonsinas”, Estudos de Cultura Portuguesa, vol. 3, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2002, pp. 58-60.
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de expressar que, eventualmente, poderia ter sido o início de uma fase intermédia, 
mas não propriamente da Reforma das Ordenações495. Persisto convicto que este 
ano não terá sido o início dos trabalhos oficiais da Reforma das Ordenações. 
Mas não se podendo negar a sua evidência neste processo de dotar o reino 
de uma colectânea oficial de Ius proprium, antes pelo contrário, entendo hoje 
que –mudando de opinião– terá sido antes uma fase de complementaridade 
e continuidade e não propriamente substitutiva dos trabalhos anteriormente 
realizados. É o que de seguida tentarei expor e demonstrar.

Já vimos que existiam dois livros de ordenações: um com a legislação até 
ao final do reinado de D. Afonso IV e outro com a legislação posterior até ao 
início do reinado de D. João I-convenhamos que não faria qualquer sentido 
coligir e compilar, tão só e apenas, o Direito até ao final do reinado de D. 
Afonso IV e descurar o Direito mais recente, produzido nos reinados de D. 
Pedro I, D. Fernando e D. João I-. Também ficou alinhavado que asordenações 
e capítulos gerais de Cortes posteriores eram, em princípio, anexos no final dos 
livros a título de leis extravagantes, imediatamente após a sua promulgação ou 
publicação. O que pode ter dado origem a que em 1418 -por se ter esgotado o 
espaço nos primeiros livros, mas  também  por  se pretender  um  complemento  
para as  Ordenações vigentes- se tivesse iniciado um livro novo para a vasta 
legislação saída dessas Cortes e toda a outra extravagante a produzir. Armindo 
de Sousa refere a propósito que nestas Cortes o infante D. Duarte terá “produzjdo 
e desembargado um caderno de justiça, que se perdeu”496. Nessa pegada, Helena da Cruz 
Coelho  revela  “certos aspectos do seu clausulado”,  a partir  de  uma  carta  
do  infante  D. Duarte dirigida ao  corregedor  da Beira, Rui Salvado.  O  
diploma analisado  e publicado  por Cruz Coelho (sem data) surge como parte 
integrante de um longo processo sobre a jurisdição do bispo de Coimbra nos 
coutos da Beira, transcrito por JoãoAfonso, a 13 de fevereiro de 1439, em Santa 
Comba Dão. À liça judicial foram apresentadas provas documentais desde o 
tempo de D. Afonso  III até ao último ano  do  reinado de D. João I. Inclusive,  
a dita carta dirigida ao corregedor da Beira Rui Salvado que, como observou 
495 doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 91 e 66 n. 3.

496 Armindo de sousa,As Cortes Medievais Portuguesas, vol. I, Porto, 1990, p. 443.
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Cruz Coelho, ao identificar D. Duarte como Infante, terá que ser anterior à 
morte de D. João I (1433)497. 

À falta de outros e melhores elementos, o percurso de Rui Salvado na 
correição da Beira pode ajudar a precisar a data desse documento. A 15 de 
março de 1419, em Ferreiros, o dito corregedor dirige carta aos juízes da cidade 
de Lamego para que admoestem o tabelião, João Loução, no exercício do seu 
ofício498. Consegui coligir mais dois documentos escritos, um de 1422 e outro 
de 1424. No de 20 de novembro de 1422, aparece a executar uma sentença de 
El-Rei, contra Diogo Soares de Albergaria, para ser restituída a posse da aldeia 
de Carvalhal Redondo, no termo de Canas de Senhorim, ao Cabido da Sé 
de Viseu499. O segundo documento é uma confirmação régia dos privilégios 
do bispado de Lamego, ao seu bispo D. Garcia, em Torres Novas no dia 9 de 
junho de 1424. Esta carta de convalidação é dirigida e mandada cumprir a 
Rui Salvado, no exercício de funções como corregedor na comarca e correição 
da Beira500. Por documento de 19 de fevereiro de 1427 já é Lourenço Eanes o 
corregedor na comarca da Beira501. Poder-se-á precisar melhor o tempo em que 
Rui Salvado foi corregedor da Beira, mas para já basta para que se possa situar 
o documento que lhe foi dirigido, onde se refere explicitamente o Caderno de 
Justiça de D. Duarte, em data muito próxima dos últimos anos do primeiro 
quartel de quatrocentos (i. e., 1419-1424).

Consta no documento judicial coimbrão que “elrey Eduarte meu senhor 
cuja alma Deus aja gloria ffez em ssendo iffante huum quaderno de justiça em o 
ire mandou ffazer em todos os loguares juizes per pelouros e mando que sse 
chamassem por el rey do quall mandado o trellado he este que sse adiante  

497 Maria Helena da Cruz CoelHo, “Entre Poderes - Análise de alguns casos na centúria de quatrocentos”, 
Revista da Faculdade de Letras – História, série II, vol. 6, Porto, 1989, pp. 113 n.20. Apêndice Documental, pp. 
126-135.
498 Costa, História do Bispado e Cidade de Lamego, vol. I, pp. 190-191.
499 Viseu, AD – Pergaminho 54.
500 Chancelarias Portuguesas. D. João I, volume IV, tomo 2 (1393-1433), Centro de Estudos Históricos da 
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2006, doc. 483, pp. 52-57.
501 Viseu, AD – Pergaminhos, mç. 50, n.º 47.
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ssegue”502. De seguida, transcreve parte do regimento dos corregedores das comarcas, 
promulgado em Serra de Atouguia, a 12 de setembro de 1418503. A evidenciar que 
o regimento dos corregedores das comarcas fazia parte do Caderno de Justiça, os 
procuradores de Loulé às Cortes de Évora, reunidas em 1444, advertem D. Afonso 
V que “per El Rei Dom Joham vosso auoo cuja alma Deus aja por seu ireita e bõo 
regimento da terra foi ordenado o caderno da justiça mandando em el antre as outras 
coussas que fosse feita jnliçom per seis homes bõos das ireita que eram pera juizes 
uereadores e procuradores e asy pera outros ireita e feita fosem postos em pelouros 
e metidos em sacos pera auerem de seruir em cada huum ano”504. Torna-se evidente 
que também este último documento se está a referir ao regimento dos corregedores 
de comarca de 1418, onde, com parcas actualizações, foi integrada a ordenação que 
implementou o sistema de eleição por pelouros de 21 de junho de 1391.

Consegui coligir outra referência documental que me parece querer 
identificar o eventual livro de Ordenações de 1418. Num capítulo especial 
da vila de Guimarães às Cortes de Lisboa de 1427, refere-se um caderno de 
ordenações na titularidade do coevo corregedor de Entre-Douro-e-Minho, Rui 
Fernandes Homem. Diz assim: “Item ao que dizees que he contheudo em 
huum caderno que nos deu Rui Fernandez Homem corregedor por nos em esa 
comarca dAntre Doiro e Minho dornenações em o quall caderno he contheudo 
que nos mandamos ao coudell que ora he posto em essa uilla, per nosa carta 
que façam alardo com todollos moradores dessa uilla e termo e que apure todos 
e lhe mande teer armas e cauallos aos acontiados em ellas e os piaaes escudos 
e lanças”505. Estas são as primeiras evidências de que no Caderno de Justiça  
 
502  CoelHo, “«Entre Poderes» - Análise de alguns casos na centúria de quatrocentos”, pp. 126-135 (Anexo IV, 
doc. 1.3).
503  Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro dos Pregos, doc. 308, fls. 217v-221, em http://arquivomunicipal.
cm-lisboa.pt/xarqdigitalizacaocontent/Documento.aspx?DocumentoID=60462 (consultado no dia 22 de 
abril de 2013); Eduardo Freire de oliveira, Elementos para a História do Município de Lisboa, 1.ª Parte, Tomo 
2, Tipografia Universal, Lisboa, 1885, pp. 29-38, em http://archive.org/details/elementosparahis02freiuoft 
(consultado no dia 22 de abril de 2013). O cotejo deste fragmento com o regimento de 1418 e o das OA 
1.23.43-48 está feito em doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 260-262.
504  Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 24, fl. 56 (Anexo IV, doc. 1.4).
505 Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, Tomo II (1450-1456), Coimbra, 1934, 
doc. 328, pp. 371-372 (Anexo IV, doc. 1.1).
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de 1418 constavam, pelo menos, o regimento dos corregedores das comarcas 
e também o regimento dos coudéis.

A propósito, uma versão do regimento dos coudéis –feito em Évora a 
2 de abril de 1421– consta a seguir ao Regimento da Cidade de Évora e ténue 
vestígio na versão do Regimento de Arraiolos, concedido pelo coevo corregedor 
da Corte João Mendes506. Esta contiguidade e coincidência –regimento dos 
coudéis e caderno de ordenações– fez-me ponderar e pressagiar uma eventual 
relação do Caderno de Justiça com o dito Regimento da Cidade de Évora. 
Sendo mais preciso, será que o Caderno da Justiça adoptado por D. Duarte se 
poderá identificar com o Regimento da Cidade de Évora? É uma hipótese que 
como tal será a seguir ponderada.

Já quando procedi ao cotejo do Regimento de Évora com os títulos 
correspondentes na Reforma afonsina das Ordenações, fiquei com a nítida 
sensação de que estaríamos perante estruturas normativas de “âmbito bastante 
mais amplo e destinado a todo o reino e não apenas à cidade de Évora”507. Esta tese sairá 
reforçada se for provável alguma concordância de conteúdo entre o Regimento 
e o Caderno de Justiça. Mas para que isso possa ser possível, antes de mais, 
temos que alcançar uma hipótese de coincidência de datas, caso contrário, não 
valeria a pena continuar. Por outras palavras, esta ideia só poderá proceder se, 
ainda que eventualmente, o Regimento original tivesse sido promulgado em 
1418, nas Cortes de Santarém –data e local que aceitamos para o Caderno da 
Justiça–. Haverá alguma viabilidade nesta suposição?

Ao nosso tempo chegaram duas cópias praticamente idênticas do 
Regimento, ambas feitas no século XV: uma endossada à cidade de Évora e 
outra à vila de Arraiolos. Malogradamente, ambas colocam graves dificuldades 
de datação –a primeira por não ter qualquer data e a segunda por ter uma data 
incompleta–. Por isso, a preocupação crítica ainda não acertou devidamente 
com o ano da sua produção.
506 Gabriel Pereira, Documentos Históricos da Cidade de Évora, vol. III, Évora, 1891, pp. 28-34 (Ed. Fac-Simile da 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998). Nas Afonsinas consta um regimento com data de 1418, mas que 
deixa dúvidas de datação, sobretudo, porque D. Duarte já é referido como rei.
507 doMingues, As Ordenações Afonsinas, p. 275 n. 12.
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O primordial difusor do texto de Évora em letra de forma, Gabriel 
Pereira, aventa que “em resultado parece-nos poder affirmar que o regimento da cidade foi 
elaborado por 1392; o que se encontra no liv. Peq. De perg. É uma copia d’esse regimento, com 
algumas interpolações, lavrada nos primeiros annos do sec. XV”508. Para tal inferência, 
apoiou-se em critérios pouco seguros. O seu ponto de partida é um outro códice 
do acervo da Câmara de Évora –o Livro Primeiro de Pergaminhos– com datação 
rasurada e muito dúbia. Este livro seria consequência da ordem de João Mendes 
para se coligirem os documentos do cartório do concelho. Mas a datação deste 
nunca poderia ser de 1392, porque João Mendes só entra para a corregedoria da 
Corte em 1402. Por outro lado, o imperativo de os escrivães copiarem em livro 
de pergaminho todas as escrituras pertencentes aos concelhos está consignada 
em ordenação régia do ano seguinte, com o dia 12 de maio de 1393509. O 
que quer dizer que, a partir deste ano de 1393 e sempre depois de 1402, a 
ordem do corregedor pode ter acontecido em qualquer tempo que estanciasse 
em Évora. Além do mais, é bem plausível que o Livro Primeiro de Pergaminhos 
seja posterior ao Regimento –se a ordem corrigendi consta expressa no Regimento 
é porque a cidade de Évora ainda não dera cumprimento à ordenação régia de 
1393–. Por isso, uma datação crítica poderá ter em atenção o vínculo entre estes 
dois códices –premissa que se pode aceitar, mas, por razões que não vale a pena 
estar aqui a colacionar, não quer dizer que obrigatoriamente assim tenha que 
ser–.

Para já, a intervenção do corregedor da Corte, João Mendes, coloca o 
Regimento sempre depois de 1402 –que é o ano de início do seu múnus–. 
Também já tive oportunidade de considerar que (i) um Item, no regimento 
do alcaide –“o alcaide ou carcereiro nom leve nem tome as roupas dos presos que fogirem 
salvo se levarem ferramentas ou britarem alguas prisões paguemse per esta roupa se as elles 
nom quiserem pagar”– foi reproduzido a partir de um capítulo geral apresentado 
às Cortes de Guimarães de 1401510; (ii) que o infante do Regimento não é D. 
Pedro, mas sim D. Duarte, associado a funções governativas, nomeadamente de 

508 Gabriel Pereira, Documentos Históricos da Cidade de Évora, vol. I, Évora, 1885, p. 157.
509 OA 4.24.
510 OA 5.106.
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Justiça, desde 1411-1413; e (iii) acabei por concluir que “o Regimento da Cidade de 
Évora parece ter sido elaborado depois do ano de 1402, entre o ano de 1411 e o de 1420”511. 
Para o ano ad quem (iv) segui a sugestão de Gabriel Pereira, quando refere que “o 
de Arraiolos está datado de 1420 e é evidentemente uma cópia do de Évora” –nenhuma das 
duas afirmações de Gabriel Pereira pode ser considerada exacta, como veremos–.

Ângela Beirante ao comentar o Regimento de Évora não avançou nada 
quanto à datação crítica, perseverando no parecer de Gabriel Pereira. De 
qualquer forma, os preciosos dados carreados por esta investigadora sobre a 
elite medieval de Évora, vão servir de impulso para as autoras da transcrição 
conjunta dos dois Regimentos de Évora e Arraiolos512. Para o propósito a 
alcançar por este trabalho –a elaboração de um Regimento primário (Caderno 
de Justiça) no ano de 1418– não será de todo despiciendo que passem a situar 
o Regimento de Évora “muito possivelmente, em meados ou finais da segunda década do 
século XV”513. Importa referenciar que, entre os dez regedores mencionados, o 
mais relevante para o caso sub judice acaba por ser Fernando Afonso, identificado 
como sobrinho do arcebispo, que seria o arcebispo de Lisboa D Diogo Álvares 
de Brito (1415-1422). O que em definitivo lhe permite “propor para a elaboração do 
Regimento uma data posterior a 1415”514 –perfeitamente ajustável ao ano de 1418–.

Quanto à data da versão enviada a Arraiolos, firmam-se no “dia 1 de Junho 
de mil quatrocentos e vinte, não sendo possível ler o último número em virtude do documento se 
encontrar rasgado. Desta forma, a cópia guardada em Arraiolos teria sido terminada em Évora 
algures no decurso da década de vinte da centúria de Quatrocentos sem que seja possível indicar 
o ano certo”515. Conjugando tudo, concluem que “se tivermos em linha de conta que o 
exemplar de Arraiolos deverá ter sido redigido no decurso da década de vinte do século XV e 
que este é uma cópia de um original existente em Évora, é licito supor que o Regimento de Évora 
poderá ter sido produzido no decurso da segunda metade da década de dez ou nos primeiros anos 

511 doMingues, As Ordenações Afonsinas, p. 115.

512 Os Regimentos de Évora e de Arraiolos do Século XV, Introdução e revisão de Hermínia Vasconcelos Vilar, 
leitura e transcrição de Sandra Paulo, em http://www.cidehus.uevora.pt/index_textos.htm (consultado no dia 
22 de abril de 2013).

513 Os Regimentos de Évora e de Arraiolos, p. 9.

514 Os Regimentos de Évora e de Arraiolos, pp. 7-8.

515 Os Regimentos de Évora e de Arraiolos, p. 4.
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da década de vinte do século XV, quando Évora se consolidava e se impunha gradualmente 
como um núcleo central do Portugal tardo-medievo”. É o derradeiro parecer que afasta 
definitivamente a tese secular de Gabriel Pereira, inclusive quanto ao facto de 
faltar o título régio de Senhor de Ceuta, uma vez que D. João I não surge com 
todos os seus títulos no Regimento516.

No seguimento deste entendimento, Ana Filipa Roldão persevera na 
data de 1415 –“Em torno do ano de 1415, Évora recebe um Regimento outorgado pelo 
corregedor da Corte, João Mendes de Góis”–. Não podendo deixar de se debruçar sobre 
a datação crítica do prólogo ao inventário da câmara e de terminantemente 
refutar o ano de 1392 –por nele se incluírem documentos posteriores ao ano 
de 1392, v. g., um documento de 1401– de forma invariável, também teve que 
se reportar à datação do Regimento da Cidade de Évora, “dando por certo que o 
regimento teria promovido a subsequente elaboração do inventário do arquivo”. Com base 
no estudo de Hermínia Vilar inclina-se para um “período entre os anos de 1414 ou 
1415 e a década de vinte”. Apesar de concluir que “Todos estes elementos, com maior 
ou menor grau de incidência, conduzem à desadequação da data de 1392 para a elaboração 
do Regimento, parecendo-nos que se deverá, daqui em diante, adoptar a nova datação crítica 
proposta, assumindo que o Regimento teria sido produzido em torno do ano de 1415”, não 
deixou de acautelar em nota de rodapé que o intervalo cronológico se mantinha 
entre o ano de 1415 e a década de 1420517.

É este lapso cronológico e não o ano preciso de 1415 o que melhor 
traduz a procura da verdade e não será despiciendo reiterar que, partindo do 
pressuposto de que existiu um códice fonte, as versões que chegaram aos nossos 
dias são duas cópias –sendo que a versão de Évora já é cópia de outra cópia– 
e o que verdadeiramente interessa para este estudo é chegar o mais próximo 
possível da data do Regimento original.

516 Os Regimentos de Évora e de Arraiolos, pp. 11-12.
517 Ana Filipa Firmino Sequeira Pinto roldão, A Memória da Cidade. Administração urbana e práticas de escrita 
em Évora (1415-1536), Tese de Doutoramento em História Medieval, apresentada à Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2011, pp. 4 e 19-21, em http://repositorio.ul.pt/handle/10451/4858 
(consultada no dia 27 de abril de 2013).
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Com um terminus a quo no ano de 1415, torna perfeitamente possível que 
o Regimento da Cidade de Évora tenha sido concedido após as Cortes de 1418, 
sendo a versão da Vila de Arraiolos posterior à de Évora. O que quer dizer 
que, até agora, nada obsta a que ambos derivem de um Regimento original 
comum que tenha sido elaborado em 1418, nas Cortes de Santarém. Sublinho 
o carácter genérico dos seus decretos, emprestado pela mediação activa do 
corregedor João Mendes e pela posterior transição de grande parte dos seus 
preceitos para as Ordenações Afonsinas. Vilar e Paulo também lhe reconhecem 
o cunho de lei mais ampla a aplicar a outros núcleos urbanos, para além de 
Évora e Arraiolos518. Aliás, quase me atrevo a afirmar que neste tempo seria 
estultice o monarca e a sua Corte darem-se ao trabalho de elaborar regimentos 
desta índole e não os aproveitarem na prossecução de unificação legislativa do 
reino que vinham implementando.

Para além destes dois burgos medievos alentejanos, os subsídios 
documentais, supra referidos, permitem identificar plausíveis exemplares 
(ainda que parcelares e adaptados às circunstâncias de cada um) ou, pelo 
menos, a sua aplicação em Guimarães, Loulé e Coimbra. 

A comprovar o seu paradeiro em Coimbra, já em período de vigência 
da Reforma das Ordenações519, num capítulo especial apresentado às Cortes de 
Évora de 1460 refere-se expressamente “o livro das hordenaçõoes e posturas da cidade 
em que está todo o regimento da terra o qual comtem em si muitas boas cousas 
e foy fecto per el rey dom Joham meu avoo per o corregedor Johane Mendez e per todos os 
antiiguos e affirmar tempo”520. Tudo leva a crer que no Portugal de 1418 se deu 
uma reviravolta legislativa, sobretudo, no âmbito do Direito municipal e das 
comarcas ou correições. Não me parece de aviltar a forte ligação do Regimento 
ao corregedor da Corte e aos respectivos corregedores de comarca –o braço 
direito da justiça régia que desde D. Dinis e D. Afonso IV se estendeu a todos 
os recantos do reino–.
518 Os Regimentos de Évora e de Arraiolos, p. 11.
519 De salientar que no Regimento, para além dos estatutos dos oficiais concelhios, comum a todos ou à maioria 
dos municípios, constavam as posturas locais, que não são revogadas pelas Afonsinas.
520 Lisboa, IAN/TT – Estremadura, Liv. 5, fls. 229-233v (Anexo IV, doc. 1.7).
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Penso que as conclusões finais, em relação à datação do Regimento, 
ainda se podem matizar um pouco mais. Conforme anteviu Gabriel Pereira 
e assevera Filipa Roldão, o inventário e organização do cartório da cidade de 
Évora, concretizados no Livro Primeiro de Pergaminhos, pode ter sido uma 
consequência imediata da ordem que João Mendes deixou consignada no 
Regimento de Évora. Mesmo rasurada, a data desse livro contém um dado 
essencial para o dies ad quem que, apesar de tudo o que já se perscrutou, continua 
muito incerto –algures na década de vinte do século quinze–. Sendo certo que 
o que lá consta é a era de mil e quatrocentos seguida de um espaço em branco 
–“En nome da santa trindade padre e filho e spritu santo era de mil e IIIIc (…) anos na mui 
nobre leall cidade dEvora”521– qualquer preenchimento desse espaço silente entra no 
campo genuíno da adivinhação. No entanto, a referência a era de mil e quatrocentos 
anos, no reinado de D. João I, só pode ser anterior a 14 de agosto de 1422. 
É certo e sabido que foi nesta data que D. João I decretou a mudança na 
contagem do tempo, da era de César para o ano do Nascimento de Jesus Cristo.

Aplicando o mesmo arrazoado à versão do Regimento de Arraiolos –“que 
indica como data da sua elaboração ou melhor do terminus da sua feitura o dia 1 de Junho 
de mil quatrocentos e vinte, não sendo possível ler o último número em virtude do documento 
se encontrar rasgado”522– este teve que ser redigido no dia 1 de junho de 1423 ou 
posterior de 1424-1429. Só pode ser esta a leitura da era do nascimento de Jesus 
Cristo que consta nesse documento –“Evora primeiro dia de Junho era do nacimento de 
nosso Senhor Jhesus Cristo ----- e iiijc xx--- anos”523.

Outro aspecto a não descurar é que, apesar de deteriorado no seu final, 
a versão do Regimento de Arraiolos ainda preserva fragmentos ou notas soltas 
sobre o regimento dos coudéis. O que, de certa forma, pode legitimar a inclusão 
deste regimento dos coudéis como um título [extravagante?] do Regimento régio 
original de 1418. Esse regimento dos coudéis deve ter sido copiado na íntegra 
para a versão de Évora, uma vez que não faz qualquer sentido a argumentação 
de Gabriel Pereira –“o de Arraiollos está datado de 1420 e é evidentemente uma copia do de 
521 Gabriel Pereira, Documentos Históricos da Cidade de Évora, Primeira Parte, Évora, 1885, p. 155.

522 Os Regimentos de Évora e de Arraiolos, p. 4.

523 Os Regimentos de Évora e de Arraiolos, p. 152.

miolo_Códices_Medievais.indd   185 11/04/19   10:53



CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

192186

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

Evora”524– para terminar o Regimento do corregedor João Mendes exactamente 
onde começa o regimento dos coudéis de 1421. Como é evidente, não existe 
aqui nenhuma incompatibilidade de datas e nada obsta a que o regimento 
dos coudéis de 1421 fizesse parte da versão de Évora, uma vez que a versão de 
Arraiolos, mesmo sendo cópia da de Évora –o que duvido– é do ano de 1423 
ou posterior. E duvido que a versão de Arraiolos seja cópia do texto de Évora 
porque, v. g., há texto que falta na versão de Évora525 e em certos vocábulos a 
versão de Arraiolos acaba por revelar maior proximidade com a versão que 
posteriormente passou para as Ordenações Afonsinas526.

Isto coloca outro dilema: será que a data que tem sido adjudicada ao 
regimento dos coudéis não será, afinal, a data de cópia de todo o Regimento? 
Não faz sentido –ao contrário do que afirmou Gabriel Pereira, partindo de uma 
premissa errada– terminar a cópia do Regimento de Évora no fólio 38v, quando 
imediatamente a seguir (fólio 39) se transcreve –nas palavras de Gabriel Pereira, 
“a mesma lettra assentada, tinta, aspecto, arranjo identicos mostram que os dois documentos 
foram ali lavrados pela mesma mão”– um regimento oficial dos coudéis, outorgado 
pelo infante D. Duarte. Se assim vier a ser entendido ou algum dia melhor 
comprovado, então essa passa a ser a data da cópia do Regimento da Cidade de 
Évora e, consequentemente, o terminus ad quem do Regimento original –2 de abril 
de 1421–. Já agora, se por hipótese o inventário da cidade foi feito após lhe ter 
sido concedida a cópia do Regimento, só pode ter sido feito ainda nesse ano de 
1421 ou no de 1422, até ao dia 14 de agosto.

Não me parece despiciendo que esta versão da cidade de Évora acabe por 
coincidir com uma permanência alargada da Corte nessa cidade alentejana –quase 
todo o ano de 1421527– e, já agora, depois das Cortes de Santarém de 1418. Reparem 
que a conjectura ainda sairá mais reforçada se acreditarmos que a referência ao 
arcebispo de Lisboa, D. Diogo Álvares de Brito, é anterior à sua morte (1422).

524 Pereira, Documentos Históricos da Cidade de Évora, p. 156.
525 Cf. as notas 95, 141 e 170 em Os Regimentos de Évora e de Arraiolos.
526 doMingues, As Ordenações Afonsinas, p. 282 n. 8 –“[Rui] Fernandes consultou um regimento mais próximo do de 
Arraiolos do que do de Évora”–.
527 Humberto Baquero Moreno, Os Itinerários de El-Rei D. João I, Lisboa, 1988, pp. 351-355
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O que neste momento destaco como o mais exequível é que os textos de 
Évora e Arraiolos tiveram ambos por base um manuscrito jurídico-legislativo 
comum, que poderá ser identificado com o Caderno de Justiça do infante D. 
Duarte. O facto de as Ordenações Afonsinas comprovarem algumas variantes 
do manuscrito de Arraiolos, levanta a dúvida da filiação do texto de Arraiolos 
no de Évora. Não deixa de ser significativo que entre outras variantes, v. g., 
o final do segundo parágrafo do regimento dos almotacés seja idêntico no 
texto das Ordenações Afonsinas e no manuscrito de Arraiolos, apartando-se da 
versão do manuscrito de Évora528.

Tentando chegara medula de datação do manuscrito alicerce, a melhor 
prova que me foi possível apurar, é a referência que um fragmento do regimento 
dos corregedores de comarca de 1418 faz à lei para que nenhum alcaide-mor 
não dê licença nem deixe trazer armas a ninguém529. Esta alusão pode estar 
relacionada com a passagem (§ 14) no regimento do alcaide-menor, ao lhe 
impor que não permita o porte de armas530. Ou seja, temos uma concordância 
material entre os dois regimentos e uma referência expressa à lei feita “com 
acordo dos do nosso consselho”, que inculcam uma plausível redacção conjunta, no 
ano de 1418 e Cortes de Santarém –essa lei para que remete o regimento dos 
corregedores das comarcas de 1418, a ser a que consta no Regimento, implica 
que este só possa ser do mesmo ano ou anterior–.

Convenhamos que se envolvem demasiadas questões e excessivos 
pressupostos hipotéticos, mas não encontro melhor alternativa para esta fase 
compilatória lusa. Em resumo, parece-me verosímil que o Caderno da Justiça de 
1418 continha o regimento dos oficiais concelhios, do corregedor da comarca 
e, também, o dos coudéis; o Regimento de Évora teria sido trasladado no ano 
de 1421 e o de Arraiolos a seguir, em 1423 ou ano posterior. Este Caderno de 
Justiça de 1418 pode ter sido o embrião do livro I das Ordenações Afonsinas531.
528 doMingues, As Ordenações Afonsinas 282 n.8.
529 Eduardo Freire de oliveira, Elementos para a Historia do Município de Lisboa, 1.ª Parte, tomo II, Typographia 
Universal, Lisboa, 1855, p. 35.
530 doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 289-290.
531 Mais uma achega à ideia de que os títulos do livro I não é matéria ex novo – doMingues, As Ordenações 
Afonsinas, pp. 98-101.
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Se me é permitida mais um acaso inexplicável neste labirinto compilatório-
legislativo, na cidade de Évora, precisamente no ano de 1421, surgem outros 
dois títulos que irão compor o livro I das Afonsinas –curiosamente, ambos 
transcritos no final das Ordenações de D. Duarte– as dúvidas que Vasco 
Fernandes e João de Basto moveram a D. João sobre a apuração de besteiros e 
galiotes, datadas de 3 de fevereiro532; e o regimento do meirinho que anda na 
corte em logo do meirinho mor, de 26 de maio533. Por outras palavras, com a 
forte produção legislativa das Cortes de Santarém de 1418, que indicia uma 
mutação no procedimento compilatório do reino, poderá começar a ombrear a 
produção legislativa do ano de 1421, em Évora.

Sem embargo, toda essa produção legislativa acaba por embocar no livro 
I da Reforma das Ordenações. E não será despiciendo que a propósito dos 
chamados títulos do Regimento da Guerra, no final desse livro, o compilador 
tenha advertido que “os regimentos, que em este Livro som escriptos da Guerra, do 
Condestabre, e do Marechal, e do Almirante, e do Capitam da Frota, e do Alferes, e do 
Moordomo Moor, e dos Conselheiros, e do Meirinho, e do Apousentador Moor, e dos Cavalleiros 
e dos Retos, Nós, por aqui serem scriptos, nom avemos de todo por aprovados, nem lhe damos 
por ello maior autoridade daquello, que teem per Cartas dos Reix, que ante Nós forom, ou por 
custumes, que continuadamente ata ora usassem: e prazendo a Deos Nos entendemos ainda 
mandar poer os ditos Regimentos na forma, que devem seer” (OA 1.70). Será que também 
estes regimentos faziam parte deste novo livro de Ordenações, iniciado com o 
Caderno de Justiça de 1418?

Deixando esta intrincada questão, passemos à carta de Bruges (c. 1426) 
que, não sendo uma referência álgida e autêntica no procedimento compilatório 
medieval luso, é praticamente única. O infante D. Pedro salienta a necessidade 
de reforma do direito vigente – “E yso mesmo de as leys e ordenações do reyno serem 
proujdas e atituladas cada huã daquelo a que pertençe. E se entre elas fosem açhadas alguãs 
que ja fosem reuogadas, que as tyrem, pois que delas não hão dusar; e as boas ordenações se 
gardasem nas cousas sobre que são feytas”. Trata-se, sem dúvida, de uma crítica à coeva 
532 OA 1.69.26-47; ODD, 649-663. Para a datação crítica vide Damião Peres, História dos Moedeiros de Lisboa como 
Classe Privilegiada, Academia Portuguesa de História, tomo I (Privilégios), Lisboa, 1964, pp. 38-39.
533 OA 1.11 (sem data); ODD, 640-642.
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administração da justiça, derivada, sobretudo, da ociosidade dos magistrados, 
porque se “seis tyuesem uontade de desembargar e fosem diligentes em seu offiçio (…) farião 
mais que çinqoenta que tal uontade non tem”534. Estas judiciosas observações têm 
sido interpretadas como referência à compilação em curso da Reforma das 
Ordenações, mas sem qualquer sustentabilidade.

Na linha do pensamento que supra ficou explanado, em 1418 apenas 
se terá iniciado um novo livro de Ius proprium. Em conformidade, vão surgir 
posteriores referências às ordenações antigas, em contraposição com esta nova. 
A mais explícita é a que consta na concórdia celebrada entre D. João I e o clero 
do seu reino, em Santarém a 30 de agosto de 1427, referindo o costume que 
“he escripto no livro das Hordenaçoões antiguas”535, mas também a do capítulo 22º das 
Cortes de Santarém de 1430536. O que me levou a concluir que nesta data já 
estaria concluída uma segunda fase compilatória – “a primeira fase compilatória do 
direito geral do reino já estaria completa antes de 1391 (…) nas Cortes de 1418 iniciou-se 
uma nova fase e cerca do ano de 1427 já estaria concluída esta última fase, com novo(s) 
livro(s) de ordenações em vigor”537. Mas, neste momento, parece-me mais viável que 
em 1418 se encetou um livro com nova legislação. Neste sentido, seria apenas 
uma fase de reforma parcial, na medida em que não revoga a antecedente, antes 
pelo contrário, acrescenta-a e complementa-a. Em definitivo, seria apenas um 
sistema compilatório, dividido em duas partes que se complementam entre si: 
o sistema primitivo joanino e o sistema primitivo eduardino.

O melhor aval a esta tese estará no regimento dos corregedores de 
comarca, de 1418538. Este regimento, da lavra do infante D. Duarte, constava 
no seu Caderno de Justiça –como ficou dito– e não revoga nenhum preceito do 
regimento imediatamente anterior, de 1361. A matéria legislativa do regimento 
de 1418 é inédita e serve de acrescento ao que vinha de anteriormente legislado. 
Na verdade, do cotejo dos sucessivos regimentos deste magistrado de comarca 
534 Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte, p. 35.
535 OA 2.7 art. 86º (Anexo IV, doc. 1.5).
536 Faro, AM – Livro 1.º do Tombo ou Registo da Câmara, fl. 33v (Anexo IV, doc. 1.6)
537 doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 91-92.
538 oliveira, Elementos para a Historia do Município de Lisboa, pp. 29-38.
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ressalta que o compilador quatrocentista da Reforma das Ordenações se 
limitou a juntar o regimento de 1361 (que englobava os de 1332 e o de 1340 
–revogando-os tacitamente–) com o de 1418, com escassas alterações539. Se em 
1418 se tivesse iniciado uma fase compilatória para suplantar a anterior, o 
regimento do corregedor da comarca, desta data, teria que ser elaborado nesse 
sentido e não o foi.

Desta forma, podem alterar-se, substancialmente, as condições de 
interpretação das referências à ordenação antiga, entre 1418 e a conclusão 
das Afonsinas em 1446 –que foram ficando em suspenso–. V. g., quando 
os procuradores do povo se queixam, às Cortes de Lisboa de 1427, que os 
corregedores os constrangem a levar presos a distância que chegam a ultrapassar 
as cinco e seis léguas, alegam com o “seendo de antigo hordenado que sejam leuados 
de concelho em concelho”. Ao que El-Rei responde que “pedem bem e assy 
manda que sse faça”540. Tratar-se-á, com certeza, de menções aos livros de 
Ordenações anteriores ao de 1418, por contraposição ao que é consumado nesta 
data. Bastante significativa, apesar de constar em apógrafo, é a nota marginal ao 
capítulo 7º das Cortes de Santarém de 1418, enviado à cidade do Porto, que diz 
“tudo arguido pela ord. Noua”541. Essa Ordenação nova, se a glosa marginal for coeva 
dos ditos capítulos (e nada obsta a que não seja), parece-me ser esta que venho 
identificando com o Caderno da Justiça do infante D. Duarte.

A culminar, caso ainda não tenha esgotado o saldo das minhas 
presunções, parece-me plausível que o “Caderno das çidades e vilas de portugal”542, que 
nos aparece entre os livros guardado na biblioteca pessoal deste monarca, possa 
ser o Caderno de Justiça e não um precoce numeramento, como aventa Teófilo 
Braga543. A suposição de Teófilo, ao antecipar cerca de 100 anos o censo geral 
da população do reino, parece-me demasiado arriscada.

 
539 O cotejo destes diplomas legislativos em doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 245-271.
540 doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 91-92.
541 Porto, AHM – Livro B, fl. 271v-272.
542 Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte, p. 207 (Anexo IV, doc. 1.2).
543 Teófilo braga, História da Universidade de Coimbra, Tomo I (1289-1555), Lisboa, 1892, p. 221.
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 O monge alcobacense, frei Bernardo de Brito, pode ter sido um dos 
últimos letrados a manusear este cimélio jurídico de D. Duarte ou eventual 
fragmento. Da sua pena quinhentista caiu o encómio de que “Foy elRey dom 
Duarte dotado de hum animo sublime & amigo (…) do bom ireita da justiça de que eu vi 
huns grandes fragmentos em hum liuro piqueno e muy antigo”544. Não me parece que este 
livro pequeno e antigo, que refere o monge-cronista, se possa identificar com 
as Ordenações de D. Duarte, tendo em atenção que lhe estava inerente o bom 
governo da justiça e, sobretudo, se tratava de grandes fragmentos e de um livro pequeno.

 4.2. o livro das ordenações dos Contos.

“E uos fazee Registar este nosso aluara no liuro das hordenaçoees 
dessees contos”

     (1442 – Alvará)

Ao debruçar-me sobre os livros de Ordenações antecedentes às Ordenações 
Afonsinas, fiquei com o pressentimento de que existiria uma colectânea de 
leis paralela à oficial, particularmente afecta às matérias jurídico-tributárias –o 
Livro das Ordenações da Casa dos Contos545–. A referência aos Costumes e Ordenamento 
dos Contos, ao lado das múltiplas fontes do Direito em vigor, já aparece numa 
carta de quitação dos finais do reinado de D. João I. Trata-se de uma quitação 
ao tesoureiro-mor do Rei, João Gonçalves, de 15 de dezembro de 1430. 
Curiosamente, o Livro da Casa dos Contos é o primeiro a ser referido, seguido 
do Direito Romano e Canónico, façanhas, opiniões e glosas dos Doutores, a 
Opinião de Bártolo, a Glosa de el-rei, todos os livros das Partidas e as Leis do 
reino546. Tratando-se de uma expressão estereotipada, repete-se noutros diplomas 
544 Bernardo de brito, Elogios dos Reis de Portugal com os mais verdadeiros retratos que se puderão achar. Ordenados por 
Frey Bernardo de Brito chronista geral e monge da ordem de São Bernardo. Dirigido ao Catholico Rey Dom Felippe terceiro do 
nome, impresso em Lisboa por Pedro Crasbeek, 1603, pp. 63-64. (Anexo IV, doc. 1.8).

545 doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 86-87.

546 Chancelaria de D. Duarte, vol. II (Livro da Casa dos Contos), Centro de Estudos Históricos – Universidade 
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congéneres, v. g., na carta de quitação passada ao recebedor das sisas dos panos 
de Lisboa, João Afonso, em Lisboa no dia 6 de março de 1456547; e noutra 
carta de quitação, de 20 de outubro de 1460, passada à mulher e herdeiros do 
mercador João Afonso de Bazán, quando este foi a Bristol548.

Esta tipologia documental pode ser de extrema importância no 
entendimento das fontes do Direito vigentes em Portugal, mas, tratando-se de 
uma minuta pré-definida, coloca sérias e legítimas reservas à sua hierarquização 
–que provavelmente nem sequer preocupava o pensamento jurídico medieval–. 
Desde logo, um juízo de valor equitativo teria que reportar-se ao tempo 
próximo em que foi composta e dissecar eventuais influências que caíram em 
desuso. Ou seja, esta pauta de fontes de Direito seria perfeitamente válida no 
momento em que foi criada, caindo em desuso com o passar do tempo, a 
alteração da realidade jurídica envolvente e a promulgação de nova legislação 
relativa. A partir da regulamentação prevista na Reforma das Ordenações (OA 
2.9), pelo menos, não me parece que este rol se pudesse manter em vigor. A 
discrepância mais evidente é a das leis das Partidas de Castela, que não consta 
no elenco das fontes previstas pelas Afonsinas. Por isso, a menção a “todollos 
liuros da partida”, no documento de março de 1456 e no de outubro de 1475549, 
estaria já desactualizada. Mesmo em âmbito especializado de matéria jurídico-
tributária, esta menção tardia a todos os livros das Partidas de Castela colocar-
se-ia, injustificadamente, contra a lei geral que regulamentava a hierarquia das 
fontes de direito aplicáveis. O que me parece mais viável é que, na segunda 
metade do século XV, o escrivão da Casa dos Contos continuasse a usar uma 
matriz antiga e, pelo menos em parte, desactualizada550.

Outra cautela que se impõe é a de poder confiar na ordem estabelecida 
nas cartas de quitação, como hierarquia das fontes de direito efectivamente 
em vigor. Ou seja, é de crer que o documento até possa referir todas as fontes 

Nova de Lisboa, Lisboa, 1999, doc. 41, p. 74 (Anexo IV, doc. 2.1).
547 Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 13, fl. 35v (Anexo IV, doc. 2.6).
548 Lisboa, IAN/TT - Leitura Nova, Liv. 37, fls. 59-59v (Livro dos Extras) (Anexo IV, doc. 2.8).
549 (Anexo IV, doc.s 2.6 e 2.8).
550 Cf. doMingues, “As Partidas de Castela e o Processo Medieval Português”, (aceite para publicação).
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de Direito em vigor, mas a ordem de referência não quer dizer que seja, em 
geral e abstracto, a de uma hierarquia admitida para a integração de lacunas 
no ordenamento português. Em matéria de direito financeiro e tributário é 
compreensível que coloque o Ordenamento dos Contos como a fonte imediata 
e no topo da hierarquia. Mas já a remissão das Leis do reino para o final, nesta 
época, se converte em arcano bem mais delicado.

Só com as Ordenações Afonsinas (OA 2.9) nos surge, pela primeira 
vez, um preceito legal a regulamentar o quadro das fontes do Direito vigentes 
aplicáveis e da sua respectiva hierarquização. Previamente, uma concepção 
definitória e hierarquizante, apenas para o Direito romano, consta de carta 
régia de 18 de abril de 1426, dirigida ao corregedor, homens bons e concelho 
da cidade de Lisboa551. Com esta missiva, o monarca pretende uniformizar 
as decisões dos desembargadores da Corte na aplicação do Direito romano. 
Antes de mais, consagra-se uma certa hegemonia para o Código justinianeu e 
para as obras mediadoras dos cabecilhas das escolas dos glosadores (Acúrsio) e 
comentadores (Bártolo), como fontes de direito subsidiário.

Mas a sua aplicabilidade em território luso já vinha de tempos antecedentes, 
a relevância da obra de Bártolo é bem patente na carta de Bruges do infante D. Pedro 
e no alvará de 19 de maio de 1425552. Não deixa de ser curioso que a communis opinio 
doctorum, nas quitações, venha sempre primeiro do que a Bartoli opinio. Até porque, 
segundo Espinosa da Silva, “não é ainda muito frequente, nos meados do século XV, a 
afirmação, clara e expressa, de que a comum opinião se impõe a Bártolo”553. Sendo certo, no 
entanto, que o compilador afonsino justificou a supremacia do Bártolo porque 
“assy foi sempre usado, e praticado em tempo dos Reyx meu Avoo e Padre” (OA 2.9.2).

551 Lisboa, AHM – Livro dos Pregos, doc. 304, fl. 216v, em http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/
xarqdigitalizacaocontent/Documento.aspx?DocumentoID=60501 (consultado no dia 9 de 

fevereiro de 2013). Para as suas sucessivas impressões, cf. a nota do capítulo anterior.
552 Lisboa, AHM – Livro dos Pregos, doc. 304, fls. 246-246v, em http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/
xarqdigitalizacaocontent/Documento.aspx?DocumentoID=60499 (consultado no dia 9 de fevereiro de 2013) 
–“falamos a elRej meu Senhor sobre a pena que he scripta no proemio do bartollo per que percam os beens os juizes e procuradores 
se julgarem e precurarem fora daquello que ell hordena. E a el praz que aquella pena dos beens se tire aos juizes e procuradores. E 
no all que este o proemyo em sua força afora naquello de que ell ffez decraraçom, per huma carta que sobrello enuyou a pero annes 
lobato a quall uos podera mostrar”–.
553 silva, História do Direito, pp. 319-320.

miolo_Códices_Medievais.indd   193 11/04/19   10:53



CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

200194

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

No texto das Afonsinas, seguindo de perto a súmula de Espinosa da Silva554, as 
questões judiciais deviam dirimir-se com recurso, antes de mais, às fontes de direito 
nacional (i) a lei do reino, estilo da Corte, ou costume antigamente usado. Não 
havendo fontes de direito nacional aplicáveis, então, recorre-se ao Direito subsidiário: 
(ii) Direito romano, em matéria temporal, excepto quando em contrariedade com o 
direito canónico, a sua observância fizesse incorrer em pecado; (iii) Direito canónico, 
em matéria espiritual e também na temporal, em matéria de pecado, ou quando o 
direito romano não contemplasse o caso (mas, nesta hipótese, estando em conflito 
com glosadores e comentadores, a decisão caberia ao Rei); (iv) Glosa de Acúrsio, 
quando não houvesse norma aplicável de direito romano ou canónico; (v) Opinião 
de Bártolo, quando o direito romano, o direito canónico e a Glosa de Acúrsio se 
não pronunciassem sobre o caso; finalmente a (vi) a resolução do monarca, na falta de 
qualquer das anteriores fontes, que passaria a ter valor de lei porque “nom tam somente 
taaes determinaçõoes som desembargo daquelle feito, que se trauta, mais som Ley pera desembargarem 
outro semelhante” (OA 2.9.2).

Só com as primeiras Manuelinas (1513) se irá matizar a Glosa e a Opinião 
com o critério da comum opinião dos doutores. Mandam estas Ordenações 
guardar a Glosa de Acúrsio, “quando por a comum opinião dos doctores nom forem 
reprouadas”; e a Opinião de Bártolo, “saluo se a comuum opiniom dos doctores que despois 
dele escreueram for contraira” (OM-1513 2.3). Com a versão definitiva das Manuelinas 
(1521), corrige-se a epígrafe do título –de “Quando a ley contradiz aa Degratal qual dellas 
se deve guardar” para “Como se julgaram os casos que nom forem determinados por Nossas 
Ordenaçoens”– e na falta de fontes pátrias, aplica-se o Direito romano e, a seguir, 
o canónico em matéria de pecado – este critério do pecado passa a ser decisivo, 
preterindo o critério da matéria temporal ou espiritual (OM-1521 2.5).

Se recuarmos até 31 de março de 1393555, em Lisboa, numa carta de dote 
de casamento, a favor de Fernão Gonçalves em matrimónio com Catarina Dias, 
consta o não embargando “quaãesquer leis djreitos custumes façanhas glosas e openjõoes 

554 silva, História do Direito, pp. 329-330.
555 Marcello Caetano, sem identificar a fonte, dá conta que no reinado de D. fernando já seria vulgar o “não 
embargando todas as leis e degredos e decretais e constituições e costumes, glosas, opiniões ou outras quaisquer coisas que esta doação 
possam embargar” [Caetano, História do Direito, p. 343].
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de doutores”556. Mais explícita é a carta de foro outorgada por D. João I, em 1386, 
a Azinhoso (c. Mogadouro): “nom enbargando quaesquer Leis, Degredos, e Grosas, 
e Hopinioens, e Ordenaçoens dos nossos Regnos, e Husos, e Foros, e Costumes, e Cartas, 
Privilégios, Graças”557. Ainda se não aparta as obras de Acúrsio e Bártolo, que não 
é de estranhar, sendo possível que ainda não constituíssem fontes subsidiárias 
do Direito português558. Mas essa ausência estende-se a documentação posterior. 
Nomeadamente, na confirmação feita por D. João I, a 10 de novembro de 
1424, de uma carta de dote em casamento: “nom enbargando todas e quaesquer Leys 
e direitos en contrairo glozas e opinioens de Doutores Leys e Ordenaçoens do Regno e façanhas 
ou costumes”559. Após a conclusão da Reforma das Ordenações, não deixa de ser 
interessante o sem embargo, do documento de 3 de abril de 1457, “de quaesquer 
lex civeis, ou canonicas, Ordenaçoens de nossos Regnos, feitas ou por fazer, uzos ou costumes 
geraes ou especiaes”560. Estas últimas são fórmulas mais explícitas –com referência 
expressa às leis e Ordenações do reino, com distinção entre as leis civis e canónicas 
e os costumes gerais e especiais– de qualquer forma, nunca é demais frisar, não 
estamos perante subsídios documentais completos, que esgotem ou pretendam 
esgotar as fontes do Direito aplicável. Na primeira, continuam a faltar Acúrsio 
e Bártolo e, na segunda, nem sequer consta qualquer referência genérica às 
glosas e opiniões de Doutores. Em contrapartida, na carta de mercê das ilhas 
ao infante D. Fernando, de 3 de dezembro de 1460, o sem embargo reporta-se a 
“quaesquer lex glozas opinioes de Doutores e outras nossas ordenaçoes”561.

Uma derradeira suposição: parece viável que as traduções da lavra do 
Doutor João das Regras dos textos latinos de direito romano possam ser uma 
forma de colmatar a ausência de uma colectânea lusa em vernáculo, idêntica 
às Partidas de Castela. Contra estas deve ter raiado, após a crise dinástica 
556 Chancelarias Portuguesas. D. João I, Vol. II, Tomo 2 (1391-1407), Centro de Estudos Históricos – Universidade 
Nova de Lisboa, Lisboa. 2005, pp. 72-73.
557 Fr. Joaquim de santa rosa de viterbo, Elucidário de Termos e Frases que antigamente se usaram, s. v. Azinhoso.
558 As obras de Acúrsio chegaram cedo a Portugal. Num testamento de fevereiro de 1257, de Mestre Gil de 
Leiria, já figuram os seus apparatus sobre o Digesto Velho e o Código: “Digestum vetus grosatum de aparatu domni Acursi 
et Codex aparatus de aparatu domni Acursi” [silva, História do Direito, p. 229 n. 1].
559 Provas da História Genealógica, vol. I, Lisboa, 1739, doc. 35, p. 487.
560 Provas da História Genealógica, vol. I, Lisboa, 1739, doc. 46, p. 569.
561 Provas da História Genealógica, vol. I, Lisboa, 1739, doc. 44, p. 564.
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de 1383-1385, um sentimento de rejeição e descontentamento geral, servindo 
este sentimento de impulso às referidas traduções e, também, ao início de uma 
compilação de direito pátrio. 

Depois deste breve excurso pelas fontes do Direito medieval português, 
voltemos à plausível Ordenação dos Contos. O primeiro testemunho escrito ao 
livro das Ordenações dos Contos ou Ordenamento dos Contos aparece na já 
referida carta de quitação passada ao tesoureiro-mor do Rei João Gonçalves, a 
15 de dezembro de 1430562. Esta colectânea jurídica é totalmente desconhecida 
da investigação hodierna e, para além da sua plausível existência, pouco mais se 
pode avançar a partir dos testemunhos documentais coligidos. Nada sabemos 
do seu efectivo compilador, método e processo compilatório, estilo redactorial, 
sistematização e conteúdo, fontes utilizadas, eventual relação com o momento 
compilatório geral que varre o século XV, etc. –pode até dar-se o caso de ser 
uma mera colectânea não oficial, organizada para o uso privativo da Casa dos 
Contos a partir das colectâneas oficiais–.

Análoga referência se repete em mais duas cartas de quitação, uma do 
ano de 1456 e outra do ano de 1475, o que inculca tratar-se de uma minuta 
usual para esta tipologia documental, pré-definida e fixada pela própria Casa 
dos Contos563.

Para esta matéria, o livro II da Chancelaria de D. Duarte –que poderá 
ser complementado com a publicação do livro V da Chancelaria de D. João I– 
revelou-se pródigo, dele emanando a maior parte das citações angariadas. Estes 
dois livros e alguns fólios dispersos por três livros da Chancelaria de D. Afonso 
V e um de D. João II constituem os destroços dos registos medievais da Casa 
dos Contos: “Ignorados de todos chegaram até nossos dias restos dos livros de registos dos 
«Contos», pelo menos nos reinados de D. João I, D. Duarte e D. Afonso V, que são tidos como 
livros de chancelarias reais e conhecidos como o Livro 5 da chancelaria de D. João I, e Livro 
2 da chancelaria de D. Duarte (…) Outras páginas, restos também desses mesmos livros do 
562 Chancelaria de D. Duarte, vol. II (Livro da Casa dos Contos), Centro de Estudos Históricos – Universidade Nova 
de Lisboa, Lisboa, 1999, doc. 41, p. 74 (Anexo IV, doc. 2.1).
563 Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 13, fl. 35v (Anexo IV, doc. 2.6) e Lisboa, IAN/TT - 
Leitura Nova, Liv. 37, fls. 59-59v (Livro dos Extras) (Anexo IV, doc. 2.8).

miolo_Códices_Medievais.indd   196 11/04/19   10:53



203

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

197

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

reinado de D. Afonso V, se encontram insertas e espalhadas pelos livros 35, 37 e 38 da sua 
chancelaria (…) O mesmo se dá com os últimos fólios do Livro 25 da chancelaria de D. João II, 
que tem a numeração de 101 a 107, meros destroços de registos dos Contos referentes aos 
reinados de D. João I e D. Duarte”564.

Em 1436 surge referência ainda um tanto ambígua, que manda registar a 
sentença sobre a portagem do pescado que se matar nos livros das Ordenações 
da dita portagem e também nos Contos –que podemos pressupor seja também 
um livro de Ordenações565–.

A próxima menção já é bem mais explícita, quando o monarca impõe o 
registo de um alvará, para se não pagar uma escarlata de vestir ao juiz da alfândega 
de Lisboa, no livro das Ordenações dos Contos. A consolidar, ainda no decurso 
do século XV, surgem mais quatro documentos onde aparece, expressamente, 
o livro das Ordenações dos Contos. Trata-se da imposição de registo de um 
alvará régio, de determinações do infante regente e de uma ordenação régia: o 
alvará régio, de 1 de janeiro de 1445, para que em Lisboa se não pague sisa dos 
vinhos de Arruda e outros lugares566; as determinações do infante D. Pedro, de 
18 de junho de 1445, sobre o lançamento e cobrança do pedido desse ano, em 
resposta às dúvidas que lhe foram apresentadas pelo contador João Martins567; 
a carta de confirmação, de 23 de outubro de 1459, da ordenação sobre os fretes 
dos navios de socorro, com gente e mantimentos para Ceuta e Alcácer Ceguer568.

A lei de 1 de agosto de 1498, que isenta os clérigos do pagamento dos 
impostos reais de dízima, portagem e sisa, é mandada assentar no livro dos artigos 
das sisas569. Ao que parece existiria um livro próprio em matéria de sisa, como 

564 Virgínia rau, A Casa dos Contos. Para a História do Tribunal de Contas, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
Lisboa, 2009, pp. 15-16 (Reedição da publicação de 1951).
565 Chancelaria de D. Duarte, vol. II (Livro da Casa dos Contos), Centro de Estudos Históricos – Universidade Nova 
de Lisboa, Lisboa 1999, doc. 31, p. 56 (Anexo IV, doc. 2.2).
566 Chancelaria de D. Duarte, vol. II (Livro da Casa dos Contos), Centro de Estudos Históricos – Universidade Nova 
de Lisboa, Lisboa, 1999, doc. 105, p. 147 (Anexo IV, doc. 2.4).
567 Chancelaria de D. Duarte, vol. II (Livro da Casa dos Contos), Centro de Estudos Históricos – Universidade Nova 
de Lisboa, Lisboa 1999, doc. 113, p. 165 (Anexo IV, doc. 2.3).
568 Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 37, fl. 77v (Anexo IV, doc. 2.7).
569 Porto, AD – Cartório do Cabido, Livro dos Originais n.º XXIX (1687), fl. 4 (Anexo IV, doc. 2.9).
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o inculca a própria impressão de 1512. Talvez este códice seja distinto do livro 
das Ordenações dos Contos (ou um segundo livro), mas, tratando-se de uma 
referência isolada e com alguma afinidade na matéria tratada, resolvi ireit-la sob 
esta epígrafe, até ao aparecimento de mais e melhores dados. Não deixa de ser 
relevante que, em matéria de sisas, os livros da Reforma das Ordenações sejam 
muito ou até completamente silentes.

A sisa é um tributo criado por D. João I, no início do seu reinado, para 
colmatar a escassez financeira provocada pelas elevadas expensas da defesa do reino. 
O seu primeiro regimento surge transcrito numa acta da vereação do concelho 
de Montemor-o-Novo, de 21 de fevereiro de 1384570. Nova regulamentação saiu 
das Cortes de Coimbra, reunidas em 1387, também para subsidiar a guerra 
com Castela571. Nas Cortes de Braga, desse mesmo ano, é promulgada nova lei 
das sisas572. Mais um regimento a fechar o século XIV, de 1398 em Coimbra573. 
Nas Cortes de Santarém, de 1418, são reformulados os artigos das sisas574. A 
lei declaratória sobre sisas, rendas e direitos reais está datada de 21 de julho de 
1435575. Não deixa de ser sintomático que nenhum destes comandos normativos 
tenha passado para os livros da Reforma das Ordenações.

O Regimento dos Oficiais de D. Manuel I, a versão impressa em 1504 
refere expressamente os regimentos e ordenações que andam em a nossa fazenda e o livro 
dos regimentos da dita fazenda576. Também as primeiras Manuelinas deixam indício 
da existência dos Regimentos e Ordenações da fazenda577. Quando este monarca 
570 IAN/TT – Gaveta 12, m. 7, n.º 13; IAN/TT – Livro de Extras, fls. 234-236; Pereira, Documentos Históricos da 
Cidade de Évora, I, pp. 78-83; Jorge Faro, Receitas e Despesas da Fazenda Real de 1384 a 1481, Lisboa, 1965, doc. 
1, pp. 1-7.

571 Braga, AM – pergaminho n.º 2 (1387, maio, 08); Coimbra, AM – Pergaminhos Avulsos, n.º 37; IAN/TT 
– Suplemento de Cortes, maço 4, n.º 55 (1473, junho, 04); Iria gonçalves, Pedidos e Empréstimos Públicos 
em Portugal durante a Idade Média, Lisboa, 1964, doc. 3, pp. 213-215.
572 Lisboa, AHCM – Livro I de Cortes (Códice 5), doc. 7, fl. 63; Porto, AHM – Livro A, fls. 177v-180; Coimbra, 
BGU – Ms. 698, pp. 89-93.
573 IAN/TT – Chancelaria de D. João I, Liv. 5, fls. 50v-52; Chancelaria de D. Duarte, vol. II (Livro da Casa dos 
Contos), Centro de Estudos Históricos – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1999.
574 IAN/TT – Chancelaria D. João I, Liv. 5, fl. 118v; Lisboa, AHM – Códice 11, fls. 35-49.
575 IAN/TT – Chancelaria de D. Duarte, Liv. 2, fl. 9.
576 Regimento dos Oficiais, fls. 94v e 95v (Anexo IV, doc. 2.10).

577 OM-1513 2.37 (Anexo IV, doc. 2.11).
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resolve passar a letra de forma as Ordenações da Fazenda, acabadas de imprimir 
em outubro de 1516, na cidade de Lisboa, deixa sinal concludente da existência 
de um prévio códice jurídico –o Livro dos Regimentos que andava na Fazenda, feito 
pelos Reis antecessores578–.

Posto isto, passo a tratar do Compromisso de D. João II, para o qual teima em 
não aparecer indício seguro da sua existência. Esta teimosia lacunar permitir-me-á 
avançar com uma suposição inédita, que, ainda que de forma muito modesta, 
espero que possa contribuir para um melhor entendimento deste aspecto 
conturbado do direito português e estimular a realização de estudos melhores.

 4.3. o CoMProMisso de d. João ii.

“Mandou também ordenar e abreviar as Ordenações do Reino que 
em seus dias não acabou e veio a acabá-las seu filho D. Afonso V, o 
qual as mandou recopilar em cinco volumes e depois el Rei D. João 
II, seu filho, tornou a mandar abreviar as Ordenações dos cinco 
livros em um compromisso. Quem por seu mandado as abreviou 
foi o Licenciado Lourenço da Fonseca que foi algum tempo seu 
Corregedor da Corte”

    (1739 – Provas da História Genealógica)

A epígrafe supra persevera como a mais directa e convincente prova de 
que, no tempo de el-rei D. João II (1481-1495), se compôs um novo códice 
de Ius proprium em Portugal579. Mas, sem os testemunhos coevos desse tempo, 

578 Regimento e Ordenações da Fazenda, per Armão de Cãpos, Lisboa, 1516 (Anexo IV, doc. 2.12), em http://purl.
pt/14668 (consultado no dia 27 de abril de 2013).
579 António Caetano de sousa, Provas da Historia genealogica da casa real portugueza : tirados dos instrumentos dos archivos 
da Torre do Tombo, da serenissima casa de Bragança, de diversas cathedraes, mosteiros, e outros particulares deste reyno, Lisboa, 
1739, Tomo I, Livro III, doc. 41, p. 558, em http://archive.org/details/provasdahistoria01sous (consultado no 
dia 27 de abril de 2013) (Anexo IV, doc. 3.12).
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a fiabilidade deste lacónico informe é muito escassa e de minguado préstimo para os 
apertados parâmetros científicos actuais, que não se compadecem com neologismos 
tardios. Por isso, enquanto não surgir esse Compromisso de D. João II, fragmento 
ou menção probatória evidente, será sempre lícito duvidar da sua existência. Duvidar 
não quer dizer que, forçosamente, tenhamos de deixar de acreditar. Até porque, a 
contrario sensu, também não existe qualquer indício manifesto da inexistência do 
abreviamento dos livros das Ordenações feito pelo corregedor da Corte, Lourenço 
da Fonseca. Reduzir o conhecimento jurishistoriográfico do Medievo às provas 
escritas e palpáveis desse tempo que chegaram aos nossos dias, seria como tentar 
confinar a vida de um ser humano o conteúdo legado numa mera disposição mortis 
causa, que pode nem sequer ter sido redigida.

Assim, admitindo que D. João II mandou compor um livro de Ius 
proprium, importa apurar que tipo de obra seria essa. O seu capital e douto 
investigador –praticamente único no panorama de conhecimentos actual– 
entendeu sempre tratar-se de um Reportório ou Índice Alfabético580. O que 
me parece pouco seguro, por vários motivos, mas sobretudo porque a mais 
fiável prova escrita (epígrafe supra) diz que D. João II tornou a mandar abreviar as 
Ordenações, tal como tinham feito D. Duarte e D. Afonso V. Ou seja, segundo 
o próprio testemunho escrito a obra do Príncipe Perfeito nunca poderia ser o 
primeiro Repertório português das Ordenações por ser uma obra análoga ou 
da mesma linhagem das antecedentes, inserindo-se no enfiamento do processo 
compilatório que, desde os alvores, assolou a dinastia de Avis581. Também as 
plausíveis provas escritas coevas apontam para obra distinta de um Reportório. 
Senão vejamos.

Escusando-me da reedição, na íntegra, desses testemunhos escritos 
e da argumentação esgrimida outrora, ainda não foi desta vez que tropecei 
em documento iniludível, que possa desfazer todas as dúvidas sobre a sua 
existência. A referência expressa à ordenação nova e à velha, nas Cortes de Évora  
 
580 Nuno J. Espinosa Gomes da silva, “Sobre o Abreviamento dos Cinco Livros das Ordenações ao Tempo de 

D. João II”, Lisboa, 1981 (separata do Boletim do Ministério da Justiça, n.º 309); Idem, História do Direito, pp. 330-331.
581 doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 187-193.
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de 1481/82, é um dos mais seguros esteios coevos que encontro para a existência 
do Compromisso de D. João II. A que se pode acrescentar a alusão às Ordenações 
antigas num capítulo especial de Olivença, apresentado às Cortes de 1498582. 
Um facto parece certo, se efectivamente existiu, o Compromisso não revogou a 
colectânea de leis anterior –a Reforma das Ordenações concluída por D. Afonso 
V–. Tal como o revela a documentação das primeiras Cortes de D. João II, a 
Ordenação velha é mandada aplicar em simultâneo com a Ordenação nova583. 

Por outro lado, até ao surgimento das Ordenações impressas de D. 
Manuel, os livros da Reforma das Ordenações foram a compilação a diário no 
final do século XV e primeira década do seguinte, v. g., nas Cortes de Lisboa de 
1498; o privilégio dos desembargados da Casa do Cível, em 1501, ainda é referido 
e trasladado a partir do seu livro III; e na nomeação régia do procurador do 
número da cidade de Viseu e concelho de Lafões, no ano de 1504, são referidos 
os cinco livros das Ordenações. Em definitivo, quer no reinado de D. João II 
quer no do sucessor D. Manuel I, a Reforma das Ordenações continua a ser a 
colectânea oficial do reino até ao aparecimento das sucessoras Manuelinas584.

Duas referências à Ordenação velha devem corresponder ao título dos que 
encobrem os malfeitores, no livro V da Reforma das Ordenações (OA 5.100); outra 
corresponde ao título para que não joguem a dinheiro nem haja tabulagem, do mesmo 
livro (OA 5.41). Do mesmo livro, título 47, parece ser a referência das Cortes de 
1498 (OA 5.47). Quanto ao capítulo dos notários apostólicos, parece ser uma 
referência expressa ao direito secular, nomeadamente ao que consta no livro 
II da Reforma das Ordenações. Nestas datas (1481/82 e 1498) a Ordenação velha 
só poderia ser a reformada no tempo de Afonso V –com mais de meio século 
de existência em relação à última data– acalentando, por isso, a esperança de a 
Ordenação nova se poder identificar com o bicudo Compromisso de D. João II.

582 Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova 
de Lisboa, Lisboa, 2002, pp. 474-475 (Anexo IV, doc. 3.7)
583 Visconde de santaréM, Memorias para a Historia e Theoria das Cortes Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres 
Estados do Reino, Partes 1.ª e 2.ª, na Impressão Regia, Lisboa 1828, pp. 72-73 (Anexo IV, doc. 3.1); pp. 128-129 
(Anexo IV, doc. 3.2); e pp. 123-124 (Anexo IV, doc. 3.3).
584 Cf. para este lapso temporal o anexo cronológico-documental II.
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A reforçar esta ilação, muito recentemente, deparei com uma ordenação 
de D. Manuel I, outorgada em Lisboa no dia 22 de fevereiro de 1498, que 
veio alterar o que constava disciplinado no livro da Reforma das Ordenações 
para aqueles que encontravam tesouro (OA 2.2.25). Em concreto, o monarca 
abdica da terça parte que deveria ser entregue à coroa. O regime jurídico ora 
expressamente alterado pela lei manuelina estava determinado nas Ordenações 
antigas do reino. Não havendo dúvidas que essa Ordenação antiga só pode ser a da 
Reforma das Ordenações ou Ordenações Afonsinas, necessariamente, já teria 
que existir uma Ordenação nova585.

Esta convicção, aliada à plausível destruição ordenada por D. Manuel 
I das Ordenações antecedentes à sua edição definitiva de 1521, faz com 
que o Compromisso de D. João II se tenha eclipsado, talvez para sempre e 
a título perpétuo. Temos, por isso, que agarrar os parcos vestígios cedidos, 
nomeadamente o da semântica. Traduzindo a palavra compromisso uma ideia 
de comprometimento, de um ajuste ou acordo entre duas facções distintas, já 
afirmei em outro estudo que se torna imprescindível “dar-lhe um significado à luz 
da sua semântica e dos escassos elementos documentais da sua coevidade”586. Apesar das 
minhas limitações nesta área, seguem algumas considerações.

Em Guimarães, no dia 16 de outubro de 1328, foi redigido um compromisso 
que nomeia os juízes árbitros de uma demanda judicial, que opunha os dois 
irmãos Martim Pires e Gonçalo Pires ao mosteiro de S. Miguel de Vilarinho 
(c. Santo Tirso)587. Nesta conjuntura é evidente que as facções distintas são as 
partes da lide judiciária, que, sob determinada pena e fiança pré-estabelecida, 
se comprometem a aceitar a decisão dos juízes nomeados. Este parece ser 
o significado mais remoto da palavra “compromissum”, de origem latina e 
significando promessa recíproca entre duas ou mais pessoas de confiarem a 
decisão de um pleito a juízes árbitros588.

585 Lisboa, BN – Códice 2608, fl. 14 (Anexo IV, doc. 3.6).
586 doMingues, As Ordenações Afonsinas, p. 189.
587 Martins, Documentos Portugueses do Noroeste e da Região de Lisboa, doc. 52, p. 192-193.
588 Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora, 2010, s. v. “Compromisso”.
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De alguma forma, a conjuntura supra traduz a vetusta radical jurídica 
do compromisso. A partir dessa origem jurídica, num documento de 1433 
já assume o sentido de um conjunto de leis: trata-se do “Compromisso das leis 
para bom governo da Confraria” de Jesus, fundada no mosteiro de S. Domingos de 
Lisboa589. Esta terminologia será, posteriormente, adoptada pelas Misericórdias, 
para identificar o elenco dos preceitos normativos destinados a regulamentar a 
sua organização e funcionamento (estatutos, na terminologia mais moderna, já 
adoptada por algumas Misericórdias)590.

Isto permite-nos concluir que, no século XV, o Compromisso já é um 
conjunto de leis, ajudando a infirmar a plausibilidade de se tratar de um Reportório 
ou Índice Alfabético. Tendo presente a ideia do primitivo Compromisso das 
Misericórdias, tudo leva a crer que seriam agregados de leis pouco extensos, 
num número reduzido de fólios. Por outro lado, estariam subordinados ao 
Direito do reino e, plausivelmente, também ao Direito canónico. Aqui poderá 
residir o pressuposto de um ajuste ou acordo entre duas facções legislativas 
distintas –a Ordem Jurídica em geral –as Ordenações do reino– e a micro-ordem 
jurídica –o Compromisso–. Repare-se que no documento fundacional de 1433 
se diz que os irmãos elegeram sete mordomos e comprometeram-se a aceitar que 
fossem esses sete a “ordenarem com maduro conselho um compromisso das leis para bom 
governo da Confraria”. Sem esquecer que, neste âmbito, a feracidade do imaginário 
pode conjecturar uma multiplicidade de acordos e nem sequer sabemos se, ao 
tempo de D. João II, ainda faria sentido essa interpretação literal –nada impede 
que, com o tempo, o Compromisso tivesse perdido o seu radical de acordo e 
adoptado apenas o de acervo de leis–.
589 A. de Magalhães basto, História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, I vol., 2ª ed., Santa Casa da Misericórdia, 
Porto, 1997, p. 113. Referido por Francisco Ribeiro da silva, “O «Compromisso» - Guia e Aferição da 
Actividade das Santas Casas da Misericórdia”, Actas das II Jornadas de Estudo sobre as Misericórdias “As Misericórdias 
Quinhentistas”, Penafiel, 2009, p. 62.
590 O Compromisso primitivo da Misericórdia de Lisboa foi publicado por Ivo Carneiro de sousa, A Rainha da 
Misericórdia na História da Espiritualidade de Portugal na Época do Renascimento, Dissertação de Doutoramento em 
Cultura Portuguesa apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, vol. II, Porto, 1992, pp. 
319-335. Este Compromisso foi comunicado, no ano de 1500, à Misericórdia de Coimbra. Também publicado 
por Ivo Carneiro de sousa, “O Compromisso Primitivo das Misericórdias Portuguesas (1498-1500)”, Revista 
da Faculdade de Letras – História, vol. 2 n.º13, Porto 1996, pp. 294-306. O Compromisso da Misericórdia do Porto 
foi publicado por Artur de Magalhães basto, História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, vol. I, Porto, 1934, 
pp. 543-555.

miolo_Códices_Medievais.indd   203 11/04/19   10:53



CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

210204

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

Mesmo estando subjacente um acordo ou ajuste entre partes, entendo 
que a ideia anteriormente expressada de que o Compromisso de D. João II 
era um texto que abreviava e harmonizava as várias ordenações e a declaração 
final de cada título da Reforma das Ordenações deve ser melhor ponderada591. 
Uma tarefa de tal envergadura consubstanciaria o trabalho que só surge com 
as posteriores Ordenações Manuelinas –vertidas para o estilo decretório– e, 
de certa forma, ab-rogaria a Reforma das Ordenações. Na realidade, como já 
ficou dito, os livros da Reforma das Ordenações mantiveram-se em pleno vigor, 
como colectânea oficial de direito pátrio, até à promulgação das sucessoras 
Ordenações Manuelinas.

Em oposição a esta tese, fica aqui em consideração outra hipótese não 
menos controversa. Recordando o que ficou referido a propósito do Caderno 
da Justiça, talvez se consiga encontrar alguma analogia entre os trabalhos dos 
dois corregedores da Corte, Lourenço da Fonseca e João Mendes, espaçados 
por mais de seis décadas. Repare-se que, para além de ambos levarem o cunho 
do magistrado supremo do reino, o trabalho de João Mendes é crismado como 
Caderno de Justiça e não como livro de Ordenações. Este Caderno da Justiça 
funcionou como complemento aos livros de Ordenações existentes e nunca 
como seu substituto. Não pderá ter sido, também, esta a função primordial do 
Compromisso de Lourenço da Fonseca?

Em conclusão, se concordarmos que o Compromisso é um conjunto 
de leis sob a égide do monarca, dirigido à regulamentação de um micro-
ordenamento jurídico, ajustado com o direito geral do reino, que lhe serve de 
parâmetro ou matriz orientadora e limitadora, a conjectura que, neste momento, 
me surge exequível é a de se tratar de mais um regimento para os agentes das 
justiças locais. Tudo indica que foi este o propósito do infante D. Duarte com 
o Caderno de Justiça. Mas não podemos deixar de ter em atenção que no tempo 
em que reinava D. João II, ao contrário do tempo em que imperou seu bisavô, já 
existiam esses regimentos oficiais escritos e reunidos no livro I das Ordenações.

591 doMingues, As Ordenações Afonsinas, pp. 190-191. Espinosa da Silva também chega a considerar esta 
hipótese, que rejeita de imediato por se não coadunar com o abreviar dos cinco livros das Ordenações num 
só tomo.
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Então, se já existia um livro próprio de regimentos, porque é que D. João 
II se daria ao trabalho de mandar coligir um Compromisso das Ordenações 
para colocar ao serviço dos intervenientes da justiça local?

Todo este silogismo hipotético me conduz a uma derradeira questão, tão 
excessivamente excêntrica e polémica, que ainda duvido se a devo apresentar. Mas 
se, por um lado, as grandes descobertas científicas (a que não aspiram estas lacónicas 
anotações) dependem da dimensão dos desafios que lhe são colocados, por outro 
lado, só assim posso completar o meu singelo raciocínio. Estou convicto que um 
Compromisso com o fundamental dos regimentos das justiças locais, na segunda 
metade do século XV, só faz sentido se o soberano pretender aproveitar os préstimos 
da imprensa. Claro que esta proposta anteciparia a imprensa jurídica portuguesa 
para o reinado de D. João II, usurpando a prerrogativa ao Regimento dos Oficiais de 
D. Manuel I. O Compromisso de D. João II, referido nas Cortes de 1481/82, passaria 
a ser o primeiro incunábulo jurídico escrito em Português.

À parte este repto, deixado aos investigadores dos primórdios da 
imprensa, o único reverso é que este Regimento se não coaduna, na perfeição, 
com o abreviamento dos cinco livros das Ordenações. Mas também nada obsta a que o 
monarca impusesse às justiças locais a observância das suas Ordenações, porque 
nisso mesmo se traduziria o famigerado compromisso. E, já agora, não se poderia 
entalhar aqui a referência ao livro de regimento a entregar aos procuradores, que 
ficou interrogada a propósito do 24º capítulo geral das Cortes de 1498592? Não 
poderia o título do procurador do concelho, que surge no sucedâneo(?) Regimento 
de 1504, servir de paradigma a todos os procuradores?

Tal como especulou Ribeiro da Silva, “os dicionários antigos indicam que por 
Compromisso se designam os estatutos das confrarias, dos ofícios e de outras corporações”593.

Sendo certo que o Compromisso primitivo das Misericórdias (1498/1500), 
pelo menos em sentido formal, é um verdadeiro regimento, também no seu 
conteúdo material se identifica várias vezes como regimento, i. e., logo no início 
impõe que “pera certeza e memoria he Regimento da ire ireitament ordenaram este 
comprimisso seguimte”, depois manda que na confraria “ande sempre o Regimento 
592 Anexo 3, n.º 55.

593 silva, “O «Compromisso» - Guia e Aferição da Actividade das Santas Casas da Misericórdia”, p. 62.
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della e jliçam irei segundo ha hordenança deste comprimisso” e sobre o mordomo 
da capela impõe-lhe que “depois de asy serem eleitos como dito he teram este 
Regimento acerqua de seus ireita”594. Particular atenção merece o penúltimo item, 
intitulado “Regymento dos que ireitame por justiça”595, que melhor pode espelhar a ideia 
de compromisso com a justiça régia e o direito geral do reino596. Na carta que D. 
Manuel I dirige, no dia 14 de março de 1499, aos homens da governança do Porto, 
encomendando-lhes a fundação duma Santa Casa nessa cidade, fala-se tão só em 
Regimento e nunca em Compromisso597.

A finalizar, singelos vestígios podem, de alguma maneira, forçar o aval 
à imprensa jurídica no recuado tempo de D. João II. Desde logo o privilégio 
outorgado, ainda pelo punho de D. Afonso V, aos franceses Guilherme e 
Francisco de Montrete (irmãos) e ao seu compatriota Guido, isentando-os do 
pagamento do tributo de sisa pelos livros que trouxessem e vendessem por todo 
o reino de Portugal. Esta prerrogativa duraria por um período de três anos e 
foi assinada pelo monarca, em Almeirim, no dia 19 de janeiro de 1481598. O 
documento fala apenas em livros de forma, sem qualquer tipificação. Mas será que, 
por trás desta medida, estaria apenas o interesse cultural do reino, ou poderá 
adivinhar-se alguma vantagem implícita na distribuição de livros encomendados 
pelo monarca, nomeadamente os jurídicos? Ou seja, com esta medida não se 
estaria a preparar e facilitar a entrada e divulgação do Compromisso pelo reino? 

Recordo aqui que no documento de 22 de fevereiro de 1503 ainda se 
prevê a hipótese de o Regimento dos Oficiais ser impresso e feito fora do 
reino599. Por ventura, não estavam em laboração as Manuelinas quando, em 1508, 
o Rei concede privilégio aos impressores do reino? Nesse monumento dirigido 
594 sousa, “O Compromisso Primitivo das Misericórdias Portuguesas”, pp. 294, 295 e 300.
595 sousa, “O Compromisso Primitivo das Misericórdias Portuguesas”, pp. 304-306.
596 Sobre estes rituais de execução pública vide Ana Cristina araúJo, “Cerimónias de execução pública no 
Antigo Regime – escatologia e justiça”, Revista de História da Sociedade e da Cultura, vol. 1, Coimbra, 2001, pp. 
169-211. Corrija-se nesta obra (p. 182) que não foi com as Manuelinas que “pela primeira vez as leis do reino 
passam a consagrar a possibilidade de os condenados redimirem as suas culpas antes do transe final”. Esta 
oportunidade já está prevista pelas Ordenações Afonsinas, no título 70 do livro V.
597 basto, Alguns Documentos do Arquivo Municipal do Porto, p. 64.
598 Sousa viterbo, A Livraria Real Especialmente no Reinado de D. Manuel, Lisboa, 1901, p. 6.
599 Lisboa, IAN/TT – Corpo Cronológico, Parte I, mç. 4, n.º 12, em http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=3784414 
(consultado no dia 26 de março de 2013) (Anexo III, doc. 1)
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ao impressor Jacob Cromberger, assinado a 20 de fevereiro, ficou bem claro 
“ quam neçessaria he a nobre arte de ympressam (…) pera o bom ireita, porque com mais 
facellidade e menos despesa, os ministros da Justiça possam usar de nossas leys e ordenações e os 
sacerdotes possam administrar os sacramentos da madre santa igreja”600.

Fica a questão. Porque ao certo sabemos apenas que no início da década 
de oitenta de quatrocentos, com a indulgência do poder secular monárquico, 
penetravam em Portugal os livros em letra de forma. Tudo não passa de 
meras suposições, que, retroagindo ao que ficou atrás explanado, atenuaria o 
atraso temporal da imprensa jurídica portuguesa em relação à castelhana. Para 
finalizar, a propósito da actividade legislativa debatida nas Cortes de 1498, 
parece-me oportuno transcrever as judiciosas conjecturas de quem há muitos 
anos paga elevado tributo à jurishistoriografia pátria:

“Todavia –e isso nos interessa, agora salientar– há o enorme e compreensível 
desejo de que todos os intervenientes na vida jurídica –corregedores, juízes, 
procuradores e câmaras– possuam os livros das Ordenações do Reino. Em todo o 
caso, haverá aqui um aspecto que merece ser anotado. É que esta intenção de todos 
terem as Ordenações, pressupunha a possibilidade de já se utilizar a maravilhosa 
descoberta que foi a imprensa: sem ela, nem de perto, nem de longe, se alcançaria a 
desejada divulgação. Talvez se estivesse no plano das intenções”601.

Existe outra hipótese não menos controversa e fundamentada, mas que não 
se pode aqui escusar. Tem a ver com uma lei sobre o modo e tempo em que algum 
se faz vizinho, ficando isento de pagar a portagem a el-rei. Esta lei consta no livro 
II da Reforma das Ordenações (OA 2.30) e passou bastante alterada –mutilada 
no seu incipit e explicit– para o livro das Ordenações Manuelinas (OM-1513 
2.21). Estando umbilicalmente ligada à temática tratada nos forais novos de D. 
Manuel I, foi trasladada para os primeiros forais outorgados por este monarca 

600 Figueiredo, Synopsis Chronologica de subsidios, vol. I, p. 165; dias, “Introdução” às Ordenações Manuelinas, p. XVI; 
silva, História do Direito Português, p. 331.
601 SILVA, História do Direito, p. 648.
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–v. g., Lisboa602, Évora603, Silves604 e Santarém605– a partir da versão registada no 
“segundo liuro das nossas Reformações”606. Quando tudo levaria a crer que o texto base 
seria o dito livro da Reforma das Ordenações, surpreendentemente, a versão dos 
forais novos está muito mais próxima da versão das Ordenações Manuelinas, 
que só seria iniciada anos depois (1505). Antes de mais, para qualquer juízo 
fundamentado torna-se imprescindível um cotejo dos textos em causa.

LEGENDA:

OA = Ordenações Afonsinas

OM = Ordenações Manuelinas

Fnovos = Versão textual do foral novo de Lisboa (1500)

[   ] Parêntesis rectos = leituras que só constam nas Ordenações Afonsinas.

(   ) Parêntesis curvos = leituras que só constam nas Ordenações Manuelinas.

*  * Asteriscos = Para leituras variantes ao texto base ou que faltam apenas 

nas Ordenações Afonsinas.

602 Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 5 (Livro dos Forais Novos da Estremadura), fls. 13v-14, em http://
digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013). Foral Manuelino de Lisboa, coord. 
de Inês Morais Viegas, edição fac-similada, Câmara Municipal, Lisboa, 2000, pp. 178-179 (Anexo IV, doc. 3.8).
603 Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 45 (Livro dos Forais Novos de Entre Tejo e Odiana), fls. 6v-7, em 
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013) (Anexo IV, doc. 3.9). 
Maria Ângela beirante, Foral Manuelino de Évora, Câmara Municipal de Évora, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 2001.
604 Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 45 (Livro dos Forais Novos de Entre Tejo e Odiana), fls. 20v-21, em 
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013) (Anexo IV, doc. 3.10).
605 Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 5 (Livro dos Forais Novos da Estremadura), fls. 26-26v, em http://
digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013). Sem transcrição integral na 
versão do livro da Torre do Tombo, “este titolo da vizinhança e ho titolo dos privilegiados seguinte se nam trelada aquy porque 
he tal como o de Lixboa”. Mas completo na versão enviada ao concelho de Santarém, cf. Maria Helena da Cruz 
CoelHo, Foral de D. Manuel I a Santarém, Câmara Municipal, Santarém, 2007, pp. 280-281 (Anexo IV, doc. 3.11).
606 Esta ordenação vai continuar a surgir em forais posteriores, mas com redacção diferente e sem qualquer 
referência ao livro da Reforma das Ordenações ou das Ordenações Manuelinas, v. g., Miranda (1510), 
Monforte de Rio Livre (1510), Guarda (1510), Covilhã (1510), Monsaraz (1512), Elvas (1512), Porto (1517), 
Guimarães (1517), Vila Nova de Gaia (1518).
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OA 2.30

OM 2.21

Em que modo e em que tempo se faz irei vizinho *porque seja 
escusado de pagar Portagem a ElRey*607

OA 2.30 [ElRey meu Senhor, e Padre de louvada Memoria fez huuma Ley 
acerca dos vizinhos, que per bem de sua vizinhança se querem 
escusar de pagar os Direitos Reaaes, da qual o theor tal he.

Nos Dom Eduarte etc. Ouvemos enformaçom per alguuns 
Officiaaes da Nossa Fazenda, e per alguuns outros dos 
Nossos Regnos, e Senhorio, que per virtude dos Foraees, e 
Privilegios a elles dados pelos Reyx, que ante Nós forom, som 
escusados os vizinhos de pagar Portageens, e Dizimas, e outros 
Direitos Reaees, e que muitos enganosamente se trasmudão 
dos lugares, honde erão moradores, e vizinhos pera os ditos 
lugares priviligiados, mostrando, que querem hi morar, e 
vizinhar, fazendo-se logo escrepver por vizinhos por gouvir dos 
ditos privilegios per alguum tempo, que lhes era mester; e depois 
que acabavam o que dezejavam, tornão-se pera honde antes 
moravão, e eram naturaaes, abatendo assy os Nossos Direitos 
Reaes nom verdadeiramente. O que nom avemos por bem feito, 
nem o devemos consentir, ante segundo fomos enformado per 
Leterados da Nossa Corte, somos per Direito theudo ao refrear 
quanto bem podermos, e nom leixarmos minguar o Patrimonio 
Real, que nos he dado pera soportamento de Nosso Estado. E 
por tanto consirando Nós como esto poderia seer enmendado: 
Acordamos com acordo dos ditos Leterados fazer acerca desto 
nova Hordenaçom pera melhor moravão declarados os ditos 
Foraaes, e Privilegios, como se haja d’entender cada huum 
homem seer vizinho.

Conformando-nos ao Direito das Leix Imperiaaes, e aa 
usança da Nossa Terra,]608

607  Nos forais de Lisboa, Évora e Silves e nas Ordenações Manuelinas: “pera poder gouuir do priuillegio dado aos 
vezinhos”; no foral de Santarém: “pera poder gouvir do privilegio da vezinhamça”.
608 Consta apenas nas Ordenações Afonsinas.
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Fnovos609

OA 2.30

OM 2.21

Ordenamos e poemos por ley jeeral em todos nossos Regnos e 
senhorios que vizinho se entenda de cada huuma çidade villa 
ou lugar aquelle que della (ou de seu termo)610 for natural 
ou em ella tever ireit dignidade ou offiçio nosso ou da Rainha 
[minha muito amada, e prezada Mulher]611 ou doutro irei 
senhor da terra ou do conçelho dessa villa ou lugar e seja *o 
dito offiçio*612 tal per que razoadamente possa viuer e de feito 
viua e more no dito logar (ou seu termo)613 Ou se em a dita 
villa ou lugar ireit for feito livre da servidam em que ante era 
posto [por seer principalmente servo]614 ou seja perfilhado em 
ella per irei hi morador e ho perfilhamento per nos confirmado 
Ca em cada huum destes casos he per direito avido por vyzinho 
E sera ajnda avido por vizinho da villa ou lugar onde tever seu 
domiçillio ou a mayor parte de todos seus beens com tençam e 
vontade de aly morar ¶ E por que ireit deste domiçillio achamos 
muytos desvairos antre os direitos e vsança da terra querendo 
trazer todo a booa concordança declaramos jsto *no modo 
seguinte*615 . a saber . aly se entendera cada huum [homem]616 

(qualquer natural de nossos regnos ou non natural delles)617 
ter seu domiçillio onde casar ca emquanto hy morar despois 
que assi casado for sempre sera avido por vizinho. E se per 
ventura de hi se partir e for morar a outra parte *com sua 
molher casa e fazenda com tençam de ho dito domiçillio 
mudar*618 e depois tornar a morar ao dito lugar onde assi casou

609 Optei como texto base a versão do foral novo de Lisboa, registando-lhe as variantes das Ordenações.
610 Consta apenas nas Ordenações Manuelinas.
611 Consta apenas nas Ordenações Afonsinas.
612 Falta só nas Ordenações Afonsinas.
613 Consta apenas nas Ordenações Manuelinas.
614 Consta apenas nas Ordenações Afonsinas.
615 “em esta guisa”, nas Ordenações Afonsinas.
616 Consta apenas nas Ordenações Afonsinas.
617 Consta apenas nas Ordenações Manuelinas.
618 Falta só nas Ordenações Afonsinas.
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nam sera avido por vizinho. Salvo morando hi per quatro annos 
continoadamente com sua molher [(filhos)]619 e *com toda 
sua*620 fazenda os quaes acabados mandamos que seja avido por 
vizynho. E se alguum se mudar com sua molher e com toda sua 
fazenda ou a mayor parte della do lugar donde era *vizinho*621 
[ou já avia casado]622 pera alguum outro623 lugar tal como 
este nam seja avydo por vizinho *daquelle lugar pera onde 
nouamente se for viuer*624 a menos de morar continoadamente 
[(em o dito lugar)]625 com sua molher e toda sua fazenda ou a 
mayor parte della outros quatro annos. Os quaes acabados sera 
avido por vizinho. E doutra alguuma guisa aalem dos casos em 
esta nossa ley *decrarados*626 nenhum nam podera ser avido por 
vizynho nem gouvir do privilegio e liberdade de vizinho quanto 
aa ser jsento de pagar os direitos Reaes de que per bem dalguuns 
foraes e priuilegios [dos Reyx]627 dados a alguuns lugares os 
vyzinhos sam jsentos. *Porem*628 nossa tençam nam he que per 
esta ley sejam em alguuma parte tiradas vsanças antygas de todalas 
çidades e villas e lugares de nossos Regnos e Senhorios por que 
os moradores delles sam hi avidos por vizinhos pera soportar 
os encarregos e seruidooes dos conçelhos onde sam moradores 
porque quanto a esta parte tange mandamos que se guardem suas 
vsanças antijgas de que sempre antijgamente vsaram sem outra 
*alguuma*629 emnouaçam sem embargo desta nossa ley.

619 Consta nas Ordenações Afonsinas e nas Manuelinas, mas falta nos forais de Lisboa, Évora, Silves e Santarém.
620 Falta só nas Ordenações Afonsinas.
621  “natural”, nas Ordenações Afonsinas.
622  Consta apenas nas Ordenações Afonsinas.
623  Falta no foral de Santarém.
624  Falta só nas Ordenações Afonsinas.
625  Consta nas Ordenações Afonsinas e nas Manuelinas, mas falta nos forais de Lisboa, Évora, Silves e Santarém.
626  “contheudos”, nas Ordenações Afonsinas.
627  Consta apenas nas Ordenações Afonsinas.
628 “Pero”, nas Ordenações Afonsinas.
629  “nenhuma”, nas Ordenações Afonsinas. Falta no foral de Santarém.
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OA 2.30 [Dante em Estremôs a vinte de Janeiro Pay Rodrigues a fez 
Era de mil e quatrocentos e trinta e seis/sete annos.

A qual Ley vista per Nós, Mandamos que se cumpra, e 
guarde, como em ella he contheudo]630

São por demais evidentes as amputações feitas pela reforma dos forais à 
versão da Reforma das Ordenação, v. g., truncando o incipit e o explicit e algumas 
passagens do miolo –tudo assinalado entre parêntesis rectos–. Os acrescentos 
exclusivos das primeiras Ordenações Manuelinas (3) são muito parcos –
assinalados entre parêntesis curvos–. Já as variantes de leitura e texto excluído 
em apenas uma versão –assinalados entre asteriscos– reportam-se praticamente 
todos ao texto da Reforma das Ordenações, mantendo-se inalterados na passagem 
dos forais novos para as Ordenações Manuelinas. Finalmente, existem apenas 
duas coincidências textuais em ambas as Ordenações, que faltam nos forais 
manuelinos –assinaladas entre parêntesis rectos e curvos–. Tudo conjugado, não 
resta dúvida que o texto das Manuelinas está muito mais próximo da versão dos 
forais do que da versão antiga da Reforma das Ordenações. Conclusão que não 
surpreende, uma vez que também estão bem mais próximos no tempo –cinco 
anos para o foral mais longínquo, o de Lisboa (1500-1505), e quase seis décadas 
do término da Reforma das Ordenações (1446-1505)–.

Mas será que os reformadores dos forais estavam munidos de potestas 
para uma alteração tão profunda da Lei? Até porque do “mandamos aquy poer a ley 
contheuda no segundo liuro das nossas Reformações que falla nos ditos vizinhos como se segue”, 
transparece uma intenção de cópia integral. Perguntando mais em concreto, os 
reformadores dos forais modificaram o traslado ou será que copiaram o texto já 
modificado? Não será despiciendo aqui salientar as duas coincidências textuais 
em ambas as Ordenações, que faltam nos forais manuelinos –provavelmente 
por os forais seguirem o texto do foral de Lisboa que, por lapso, omitiu essas 
duas passagens–.

 
630 Consta apenas nas Ordenações Afonsinas.
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 Se a profunda modificação desta lei for trabalho dos reformadores dos 
forais –o que duvido, até porque acabaria por gerar um aceso e extemporâneo 
conflito de fontes– nada mais a acrescentar631. Mas se, pelo contrário, a modificação 
já constava ipsis verbis no livro segundo da Reforma das Ordenações, então 
podemos estar perante o primeiro vestígio material do abreviar dos cinco livros 
das Ordenações em um Compromisso. Para que esta tese possa gozar de alguma 
sustentabilidade basta que surja, apenas, mais um comprovativo documental 
análogo a este dos forais (antes de 1512/13). Será este, com certeza, um dos 
trilhos a desbravar para que um dia se possa chegar com alguma segurança ao 
Compromisso de D. João II e à sua influência nas Ordenações Manuelinas e 
no Regimento dos Oficiais. Mas sem, pelo menos, mais um apoio documental 
torna-se demasiado incerto estar a adjudicar este abreviar da lei da vizinhança ao 
Compromisso. Não deixa de ser curioso que, nestes termos, se mantivesse em 
vigor a Ordenação velha e a nova.

Antes de passar ao próximo ponto, sublinhe-se que a referência ao livro 
segundo das Reformações –com a transcrição do texto que ficou acima cotejado 
nas diversas versões– terminou no foral de Santarém de 1506; o foral de Castelo 
Rodrigo (1508) não tem o capítulo da vizinhança632; e os forais de 1510 já não 
fazem qualquer menção ao livro de Ordenações e tem uma versão textual mais 
resumida. A versão do foral da Guarda, de 1 de junho de 1510:

“E pera se poder saber quaes seram as pesoas que sam aujdas por vezinhos 
dalgum lugar pera gouirem da liberdade delle decraramos que vezinho se entenda 
dalgum lugar o que for delle natural ou nelle teuer alguma dinidade ou officio nosso 
ou do senhor da terra per que razoadamente viua e more no tal lugar ¶ Ou se no 
tal lugar algum for feito liure da seruidam em que era posto ou seja hy perfilhado 
per algum hy morador e o perfilhamento per nos confirmado ¶ Ou se teuer hy 
seu domiçillio ou a mayor parte de seus beens com preposito de ali morar ¶  

631 Não se ignora que por documento de 9 de fevereiro de 1506 D. Manuel, a propósito, tenha mandado 
integrar decisões relativas aos forais nas Ordenações que se estavam a preparar –cf. João Pedro ribeiro, 
Dissertação histórica, jurídica e económica sobre a reforma dos forais no reinado do senhor D. Manuel, Imprensa régia, Lisboa, 
1812, pp. 66-67.
632 Exemplar da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo em http://digitarq.adgrd.dgarq.gov.pt/
details?id=1279765 (consultado no dia 30 de abril de 2013).
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E o dito domiçillio se entendera honde cada huum casar emquanto hy morar ¶ 
E mudandose  a outra parte com sua molher e fazenda com tençam de de se pera 
la mudar tornandose hy depois nam sera auido por vezinhos Saluo morando hy 
quatro annos continuadamente com sua molher e fazenda e emtam sera auido 
por vezinho e asy o sera quem vier com sua molher e fazenda viuer a algum 
outro lugar estando nelle os ditos quatro annos ¶ E alem dos ditos casos nam 
sera nenguem aujdo por vezinho dalgum lugar para gouir da liberdade delle 
para a dita portagem”633

Não foi esta a versão que passou para as Ordenações Manuelinas, mas sim 
a que constava no livro segundo da Reforma das Ordenações e foi trasladada 
para os primeiros forais manuelinos –Lisboa, Évora, Silves e Santarém–. Mais 
um motivo para se duvidar que esta versão dos primeiros forais manuelinos 
possa ser oriunda do Compromisso de D. João II, porque se os compiladores 
das Manuelinas quisessem aproveitar a versão dos forais novos, o mais plausível 
é que tivessem copiado a versão mais recente (1510), que ainda se conserva no 
foral de Vila Nova de Gaia (1518)634 –sendo que a versão das Manuelinas de 
1521, com algumas variantes, continua mais próxima da versão de 1512/13–.

  4.4. o livro novo das ordenações.

“a Justiça tem duas partes. huma he dar a cada hum o que he seu, 
e a outra dar lho sem delonga”

(1426 – Carta do Infante D. Pedro,enviada a seu irmão de Bruges)

Dois documentos do anexo final referem-se a um livro novo de 
Ordenações. O primeiro documento é uma transcrição feita em Lisboa, no dia 
18 de julho de 1503, de uma lei recente de D. Manuel I –trata-se da ordenação 
633 Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 46 (Livro dos Forais Novos da Beira), fl. 5, em http://digitarq.dgarq.
gov.pt/details?id=4223238 (consultado no dia 30 de abril de 2013).
634 dias, Forais Manuelinos do Reino de Portugal e do Algarve, vol. 3, Estremadura, p. 309.
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para que nenhum escravo possa comer em taberna ou outra qualquer venda e 
para que estas não estejam abertas depois do sino corrido, outorgada no dia 
22 de março de 1502, em Lisboa–. Segundo o escrivão da Chancelaria, Baltasar 
Fernandes, esta lei estava registada no “liuro nouo das ordenaçoões nouas do dito senhor 
que andaom [n]a dita chamcelaria”635.

O outro documento é uma carta régia outorgada em Santarém, no dia 
22 de abril de 1510, com o traslado de uns capítulos do clero, apresentados 
a Fernão de Pina. Esses capítulos especiais da clerezia estão datados de 1 de 
setembro de 1501, em Lisboa. O traslado foi solicitado pelo vigário régio da 
cidade do Porto, Pero Gonçalves, para dela se ajudar numa questão judicial com 
o mosteiro de Ancede. Também aqui se identifica o texto fonte do traslado com 
o “lyvro novo das hordenaçoens que anda em irei chancelaria”636.

Que livro de Ordenações é este, que no início do século XVI é identificado 
como livro novo das ordenações novas?

Este livro já existe desde, pelo menos, o ano de 1503 e o seu conteúdo e 
forma de identificação não corresponde a nenhum dos livros da Reforma das 
Ordenações –aliás, é identificado apenas como livro de Ordenações e não da 
Reforma das Ordenações–; também não me parece que possa ser identificado 
com o Compromisso de D. João II; nem com o Regimento dos Oficiais; e ainda 
é demasiado cedo para o ligar às Ordenações impressas de D. Manuel I.

O único pensamento que me ocorre, em última instância, é que se possa 
ligar este livro novo de Ordenações à faina compilatória que destila das Cortes 
de Lisboa de 1498. Num capítulo geral destas Cortes ficou registado que “Item 
Senhor vossos pouos ssouberom ora como vossa alteza manda compilar os livros das ordenações 
capitollos de cortes e extravagantes e estilos de vossas Relaçoões que som avidos por lleys pera 
que sejam abrjujadas o que vossos pouoos tem em muyta merçee e vos pedem por merçee que os 
mandees abreujar e acabar em breue per que os vossos Julgadores saibam o que ham de Julgar 

635 Lisboa, IAN/TT – Leis e Ordenações, Leis, mç. 2, doc. 3 (Anexo IV, doc. 4.1)
636 Amândio Jorge Morais barros, “«Por ser de sua lavra e cutelo»: questões entre o Porto e o mosteiro de 
Ancede relativas à venda de vinhos na Idade Média”, in Douro – Estudos & Documentos, vol. III (5), 1998, pp. 
79-83 (Anexo IV, doc. 4.2)
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e o que vosa alteza manda guardar em sseus rregnos, … o que Reçeberam em muyta merçee”637. 
Não deixa de ser curioso o “pera que sejam abrjujadas” e o pedido do povo para “que 
os mandees abreujar e acabar em breue”, que também se poderá reportar com o que 
supra ficou dito em relação ao título da vizinhança, copiado para os forais novos.

 Post sCriPtuM

Após a publicação do artigo retro (em 2014), surgiram mais três 

referências documentais ao Caderno da Justiça: (i) uma surge num capítulo 

geral do povo às Cortes de Lisboa de 1439, comprovando que nesse 

Caderno da Justiça constava o regimento dos corregedores da comarca 

promulgado a 12 de setembro de 1418 (Anexo IV, doc. 1.3-A). As outras 

constam nos tombos concelhios de Óbidos e Beja: (ii) uma carta assinada 

pela infanta D. Isabel, a 3 de fevereiro de 1423, insentava o concelho de 

Óbidos das posturas e ordenações postas na dita vila pelo corregedor 

João Mendes (Anexo IV, doc. 1.1-A); (iii) no Tombo do concelho de Beja 

mandado fazer por Luís Lourenço, procurador do concelho, redigido por 

Fernão Domingues, escrivão da Câmara, e concluído a 15 de outubro de 

1426, consta uma referência expressa ao Regimento do corregedor João 

Mendes, com identificação de alguns títulos (Anexo IV, doc. 1.1-B)638.

Beceiro Pita dá conta que no inventário post mortem da biblioteca 

laica de Alonso Tenorio, adelantado de Cazorla, falecido em 1430, constava 

“vn quaderrno de las leyes e ordenanças de Portugal”639.

637 Transcrito em nota final XII.2 por Espinosa da Silva, mas sem avançar qualquer hipótese de identificação.
638 As referências documentais nos tombos de Óbidos e Beja foram-me facultadas pelo Dr. Pedro Pinto, da 
Universidade Nova de Lisboa: Pedro Pinto, “Sobre tombos concelhios medievais e modernos portugueses: 
contributo para um inventário” (a publicar). Agradeço-lhe as ditas referências documentais e o acesso ao 
“manuscrito” deste trabalho, antes da sua publicação.
639 Isabel beCeiro Pita, “Doña Aldonza de Mendoza y sus libros”, in Eduardo Pardo de guevara y valdés 
(ed.), Mujeres con Poder en la Galicia Medieval (siglos XIII-XV): estudios, biografías y documentos, Anejos de Cuadernos 
de Estudios Galegos 44, Santiago de Compostela, 2017, p. 301, n. 18.
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ConClusão

Ao peso de cinco séculos eivados de infortúnios e atentados contra os 
registos do Direito pátrio escaparam escassos vestígios dos códices de Ius proprium 
regni que marcaram o diário jurídico de cem anos e mais de duas décadas no 
final da Idade Média portuguesa (1390-1512). Por isso, fica sempre aberta a 
porta a novas aportações documentais e o incentivo a futuras investigações 
que possam colocar mais um “silhar” nesse conhecimento do movimento 
compilatório medieval português, que é considerado um dos mais precoces e 
avançados para a época. Expostas no pelourinho da crítica vindoura ficam as 
teses aqui semeadas, que podem ser confirmadas, corrigidas ou infirmadas por 
novos dados documentais e por outras e melhores hermenêuticas inovadoras.

Sem embargo, no espartilho dos áditos que me foi possível coligir sobejam 
as dúvidas e alastram-se as incertezas. A começar pelo trava-contas gerado sobre 
um possível Caderno da Justiça da lavra do infante D. Duarte. Inserido no 
espaço temporal da primeira tentativa de sistemática compilatória –o sistema 
primitivo– terá surgido a partir das Cortes de Santarém de 1418, como sistema 
primitivo eduardino. Nestas Cortes reunidas na cidade escalabitana assiste-se 
a um incremento legislativo inusitado e, por outro lado, desde o ano de 1411 
que o infante assume responsabilidades governativas e desde 1413 que ocupa o 
cargo de assessor para assuntos relacionados com a Justiça e a Fazenda.

Esta conjuntura e um singelo punhado de referências escritas parecem 
pressagiar uma nova fase e viragem no processo compilatório português com 
o surgimento de um novo e diferente livro de Ordenações ou Regimentos, do 
qual se desconhece o conteúdo originário e integral. Poder-se-á, no entanto, 
relacionar parte desta produção normativa com o que ficou remanescente em 
cópias enviadas à cidade de Évora e à vila de Arraiolos. O mais verosímil é a 
complementaridade deste sistema em relação ao anteriormente produzido. E 
pode não ser de todo insignificante presumir a produção e reformulação dos 
regimentos dos agentes da justiça coevos, que serviria de esforço embrionário 
para o livro I da Reforma das Ordenações ou Ordenações Afonsinas. Nesta 
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fase ficou evidenciada a acção do corregedor da Corte, João Mendes, que viria 
a ser o primeiro compilador do sistema seguinte –a Reforma das Ordenações, 
que preencheu o reinado de D. Duarte e se concluiu no de D. Afonso V–. 
Tratando-se de regulamentação atinente aos agentes governativos e oficiais da 
justiça municipal, não admira que se tivessem enviado cópias manuscritas, pelo 
menos, aos principais centros urbanos.

Outro códice que deixa sérias dúvidas quanto à sua efectiva existência é 
o das Ordenações dos Contos. A escassa dúzia de referências escritas coligidas 
são demasiado lacónicas para permitirem qualquer ilação segura. O destroço 
documental da Casa dos Contos é demasiado parco nos subsídios que nos 
legou da Idade Média, de forma que o livro das Ordenações dos Contos fica 
a aguardar ulteriores achegas à confirmação ou infirmação da sua existência, 
sistematização e respetivo conteúdo.

Não menos dúbio é o livro novo das Ordenações (novas) de D. Manuel 
I, que surge referenciado em dois documentos do início do século XVI, ainda 
antes de se ter iniciado a faina das Manuelinas. Embora seja temporalmente 
coincidente com o Regimento dos Oficiais de D. Manuel I, os conteúdos 
não admitem qualquer concordância entre ambos os monumentos jurídicos. 
Também parece não se poder identificar com nenhum dos cinco livros da 
Reforma das Ordenações antecedente. Nem mesmo com o enigmático 
Compromisso de D. João II, da lavra de Lourenço da Fonseca.

Este Compromisso é outro arcano que teima em não revelar uma 
prova escrita coeva, definitiva e iniludível da sua existência. Neste momento, 
considero duas hipóteses explicativas distintas: (i) o Compromisso pode ter 
sido um impresso jurídico com os regimentos dos oficiais concelhios, sob a 
égide de D. João II –precursor do Regimento impresso no início do século 
seguinte, pelo seu sucessor D. Manuel I–; ou (ii) pode ter sido o abreviar dos 
títulos dos cinco livros da Reforma das Ordenações –também impresso(?), por 
isso é que foi abreviado– tal como parece querer revelar o título dos vizinhos 
que deviam ser considerados isentos de pagar a portagem de el-rei, trasladado 
nos primeiros forais novos outorgados por D. Manuel I.
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Para concluir os devaneios em torno dos enigmas e de plausíveis 
controvérsias estéreis, fica uma singela e herética glosa às leis fundamentais das 
Cortes de Lamego. Uma vez que o livro das leis que D. Afonso II refere na sua 
normativa contra os decretos do prior dos Dominicanos –“porque tais decretos 
violam o que se contêm naquele livro de leis que proíbe a recepção de lei nova no reino, livro 
e foro pelo qual devem ser julgados os fidalgos de Portugal”640– se afasta cada vez mais 
do Código Visigótico, afinal com que livro de leis se pode identificar? Não 
se poderá aqui abrir uma réstia de esperança para as tão desacreditadas leis 
fundacionais das Cortes de Lamego? Ou, pelo contrário, devemos manter-nos 
agrilhoados ao peso do magister dixit de Francisco Freire de Melo, Coelho da 
Rocha, Velho Barbosa e à imensa caterva de seguidores acríticos? 

Deixando por ora a temática das causas perdidas, na órbita dos livros 
medievais portugueses de Direito pátrio, nem tudo são indecisões e adversidades. 
Antes de mais, estou cada vez mais convicto que, muito antes da conclusão das 
Ordenações Afonsinas (1446), já tinham sido produzidas outras compilações de 
Ius proprium. Esta inferência acaba por levantar sérias suspeitas sobre o carácter 
privativo/oficial dos códices jurídicos antecedentes –O Livro das Leis e Posturas 
e as Ordenações de D. Duarte–. Vaticinado o seu cunho particular, a corrente 
doutrinal tem oscilado entre classificá-los como trabalhos preparatórios das 
Ordenações Afonsinas, da lavra do compilador João Mendes, ou como trabalho 
voluntário e autónomo de um qualquer jurista641. 

Continuo a discordar de tão erudita doutrina, mas tenho que reconhecer 
que as manifestas diferenças entre ambas as colecções legislativas deixam um 
inconveniente difícil de contornar. Este não é o momento apropriado para 
uma análise detalhada, mas o cotejo minucioso de ambos os códices entre si e 
com outros diplomas avulsos, quando for feito, revelar-se-á preponderante para 

640 nogueira, Lei e Poder Régio, p. 455. Fazendo referência expressa ao “livro e foro pelo qual devem ser julgados os 
fidalgos de Portugal”, não será despiciendo que um grupo de preceitos das Cortes de Lamego sejam leis da nobreza.
641 V. g., João Pedro ribeiro, Dissertações Cronológicas e Críticas, Vol. IV, 2.ª Parte, Lisboa 1829, pp. 26-29; 
Alexandre HerCulano, Portugaliae Monumenta Historica. Leges, pp. 148-151; Caetano, História do Direito, p. 346; 
António Manuel HesPanHa, “Nota” à tradução de John Gilissen, Introdução Histórica ao Direito, 4.ª Edição, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 2003, p. 319; duarte, Justiça e Criminalidade no Portugal Medievo, pp. 114 
e 117-118; Costa, História do Direito, pp. 265-267; CunHa, silva e soares, História do Direito, pp. 454-461.
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definir e assentar a época exacta da sua elaboração. É certo que as Ordenações 
de D. Duarte, por um lado, fazem um expurgo das copiosas repetições 
constantes no Livro das Leis e Posturas. Por outro lado, organizam os diplomas 
por reinados e, dentro de cada um deles, sistematizam os diplomas segundo 
o critério da matéria tratada. Só por isso, os dois códices afastam qualquer 
relação genética entre si ou com um códice matriz desaparecido. Mas, para além 
do conteúdo intrínseco, terá de se fazer uma minuciosa análise aos múltiplos 
aspectos codicológicos, às técnicas redactoriais usadas e outras minúcias de cada 
códice, que tem de ser adiada para outro momento.

Os primeiros livros de Ordenações do reino terão sido pensados 
e mandados executar no final da centúria de trezentos –a partir das Cortes 
de Coimbra de 1385– como um manifesto contra a hegemonia da colecção 
castelhana das Sete Partidas de Afonso X e protagonizando um momento 
ímpar de autonomia jurídica do reino de Portugal. Não tenho dúvidas que 
o sistema primitivo joanino deu um passo determinante para a soberania do 
Estado moderno português. Complementado pelo sistema eduardino, como 
ficou referido, viria a ser totalmente modificado, melhorado e corrigido 
com o sistema de reforma afonsina –vulgo Ordenações Afonsinas, mais bem 
identificado como Reforma das Ordenações–.

A ligação de D. Duarte ao movimento das Ordenações assoma cada vez 
mais forte. Aliás, é a este monarca, no início do seu reinado, que Rui de Pina 
tributa o impulso do seu corregimento e abreviamento –“e com tudo ElRey pôz muito 
seu cuidado nas cousas da Justiça que em seus dias mandou inteiramente guardar, e entendeo 
em mandar correger e abreviar as Ordenaçoões do Regno, e em seus dias nom se acabaram”–. 
Com maior segurança, também o prólogo das Afonsinas se não esqueceu de 
referir o seu papel activo neste procedimento. Mas, convenhamos, estes dois 
derradeiros caboucos documentais parecem ser tributados ao procedimento 
compilatório das Afonsinas e não ao Caderna da Justiça. Foi no reinado do seu 
filho sucessor D. Afonso V, não obstante, e sob o patrocínio do Doutor Rui 
Fernandes que a tarefa se concluiu.
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Foi esta colecção de cinco livros –identificados durante a sua vigência 
como livros da Reforma das Ordenações e posteriormente como Ordenações 
de D. Afonso V ou Ordenações Afonsinas– que chegou completa aos nossos 
dias. Por isso, são os livros mais conhecidos e trabalhados pela iurishistoiografia 
hodierna. Tiveram um período de vigência além das seis décadas e contam com 
um Prólogo que ajuda bastante a entender o seu procedimento de preparação.

Vexata quaestio tem sido a da sua efectiva vigência. Independentemente da 
opção que quisermos tomar –as margens de arbítrio são ainda muito largas– a 
sua vigência incontestável fica ratificada por uma resma considerável de escritos 
contemporâneos. Um desses escritos refere que um jurista particular, a actuar na 
área territorial da cidade de Viseu e termo de Lafões, estava em posse da colecção 
completa dos cinco livros. Esta conjuntura é soberba e, depois da sua tomada de 
conhecimento, ficam demovidas quaisquer ideias de uma colectânea do exclusivo 
foro régio, vinculada ao uso privatístico dos jutistas a atuar na órbita da Corte. Aliás, 
ficou plenamente testificada a sua aplicação no foro jurídico de primeira instância.

Aprofundar o conhecimento em torno das seis décadas de vigor da reforma 
das Ordenações também se torna imperioso para que se possa alcançar o seu 
conteúdo integral –complementado pelo apenso regular das leis extravagantes, 
que continuam a faltar na sua edição impressa–. A propósito, não deixa de 
ser curioso que com a entrada em vigor da Reforma das Ordenações se tenha 
dispensado o recurso aos livros da Casa do Cível –tradição que vinha dos livros 
de Ordenações anteriores– a favor dos depositados na Chancelaria real. Será 
mais um indício de uma evolução burocrática ou de centralização da justiça?

Em torno do primeiro impresso jurídico –o Regimento dos Oficiais das 
Cidades, Vilas e Lugares do Reino– ficou assente e comprovada uma edição 
anterior à de 1504 e começaram-se a fiar alguns dos primeiros testemunhos 
escritos da sua aplicabilidade em território municipal. Este precioso monumento, 
dos primórdios da imprensa jurídica em Portugal, deve ter estado em vigor 
praticamente uma década (1503-1514). Tendo em atenção a vasta documentação 
inédita que ainda se pode compulsar para esse estreito período do século XVI, 
acredito que em breve surgirão outros apoios a ajudar a aprofundar o seu estudo.
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A concluir: “el objecto de la Historia del Derecho son los “libros de derecho”. Bien 
entendido que bajo este concepto Gibert incluye no solo los “libros” de contenido normativo 
(códigos), sino también las obras de la literatura jurídica y los documentos de aplicación del 
derecho, recogidos en cartularios, diplomatarios, libros de sentencias, etc. Para el estudio de la 
Historia de los libros jurídicos, Gibert propugna um método de análisis del libro: en el libro hay 
un quién habla, un de qué habla y un a quién habla.642.

642 José sánCHez-arCilla bernal, Jacobus, id quod ego. Los caminos de la ciencia jurídica, Dykinson, Madrid, 2003, 
pp. 293 e ss.
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(anexos CronológiCo-doCuMentais – i643)
i. (Os Primeiros Livros de Ordenações do Reino)

1. 1390.abril.07 – Coimbra.

D. João I envia ao arcebispo de Braga o traslado de uma lei de D. 
Fernando sobre os excomungados.

“Dom Joham pella graça de deus Rey de portugall e do algarue Aa quantos 
esta carta virem fazemos saber que dom lourenço arçebispo de bragaa nos disse 
que no liuro das leix da nossa chancellarya era scripta huma lex que 
foy fecta per ElRey dom fernando nosso Jrmaão a que deus perdooe da qual o 
teor tall he

 1368.setembro.18 – Lisboa.

 Lei de D. Fernando sobre os excomungados e forçadores.

E pedyanos por merçee que lhe mandassemos dar o trellado da sobre dita ley ca 
sse entendya per ella aajudar E nos veendo o que nos pedya Teemos por bem e 
mandamoslha dar Eem testemunho desta lhe mandamos dar esta nosa carta dante 
na cidade de cojnbra vij dias dabril ElRey o mandou per Lourenço anes fogaça seu 
vassallo e chançeller afomso (…) a fez Era de mil e quatro çentos e vynte e viijº anos 
[assinatura]

         X libras”.

Braga, AD – Colecção Cronológica, doc. 902.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- V.27.§§ 3-8

643 Este anexo documental faz parte do artigo que foi publicado como “Os Primeiros Livros de Ordenações 
do Reino de Portugal”, in e-SLegal History Review 15, janeiro de 2013 [Disponível em: http://www.iustel.com/
v2/revistas/detalle_revista.asp?id=15 (consultado no dia 26 de outubro de 2018)]. Os subsídios documentais 
que surgiram a posteriori foram incluídos na ordem cronológica e vão identificados com uma letra à frente do 
número que corresponde à ordem do documento imediatamente anterior.
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2. 1390.novembro.23 – Lisboa.

D. João I outorga carta testemunhável a um judeu de Lisboa, João 
Navarro, com a ordenação de D. Afonso IV sobre os tributos a pagar 
pelos judeus do reino.

“Dom Joham pella graça de deus rrey de purtugall e do algarue a quantos 
esta carta vyrem fazemos saber que no liuro das lex que anda na nossa 
chamchelaria da casa do ciuell he escripta huma hordenaçom ffeita per 
elRey dom afomso a que deus perdoe per que guisa os judeus haam de pagar os 
sseruiços da qual o theor della se adiante sege:

 1352.novembro.15 – Valada.

 Lei de D. Afonso IV que estabelece os tributos a pagar a el-rei 
 pelas comunas dos judeus do reino.

“Da quall hordenaçam nos pedio Joam navaro judeu da çidade de lixboa que 
lhe mandassemos dar o trelado della em huma carta testemuauell dada em 
lixboa a vinte dias do mes de ssetenbro Eellrrey [sic] ho mandou per vasco 
esteuez sseu veador da ssua chamchereria [sic] E gonçalo pirez (alias?) era de 
mjll e iiijc [sic] E nouenta annos aos vinte e tres dias de novembro”.

Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Liv. 152, fls. 43v-46.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- II.74

3. 1391.agosto.29 – Lisboa.

Carta testemunhável de D. João I, a pedido dos oficiais e concelho 
de Lisboa, com o traslado da lei de D. Fernando sobre mercadores.

“Dom Joham pella graça de Deus Rey de purtugall e do algarue aA quantos 
esta carta virem fazemos saber que per ante nos pareçeo ho liuro da nossa 
chançellaria da cassa do ciuell em no ire era[m] escriptas as 
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hordenaçoes dos Nosso Regnos E nos foy em elle mostrada huma ley que 
foy feita per El Rey dom fernando nosso yrmaao a que Deus perdom em razom 
dos mercadores da quall ho theor della se adinate segue:

 1375.maio.26 – Santarém.

 Lei de D. Fernando sobre os mercadores estrangeiros e a forma 
 como devem comprar e vender as suas mercadorias.

Da quall ley e pobricaçom nos fernam daluarez procurador e Afomso Lopez 
contador e Diego Afonso tosoureiro da çidade de Lixboa nos enuiarom pedri 
em seus nomes e da dita çidade que lhes mandasemos dar o trellado da dita ley 
em huma carta testemunhauell por que se entendia a dita çidade della ajudar  
E nos veendo o que nos pedir enuyarom em testemunho desto lhe mandamos 
dar a dita ley em huma carta testemunhauel su nosso seello dad em a çidade 
de lixboa xxix dias do mes dagosto ElRey o mandou per Diego gonçallvez 
seu uassallo e dos eu desembargo nom seendo hi na corte uaasque estevez seu 
uaasallo e veeador da sa chançallaria da casa do çiuell gonçalo perez a fez era 
de mill iiijc e vinte e noue annos”.

Lisboa, AHM – Livro I de D. João I, doc. 45, fl. 58.

Lisboa, AHM – Livro dos Pregos, doc. 183, fls. 160-160v.

Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa. Livros de 
Reis, vol. 2, Lisboa, 1958, 53.

Rey de Portugall e do Algarve, Senhor de Çepta – Livro I e II de D. João I, Documentos 
do Arquivo Municipal de Lisboa 1, coordenação geral Inês Morais Viegas 
e Miguel Gomes Martins [Lisboa, 2012], doc. 45, pp. 108-110.

Livro dos Pregos, Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 2, 
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 2016, pp. 303-304.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- IV.4.§§ 1-8
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4. 1396.novembro.18 – Lisboa.

Carta de D. João I que faz uma interpretação autêntica das leis de 
Afonso III e D. Afonso IV.

“Dom Joam &c. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que perante 
Nós em nossa corte erão e foram grandes duvidas entre algumas pessoas de nossos 
Regnos sobre duas Leys contheudas em este nosso Livro das Ordenações do 
Regno, huuma feita per ElRey Dom Affonso o terceiro, na qual he contheudo:

 [1248-1279]

 Lei de D. Afonso III, sem data nem local, sobre as pessoas  
 que devem ser citadas à Casa de El-Rei.

E porem vendo e esguardando as ditas Leys e duvidas que sobre ello recrecem e 
ao diante poderião recrecer, querendo Nós tolher custas e grandes despesas que 
sobre ello na nossa Corte se fazião e poderião ao diante fazer, avendo conselho 
com os da nossa Corte, interpretamos e declaramos as ditas Leys e mandamos 
que não tam somente as pessoas contheudas nas ditas Leys possam ser citadas 
perante os nosso Sobre-Juizes, mas ainda toda-las pessoas outras, quaesquer 
que sejam, que ajam jurdiçam em qualquer parte dos nossos Regnos porque 
parece que são poderosas pessoas e seus contentores podem hi melhor com elle 
gançar/encalçar direito; e a razão que he nas suso ditas pessoas essa he e maior 
deve ser em estas. Dante na cidade de Lisboa dezoito dias de Novembro Era 
de mil e quatrocentos trinta e quatro”.

Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 6, §§ 1-2.

LLP ODD OA (1446)
29 141-142 III.6.§§ 1-2
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5. 1396.novembro.18 – Lisboa.

Carta de D. João I que faz uma interpretação autêntica das leis de 
Afonso III e D. Afonso IV.

“Dom Joam &c. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que perante 
Nós em nossa corte erão e foram grandes duvidas entre algumas pessoas de nossos 
Regnos sobre duas Leys contheudas em este nosso Livro das Ordenações do 
Regno, huuma feita per ElRey Dom Affonso o terceir, na qual he contheudo:

 1329.abril.19 – Beja.

 Lei de D. Afonso IV sobre os comendadores que, com 
 lugar de senhorio, podem ser citados à casa de El-Rei.

E porem vendo e esguardando as ditas Leys e duvidas que sobre ello recrecem e 
ao diante poderião recrecer, querendo Nós tolher custas e grandes despesas que 
sobre ello na nossa Corte se fazião e poderião ao diante fazer, avendo conselho 
com os da nossa Corte, interpretamos e declaramos as ditas Leys e mandamos 
que não tam somente as pessoas contheudas nas ditas Leys possam ser citadas 
perante os nosso Sobre-Juizes, mas ainda toda-las pessoas outras, quaesquer  
que sejam, que ajam jurdiçam em qualquer parte dos nossos Regnos porque 
parece que são poderosas pessoas e seus contentores podem hi melhor com elle 
gançar/encalçar direito; e a razão que he nas suso ditas pessoas essa he e maior 
deve ser em estas. Dante na cidade de Lisboa dezoito dias de Novembro Era 
de mil e quatrocentos trinta e quatro”.

Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 6, §§ 1-2.

LLP ODD OA (1446)
---------- 399 III.6.§§ 1-2
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6. 1404.fevereiro.16 – Lisboa.

Carta de D. João I ao abade e mosteiro de Alcobaça com a ordenação 
das moedas, acabada de publicar.

“Dom Joham pela graça de Deus Rey de portugal e do algarue A quantos 
este caderno for mostrado fazemos saber que nos liuros das nossas 
hordenaçoes que andam na nossa chançelaria he escripta e registada 
huma hordenaçom com certos capitollos e distinçoes deles que ora per nos foy feita 
e declarada em rrazom das moedas antigas dos nossos anteçesores e outro ssy 
das nossas como e em que maneira se ham de pagar per estas que ora correm da 
qual hordenaçom e capitollos o theor tal he:

 1404.fevereiro.08 – Lisboa.

 Ordenação e declaração de el-rei D. João I sobre os foros  
 e arrendamentos que foram feitos por moeda antiga.

“Da quall hordenaçom e capitollos em ella comtheudos E aqui sepritos dom abbade 
do noso moesteiro dalcobaça nos emviou pedir por merçee que lhe mandassemos dar 
o trellado della asella[da] do noso sello que se entendia della ajudar por guarda 
e dereyto del e do dicto moesteiro. E nos veemdo ho que nos emviou pedir Teemos 
por bem e mandamos lho dar. E mandamos a todallas nosas justiças e ofiçiaes e 
pesoas a que perteençer e a que for mostrada que a compram e guardem e façam 
comprir e guardar em todo pella guissa que em ella he contheudo E non vaaom 
nem consintam hir contra ella em nenhuma guisa que seja Ca nosa merçee e 
vontade he que seja comprida e aguardada como per nos he mandado sem outro 
nenhum embargo que em ello seja posto E all non façades. Dante na çidade de 
lixboa xbj dias de feuereiro El rrey o mandou per aluaro gonçallvez seu vasallo e 
chançeller moor Gonçalo Afomso a fez Era de mill iiijc quarenta dous annos”644

 Lisboa, IAN/TT – Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça,  
 2.ª incorporação, mç. 4, doc. 126.
644 Esta parte final falta no documento original, foi completada com base no apógrafo. Este traslado – segundo 
consta em letra da mesma mão, mas mais pequena – foi “Comcertado com o proprio quaderno fielmente no dito dia pollos 
sobreditos comigo tabeliam Em ausencia das partes que citadas pera ello nam vieram ./ o qual caderno parecia asynado de sinall 
raso e concertado e aselado de selo de cera pendente do Rey nelle contheudo e por verdade asynaram aqui e eu de meu sinal publico 
que tal he [sinal de tabelião + cinco assinaturas]”.
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 Lisboa, IAN/TT – Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de  
 Alcobaça, Liv. 3 (Dourados, Livro I), fls. 38v-40.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- IV.1.§§ 1-27

7. 1404.setembro.17 – Lisboa.

Carta de D. João I ao concelho de Coimbra com a ordenação das 

moedas, acabada de publicar.

“Dom Joham pela graça de Deus Rey de portugal e do algarue A quantos 
este caderno virem fazemos saber que nos liuros das nossas hordenaçoes 
que andam na nossa chançellaria som escriptas e registadas humas 
hordenaçoes e declaraçoes feitas per nos em rrazom das moedas antigas que 
forom feitas per os nossos antecessores e outrosi das que per nos forom feitas 
como e per que guissa se am de pagar per estas moedas que ora correm de tres 
libras e mais das quaees hordenaçoes o theor delas de uerbo a uerbo atal he:

 1404.fevereiro.08 – Lisboa.

 Ordenação e declaração de el-rei D. João I sobre os foros  
 e arrendamentos que foram feitos por moeda antiga.

Das quaees hordenaçoes e declaraçoes susso scriptas Martim Lourenço nosso 
contador nos pedio por mercee em nome do concelho e homeens boons da cidade 
de coinbra que lhe mandassemos delas dar o trelsado aseellado do nosso seelo 
que se entendiam dellas ajudar E nos veendo o que nos dizia e pedia teemos por 
bem e mandamoslho dar E mandamos a todollos nossos corregedores e meirinos 
e juizes e justiças e a outros quaees quer a que esto perteence a que for mostrada 
que a compram e gardem e façam comprir e agardar em todo pela guissa que 
em ela he contheudo sem outro nenhuum embargo que sobrelo ponham he al 
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nom façam dante em lixboa xbij dias de setenbro ElRej o mandou per aluaro 
gonçalvez seu uasallo e cahnçeler moor Gonçalo afomso a ffez era de mjll e iiijc 
quarenta e dous anos”

Coimbra, AM – Pergaminho 51.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- IV.1.§§ 1-27

8. 1406.novembro.12 – Santarém.

Carta de D. João I ao mestre da Ordem de Avis, Fernão Rodrigues, 
com o traslado da lei dos coutos de homiziados, para ele e o 
concelho de Noudar se dela ajudarem.

“Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve. A quantos 
esta carta virem fazemos ssaber que dom Frey Fernam Rodriguez, ireit da 
cauallarya da hordem dAuys nos disse que em huum dos liuros da lley e 
hordenações que andam em a nossa chançallarya era scripta huma 
lley e hordenaçom que per nos foy fecta da ire lley e hordenaçom o theeor se 
adeante segue:

 1406.agosto.30 – Santarém.

 Lei de D. João I sobre os coutos de homiziados instituídos 
 nas vilas de Marvão, Noudar, Sabugal, Caminha, Miranda  
 e Freixo da Espada à Cinta.

E pedionos o dicto meestre por merçee que lhe mandasemos dar o trellado da dicta 
ley e hordenaçom en hua carta testemunhaujl porquanto se entendia per ella el 
dicto meestre e conçelho do dicto logo de Noudar ajudar. E nos veendo o que nos 
asy pedia mandamoslho dar. E porem mandamos a todollos corregedores juizes e 
justiças dos nossos regnos e a outros quaeesquer que esto ouuerem de ueer que asy 
lhe guardem e conprom e façom conprir e aguardar bem e conpridamente esta nossa 
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carta como em ella he contheudo e lhe nom uaades nem consentades hir contra 
ella em nenhua guisa. Unde al nom façades. Dante em Santarem doze dias de 
nouenbro. El Rey o mandou per Aluaro Gonçaluez seu uassallo e chançeler moor. 
Aluare Annes a fez. Era de mjl iiiic e quarenta e quatro annos.

Conçertada per nos”.
 Lisboa, IAN/TT – Ordem de Avis e Convento de S. Bento de Avis, mç. 8,  

 doc. 741. Em http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4641509 (consultado  
 no dia 03 de agosto de 2012).

 Humberto Baquero Moreno, “Elementos para o Estudo dos Coutos de  
 Homiziados Instituídos pela Coroa”, Os Municípios Portugueses nos Séculos  
 XIII a XVI – Estudos de História, Lisboa, 1986, pp. 134-138.

 Luís Adão da FonseCa, Maria Cristina PiMenta e Joana lenCart (eds.), A  
 Comenda de Noudar. Corpus Documental (1248-1554), Militarium  
 Ordinum Analecta 14, Porto, Cepese, 2013, doc. 120, pp. 359-368 e doc.  
 121, pp. 369-370 [Disponível em: http://www.cepesepublicacoes.pt/portal/ 

 obras/militarium-ordinum-analecta-n-o-14 (consultado no dia 23 de junho 
 de 2014)].

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- V.61

9. 1409.maio.10 – Montemor-o-Novo.

Carta testemunhável de D. João I com a nova lei da moeda, a 
pedido de Gil Eanes.

“Dom Joham pella graça de Deus rey de Portugal e do algarue A quantos esta 
carta virem fazemos [saber que gil ann]es de uelalinho Nos disse que no liuro 
das hordenaçooes que anda em a nossa chançelaria anda huma 
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ordenaçom da qual o theor della he este que se adiante segue:
 1402.fevereiro.09 – Montemor-o-Novo.

 Lei de D. João I para que se não aforre nem arrende por  
 ouro nem prata senão pela moeda geral corrente no reino.

E pedionos o dito Gil Annes por merçee que lhe mandasemos dar o trellado da 
dita ordenaçom em huma carta testemunhauel por quanto se se entendia per ella 
ajudar E nos mandamos lha dar dante em monte moor o nouo x dias de mayo 
ElRey o mandou per fernam gonçalluez licençiado em lex seu uasalo e chanceller 
moor Aluaro annes a fez era de mil iiijc Rbij”.

Lisboa, IAN/TT – Suplemento de Cortes, maço 4, n.º31.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- IV.2.§§ 1-11

1. 10. 1410.novembro.14 – Lisboa.
Carta ao concelho e homens bons da cidade de Lisboa com o capítulo 
geral das Cortes de Lisboa de 1410, sobre a forma de pagarem 
carceragem aqueles que incorrerem em pena de excomunhão:

“Dom Joham pella graça de Deus rey de purtugall e do algarue A quantos 
esta carta virem fazemos saber que o concelho e homees boos da nossa cidade de 
lixboa nos enuyarom dizer que no liuro das nossas hordeens (sic) que 
anda em a nossa chançelaria andauom huuns capitollos escriptos que nos 
forom dados pellos poboos dos nossos Regnos em as cortes que ora fezemos em 
a dita çidade dos quaaes capitollos o theeor delles he este que se adiante segue.

Outrossy senhor he hordenaçom do Regno que o que encorrer em 
sentença descomunhom quer seja de reuelya quer outra pague da cadea 
as penas na dita ley contheudas conuem a saber do dia da sentença dada 
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posto que depois a muito tempo seia pubricada E porque sse desto segue 
grande dapno aos simprezes em esta guissa porque muytas uezes teendo 
os homes seu pam nas eiras pera debulhar ou tragem sobre el os bois 
os çitam E estes com simprezidade e neçessidade nom uãao ao Juizo  
e tirom os rendeiros contra elles sentenças de reuelias as quaaes guardom 
E depois a grande tempo . conuem a saber . huum e dous e seis meses 
e mais as probicam E ellas pubricadas fazem os prender E sse leuam 
delles mais grandes penas em tal guissa que sam dapnados pedemuos 
por merçee que corregendo na dita na dita ley e decraraçom mandedes 
que taaes como estes nom leuem pennas ssenom do dia da pubricaçom 
das sentenças e nom do tempo que dadas forem. Manda ElRey que as 
nom leuem ssenom do tempo da pubricaçom.

E pedio nos o dito concelho e homens boos por merçee que lhe mandasemos dar 
o trelado do dito capitollo com a nossa reposta que a elle demos em huma carta 
testemunhauell por quanto sse entendiam per ella ajudar E nos mandamoslha 
dar dante em a çidade de lixboa xiiijº dias de nouembro ElRey o mandou per 
Fernam Gonçalvez lecençeado em lex seu vasallo e chançeller moor Aluere annes 
a fez era de mill iiiic Rbiijº annos.
Fernandus
Alvar’Eanes”.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro II de D. João I, doc. 22.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro dos Pregos, doc. 271, fl. 
194v.

Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa. Livros de 
Reis, vol. II, Lisboa, 1958, doc. 22, p. 112.

Rey de Portugall e do Algarve, Senhor de Çepta – Livro I e II de D. João I, 
Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 1, coordenação geral 
Inês Morais Viegas e Miguel Gomes Martins [Lisboa, 2012], doc. 98, 
pp. 195-196.
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Livro dos Pregos, Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 2, 
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 2016, p. 366.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- ----------

11. 1410.novembro.14 – Lisboa.
Carta ao concelho e homens bons da cidade de Lisboa com o capítulo 
geral das Cortes de Lisboa de 1410, para que se não cobre a lutuosa 
aos herdeiros antes que lhes sejam pagas as dívidas:

“Dom Joham pella graça [de Deus] Rey de Portugal e do algarue A quantos esta 
carta uirem fazemos saber que o Concelho e homeens boons da nossa muy nobre 
cidade de Lixboa nos enuyarom dizer que no livro das nossas ordenaçoões 
que anda em a nossa chançelaria andauam escriptos huuns capitollos que nos 
foram dados per os poboos dos nossos regnos em a(s) cortes que ora fezemos em a dita 
cidade dos quaes capitollos o theor dhuum delles he este que se adeante segue.

Outrossi Senhor em as Cortes que fezestes na cidade deuora . a saber . estas 
postumeiras vos foy dicto que a alguuns uossos uasallos eram deuudas suas 
contias . a saber . dhuum anno e mais as quaees nom poderom auer daquelles 
que lhas per uosso mandado am de dar e pagar. E depois estes sse uynahm 
e ueem aa finar e uos dauades e dades suas lutosas e que esto pareçia seer 
sem razom nom auerem as contias e levarem lhes as luitosas que vos pediam 
por mercee que nom quisessedes esto fazer e que mandassedes que posto 
que dessedes taaes luitossas que os herdeiros dos ditos uasalos nom fossem 
dellas desapoderados ataa que fossem das ditas contias que lhe asy ssam 
deuudas pagados e uos ueendo que pediam coussa justa assy o mandastes e 
desembargastes em as ditas cortes E esto senhor645 sse guardou per muy pouco 
tempo porque ante dhuum anno mandastes que todauya a dita luitossa fosse 
dada ao que a uos ou o Infante dessedes e que depois fossem a uos os herdeiros 

645 Palavra repetida três vezes no original, estando as duas últimas sub-pontadas.
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e que uos aueriades e mandariades pagar E esto he maneira para nunca 
sserem pagados porque as ueuuas e filhos pequenos nom podem esto requerer 
nem uos ir bustar a longe onde uos podedes seer ssem gastando sobrello mais 
do que auer podem ou per uentura nunca auerom desembargo em tal maneira 
que ante o leixarom perder Pedem uos por merçee que pois por rrazom e 
aguisado com estes que mandedes assy aas uossas justiças guardar e os nom 
queirades em ello mais agravar. Diz ElRey que assy o manda guardar.

E pedionos o dito concelho e homeens boos por merçee que lhe mandassemos dar 
o trellado do dito capitollo com a nossa rreposta que a elle demos em huma carta 
testemunhauel por quanto sse entendiam por ella ajudar E nos mandamos lha 
dar dante em a dita cidade de Lixboa xiiij dias de nouembro ElRey o mandou 
per Fernam Gonçaluez lecenciado em lex sseu uasalo e chanceller mor Aluaro 
Eanes a fez Era de mill iiijc Rbiij annos.
Fernandus
Alvar’Eanes”.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro II de D. João I, doc. 24.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro dos Pregos, doc. 274, fls. 
195-195v.

Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – Livros de 
Reis, vol. II, Lisboa, 1958, doc. 24, p. 114.

Rey de Portugall e do Algarve, Senhor de Çepta – Livro I e II de D. João I, 
Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 1, coordenação geral 
Inês Morais Viegas e Miguel Gomes Martins [Lisboa, 2012], doc. 100, 
pp. 198-199.

Livro dos Pregos, Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 2, 
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 2016, pp. 367-368.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- ----------
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12. 1410.novembro.14 – Lisboa.

Carta ao concelho e homens bons da cidade de Lisboa com o capítulo 
geral das Cortes de Lisboa de 1410, determinando que às audiências 
eclesiásticas assista um procurador régio letrado, para evitar que 
fossem usurpadas as jurisdições régias.

“Dom Joham pella graça de Deus Rey de portugall e do algarue A quantos esta 
carta virem fazemos saber que o concelho e homees boons da nossa muy nobre leal 
çidade nos enviarom dizer que no liuro das nossas hordenaçooes que anda 
em a nossa chançelaria andauam escriptos huuns capititollos (sic) que nos 
forom dados pello poboos dos nossos Regnos em as cortes que ora fezemos em a dita 
çidade dos quaaes capitollos o theeor de huum delles he este que sse adiante segue.

Item uos fazemos saber que nas cortes deluas que uosso padre ElRey 
dom pedro mandou que o uosso procurador esteuesse nas audiençias dos 
arcebispos e bispos e vigairos pera lhes nom consentir usurpar a uossa 
juridiçom que usurpauam porque assy se fazia em tempo delRei dom 
Afonso e antes E agora nom se hussa nem aguarda por a quall rrazom 
os ditos bispos e arcebispos e vigairos tomam o conhecimento dos feitos 
que perteencem aa uossa jurdiçom e dos uossos ssobreditos o que nom 
uosso seruiço e he grande dapno dos poboos Pedimos uos por merçee que 
mandedes em cada huma çidade e villa onde vigairos ouuer pooer huum 
uosso procurador leterado que nom consenta aos sobredictos usurpar nem 
tomar a uossa juridiçom fazendo saber a uos e aas uossas justiças pera 
lho nom consentir. Diz Elrey que lhe praz e que assy o mandara fazer.

E pediu nos o dito concelho e homes boos por merçee que lhe mandassemos dar o 
trellado do dito capitollo com a nossa rreposta que a elle demos em huma carta 
testemunhaujl por quanto se entendiam per ella ajudar E nos mandamos lha 
dar dante em a dita çidade de lixboa xiiijº dias de nouembro ElRey o mandou 
per Fernam Gonçalvez lecençiado em lex seu vasalo e chaçeller moor Aluare 
annes a fez era de mill iiijc Rbiijc annos.
Fernandus
Alvar’Eanes”.
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Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro II de D. João I, doc. 25.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro dos Pregos, doc. 272, fls. 
194v-195.

Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – Livros de 
Reis, vol. II, Lisboa, 1958, doc. 25, p. 115.

Rey de Portugall e do Algarve, Senhor de Çepta – Livro I e II de D. João I, 
Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 1, coordenação geral 
Inês Morais Viegas e Miguel Gomes Martins [Lisboa, 2012], doc. 101, 
pp. 200-201.

Livro dos Pregos, Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 2, 
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 2016, pp. 366-367.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- ----------

13. 1410.novembro.14 – Lisboa.

Carta ao concelho e homens bons da cidade de Lisboa com o capítulo 
geral das Cortes de Lisboa de 1410, determinando que os lavradores 
possam ter armas.

“Dom Joham pella graça de Deus Rey de purtugal e do algarue A quantos esta 
carta virem fazemos saber que o concelho e homens boos da nossa muy nobre 
leall cidade de lixboa nos enuyarom dizer que no liuro das hordenaçoões 
que anda em a nossa chançellaria andauam escriptos huuns capitollos 
que nos forom dados pellos poboos dos nossos Regnos em as cortes que ora 
fezemos em a dita cidade dos quaaes capitollos o theor de huum delles he este 
que sse adiante segue.
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Item outrossi Senhor posestes vossa ley que defendestes as armas E 
ireitam muytas vezes que veem os homeens de seus montes e esso medes 
de huum logar pera outro e tragem per seu caminho seus punhaaes 
nas çintas e outras armas e descarregam suas bestas e per escaymento 
e per outra algua torua nom som ireitame de as tirar E esso medes 
os que ueem de fora uaaom dereitos a tomar pam ou carne ou outros 
mantymentos aas praças pera irem beuer aas tauernas ou estallagees em 
que vendem vinho E andando e fazendo esto assy veem os alcaides e seus 
homeens e tomanlhes as armas e levamnos a cadea E por rrazom de seus 
poderios e aas uezes com ssimprezidade dos juizes alguuns nom oussam 
por elles pooer seu dereito nem elles esso medes. Nem a lley nom he bem 
declarada . a saber . a quaaes e per que maneira sse deuem tomar e 
quaaes nom E per razom desto per pequeno erro ou nada leuam delles 
as penas e caçaragees E esso medes as tomam aalguus que tragem suas 
espadas çintas e seus punhaees em suas lauras andando laurando ou 
fazendo alguas obras por que nom sabem quem lhes quer mal pedemuos 
Senhor por merçee que queirades esto bem decrarar em guissa que por 
pouco nom reçebom os homes grande dapno. E que outrossi ao tempo 
que taaes forem tomadas nom seiam ssuritamente leuados aa ireita 
ataa que primeiro os leuem per ante os corregedores ou juizes pera 
verem se he tal coussa que nom deuom de jr aa prissom. Manda ElRey 
que os lauradores leuem as armas a suas lauras e as tenhom em ellas  
e traguam quando se ueerem pera suas poussadas.

E pidiunos o dito concelho e homes boos por merçee que lhe mandassemos dar 
o trelado do dito capitollo com a nossa reposta que a elle demos em huma carta 
testemunhaujl por quanto sse entendiam per ella ajudar. E nos mandamos lha 
dar dante em a çidade de lixboa xiiijº dias de nouembro ElRey o mandou per 
Fernam Gonçalvez leçençiado em lex seu uasallo e chançeler moor Alvare annes 
a fez era de mill iiijc Rbiijº annos.
Fernandus
Alvar’Eanes”.
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Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro II de D. João I, doc. 26.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro dos Pregos, doc. 273, fl. 195.

Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – Livros de 
Reis, vol. II, Lisboa, 1958, doc. 26, p. 116.

Rey de Portugall e do Algarve, Senhor de Çepta – Livro I e II de D. João I, 
Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 1, coordenação geral 
Inês Morais Viegas e Miguel Gomes Martins [Lisboa, 2012], doc. 102, 
pp. 202-203.

Livro dos Pregos, Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 2, 
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 2016, p. 367.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- ----------

14. 1410.novembro.14 – Lisboa.

Carta ao concelho e homens bons da cidade de Lisboa com o capítulo 
geral das Cortes de Lisboa de 1410, determinando que se castrem 
somente os rocins pequenos que andarem a pastar:

“Dom Joham pella graça de Deus Rey de purtugal e do algarue A quantos 
esta carta virem fazemos saber que o concelho e homens boons da nossa muy 
nobre leal çidade de lixboa Nos emuyarom dizer que no liuro das nossas 
hordenaçõoes que anda em a nossa chançelaria andauam escriptos 
huuns capitollos que nos forom dados pellos poboos dos nossos Regnos que as 
cortes que fezemos em a dita cidade dos quaaes capitollos de huum delles o theeor 
he este que sse adeante segue.

miolo_Códices_Medievais.indd   239 11/04/19   10:53



CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

246240

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

Item que alguuns teem roçys pequenos que forom marcados do R. em 
que andauam per nosso mandado que ora mandades que os cooem o 
que he grande agrauo que uos pedem por merçee que pois os mandastes 
marcar e os prouastes que passem assi ataa que acabem seus tempos e 
nom seiam coados. Diz ElRey que manda coar os que lançom a paçer.

E pedionos o dito concelho e homens boons por merçee que lhe mandasemos 
dar o trelado do dito capitollo com a nossa reposta que a aolle demos em huma 
carta testemunhauill por quanto sse entendiam per ella E Nos mandamoslha 
dar dante em a dita cidade de lixboa xiiij dias de nouembro ElRej o mandou 
per Fernam Gonçalvez leçençeado em lex vasallo e chançeller moor aluaro anes 
a fez era de mill e iiijc Rbiiijº annos
Fernandus
Alvar’Eanes”.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro II de D. João I, doc. 27.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro dos Pregos, doc. 268, fl. 
193v.

Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – Livros de 
Reis, vol. II, Lisboa, 1958, doc. 27, p. 117.

Rey de Portugall e do Algarve, Senhor de Çepta – Livro I e II de D. João I, 
Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 1, coordenação geral 
Inês Morais Viegas e Miguel Gomes Martins [Lisboa, 2012], doc. 103, 
p. 204.

Livro dos Pregos, Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 2, 
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 2016, p. 364.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- ----------
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15. 1410.novembro.14 – Lisboa.

Carta ao concelho e homens bons da cidade de Lisboa com o capítulo geral 
das Cortes de Lisboa de 1410, concedendo privilégios aos mercadores da 
cidade de Lisboa.

“Dom Joham pella graça de Deus Rey de purtugal e do algarue A quantos esta carta 
virem fazemos saber que o concelho e homens boons da nosa muy nobre leall çidade de 
lixboa nos emuiarom dizer que no liuro das nossas hordenaçõoes que anda 
em a nossa chançellaria andauam escriptos huuns capitollos que nos forom 
dados pellos poboos dos nossos Regnos em as cortes que ora fezemos na dita cidade dos 
quaaes capitollos huum delles he este o theeor que sse adiante segue.

Item quando os mercadores liuram suas mercadarias nos ireit dereitos 
reaaes e nas sissas nom lhe querem dar os nossos escripuaaes desembargo 
saluo per aluaraaes de que lhes leuom vinte e trinta e quorenta reais, o 
que he fora de razom, ca pois leuam de nos boons mantimentos E os 
mercadores paguam a nos os nosos dereitos e nom he rrazom de leuarem 
delles o seu contra sua voontade Pedem uos por merçee que mandedes que 
os ditos nossos escripuaaes lhes dem seus desembargos ssem leuarem delles 
dinheiros alguuns. Veia o veeador da fazenda o que soiam leuar no tempo 
dos outros Reis E como sse acostumou e assi o faça tauxar e leuar.

E pedionos o dito concelho e homes boons carta testemunhauel por quanto sse 
entendiam per ella ajudar E nos mandamos lha dar dante em a dita çidade de 
lixboa xiiijº dias de nouembro ElRey o mandou per Fernam Gonçalvez lecenceado 
em lex seu uasalo e chançeller moor aluere annes a fez era de ir iiijc Rbiiijº annos”.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro dos Pregos, doc. 270, fl. 194.

Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – Livros de 
Reis, vol. II, Lisboa, 1958, doc. 28, p. 118.

Livro dos Pregos, Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 2, 
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 2016, p. 365.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- ----------
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16. 1410.novembro.14 – Lisboa.

Carta ao concelho e homens bons da cidade de Lisboa com o capítulo 
geral das Cortes de Lisboa de 1410, sobre a cobrança do dízimo das 
cabeças de gado.

“Dom Joham pella graça de Deus Rey de purtugal e do algarue A quantos 
esta carta virem fazemos saber que o concelho e homes boos da nosa muy 
nobre leall çidade de lixboa nos emuyarom dizer que no liuro das nossas 
hordenaçooes que anda em a nossa chançelaria andauam huuns 
capitollos escriptos que nos forom dados pellos poboos dos nossos Regnos em as 
cortes que agora fezemos na dita cidade dos quaaes capitollos o theeor de huum 
delles he este que sse adiante segue.

Item recebem os da nosa terra grande agrauo pellos rendeiros que 
recadam os dizimos dos guaados que os bispos e prellados am dauer de 
dez huum por que quando aconteçe que nom chegam a dez am dauer 
coussa çerta por cada huma cabeça da moeda antiga assi bezerros potros 
e burros e doutros gaados E os rendeiros nom querem leuar senom aas 
suas vontades e nom querem reçeber por cada huma cabeça o que sempre 
foy de husso e custume damtiguydade pedem nos por merçee que nom 
leuem mais que aquello que sempre leuarom E assi per esta moeda como 
per nos he determynhado. Manda ElRey que se estimem segundo sse 
husaua antigamenteem cada huum bispado e que paguem desta moeda 
a çem libras por huma e que o falara com os prellados.

E pedionos o dito concelho e homens boons por merçeee que lhe mandasemos dar 
o trellado do dito capitollo em huma carta testemunhauel com a reposta que a 
elle demos por quanto sse entendiam por ella ajudar E nos mandamos lha dar 
dante em a dita cidade xiiijº dias de nouembro ElRey o mandou per Fernam 
Gonçalvez leçençiado em lex seu uasalo e chançeller moor Aluare annes a fez 
era de mill iiijc Rbiiijº annos”..

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro I de Cortes, doc. 17.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro dos Pregos, doc. 269, fl. 194.
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Livro dos Pregos, Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 2, 
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 2016, pp.364-365.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- ----------

17. 1410.novembro.14 – Lisboa.

Carta ao concelho e homens bons da cidade de Lisboa com o capítulo 
geral das Cortes de Lisboa de 1410, sobre a cobrança da dízima no 
armazém do Rei.

“Dom Joham pella graça de Deus Rey de purtugal e do algarue A quamtos esta 
carta virem fazemos saber que o conçelho e homes boos da nosa muy nobre leall 
çidade de lixboa nos emuyarom dizer que no liuro das nossas hordenaçooens que 
anda em a nossa chançelaria andauam huuns capitollos escriptos que nos forom 
dados pellos poboos dos nosos Regnos em as cortes que ora fezemos em a dita 
çidade dos quaaes capitollos huum delles o theeor he este que sse adiante segue.

Item Senhor nos fazem saber que o nosso poboo he muito agrauado nos 
vossos almazeens em nos nom quererem guardar em elles os custumes 
que senpre ouuemos em nom auermos em elle boo desembargo e fazem 
estar esses que ham de dizimar assi os do logar onde som os almazeens 
come os dos outros lugares em que morom a biij e a x e a xx legoas 
perlogudamente guastando hi gram parte dos seus bees que tragem E 
ao tempo que assi som dizimados nom lhes guardom os custumes que 
sempre ouuerom os que carregom nos ditos almazeens Primeiramente me 
lhes nom darem suas uestiarias que sam xiiij aldas do milhor pano que 
trouuessem nem paguauam dizima de huum arnês que trouuesse pera 
seu corpo nem doutras coussas meudas e joias que trouuesse para sua 
cassa nem de jmagees que trouuesem que prometem os mercadores por 
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os Deus saluar. Manda ElRey que sse husse como sse sempre hussou.

E pedionos o dito concelho e homens boos por merçeee que lhe 
mandasemos dar o trellado do dito capitollo com a reposta que a elle 
demos em huma carta testemunhauel por quanto sse entendiam per 
ella ajudar E nos mandamos lha dar dante em a çidade de lixboa 
xiiij dias de nouembro ElRey o mandou per Fernam Gonçalvez 
leçençeado em lex seu uasallo e chançeller moor Aluere annes a fez 
era de mill iiijc Rbiiijº annos.

Fernandus

Alvar’Eanes”.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro II de D. João I, doc. 28.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro dos Pregos, doc. 267, fl. 
193v.

Rey de Portugall e do Algarve, Senhor de Çepta – Livro I e II de D. João I, 
Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 1, coordenação geral 
Inês Morais Viegas e Miguel Gomes Martins [Lisboa, 2012], doc. 104, 
p. 205.

Livro dos Pregos, Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 2, 
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 2016, pp. 363-364.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- ----------
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18. 1415.abril.02 – Lisboa.

Carta testemunhável enviada a D. Gonçalo Gonçalves, bispo da Sé de 
Lamego, com uma lei de D. Afonso III, sobre os que tiverem testadas 
de herdades ou vinhas nas margens de algum rio possam fazer o que 
lhes aprouver até ao meio desse rio.

“Dom Joham pela graça de deus Rey de portugal e do algarue A quantos esta 
testemunhauel uirem fazemos saber que dom gonçalo bispo de lamego nos disse 
que no liuro das leis que anda em a nossa chamçellaria andaua 
huma ley da quall o theor he este que se adeante segue //

Estabeleçudo he que todos aquelles que ham testadas dherdades ou 
de vynhas em riba de Rio possam fazer quanto lhes pruguer atees a 
meatade do Ryo.

E pedionos por merçee que lhe mandassemos dar o trellado da dita ley em huma 
carta testemunhauel por quanto se entendia por ella ajudar E nnos mandamos 
lha dar . dante em a çidade de lixboa dous dias dabril ElRey o mandou per 
o doutor Vasco perez seu uasallo e do seu desembargo E logo teente de seu 
chançeler moor Aluaro anes a fez Era de mil iiijc Lta iij annos.

 [1248-1279] – s.l.

 Lei permitindo aos que tiverem testadas de herdades ou  
 vinhas nas margens de algum rio que possam fazer o que  
 lhes aprouver até ao meio desse rio.

Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Cx. 8, mç. 8, doc. 2.

LLP ODD OA (1446)
225 106 ----------
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19. 1419.dezembro.19 – Lisboa.

Nas leis jacobinas enviado ao concelho de Lisboa (em traslado de 
24 de agosto de 1420) consta a transcrição de uma lei de D. Dinis, a 
partir do livro das Leis dos reis antecessores.

“Outrossi nos achamos uma ley no [sic] livros das lex dos reis que ante 
nos forom a qual fez el rey dom Denis, na quall manda que qualquer que for 
acusado, posto que seja clerigo de hordeens mayores, que seja avudo como os outros 
leigos, asi nos feitos civis como nos crimes. E porque nos feitos crimes era duvidoso 
como avya de respomder, nos achamos em hordenamento e assy o husamos ataa 
ora que qualquer clerigo casado que fezer alguum malaficio nom andando em avito 
e em tansura ao tenpo do maleficio ou ao tenpo da prisom, que tal como este he 
da nossa juridiçom e nos devemos delle de conhecer. E assi o teemos mandado a 
todollos nosos juizes e justiças que o façam comprir e guardar”.

Lisboa, AHM – Livro I de Cortes, doc. 19.

Margarida Garcez ventura, “As «Leis Jacobinas». Estudo e 
transcrição”. Medievalista [Em linha], n.º 12, (julho – dezembro 2012), 
p. 20, em http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA12/

ventura1203.html (consultado a 03 de agosto de 2012).

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- ----------

20. 1419.dezembro.19 – Lisboa.

As leis jacobinas continuam a referir o livro dos reis passados.

“Outrossi nos achamos uma ley no [sic] livros das lex dos reis que ante nos forom 
a qual fez el rey dom Denis, na quall manda que qualquer que for acusado, 
posto que seja clerigo de hordeens mayores, que seja avudo como os outros leigos, 
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asi nos feitos civis como nos crimes. E porque nos feitos crimes era duvidoso como 
avya de respomder, nos achamos em hordenamento e assy o husamos ataa ora que 
qualquer clerigo casado que fezer alguum malaficio nom andando em avito e em 
tansura ao tenpo do maleficio ou ao tenpo da prisom, que tal como este he da nossa 
juridiçom e nos devemos delle de conhecer. E assi o teemos mandado a todollos 
nosos juizes e justiças que o façam comprir e guardar”.

 1368.setembro.18 – Lisboa.

 Lei dos excomungados, que estabelece uma pena de “cada  
 noue dias que asy andar escumungado ou jouuer na dita  
 sentença tres libras da nossa moeda”.

Lisboa, AHM – Livro I de Cortes, doc. 19.

Margarida Garcez ventura, “As «Leis Jacobinas». Estudo e 
transcrição”. Medievalista [Em linha], n.º 12, (julho – dezembro 2012), 
p. 20, em http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA12/

ventura1203.html (consultado a 03 de agosto de 2012).

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- ----------

21. 1420.agosto.14 – Lisboa.
A seguir ao traslado das leis jacobinas, ficou o registo de um capítulo 
sobre a pena de sacrilégio cobrada, injustamente, pelos prelados e seus 
servidores.

“Outrossy o dicto concelho e homees boos nos diserom que no dicto livro das 
hordenaçoes andavam huas decraraçooes que nos decraramos e enademos das 
<quaes> decraraçooes e adimentos huum arrtigo he este que se segue:

Outrossy que os arcebispos levam a pena do sacrillegio dos nossos 
sobgectos nom se leuanuando(sic) em Roma e em toda Italya nem em 
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outras terras dizendo a grosa do degredo que oje o nom leva a Igreja 
e o que pyor he fazem della graça a alguuns seus servidores de pouca 
misericordia que danom mui mal aquelles que he dicto que emcorrerom 
sacrilegio e que seja nossa merçee pois a nom leva a cabeça e o dereito o 
defemde nom consentirmos que a levem em nossa terra nem dapnem os 
nossos sogeitos acordamos e mandamos”.

Lisboa, AHM – Livro I de Cortes, doc. 19.

LLP ODD OA (1446)
----------- ---------- ----------

22. 1421.abril.23 – Évora.

Certidão expedida ao mosteiro de S. João de Tarouca com uma lei de 
D. Afonso III, sobre os que tiverem testadas de herdades ou vinhas 
nas margens de algum rio possam fazer o que lhes aprouver até ao 
meio desse rio.

“Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugal e do algarve e senhor de 
cepta A quantos esta carta for mostrada saude, sabede que em o livro das 
hordenaçoens que andam em nossa Chancellaria ha huma hordenaçom 
feita per ElRey dom Affonso o terceiro que tal he.

Estabelleçudo he que todos aquelles que ham testadas de herdades ou 
de vinhas em riba de Rio possam fazer quanto lhis prouguer atees a 
meatade do Rio.

Da quall hordenaçom D. Fr. Pedro abbade de Sam Joham de Tarouca nos enviou 
pedir por merçee que lhe mandassemos della dar o trellado em carta testemunhavell E 
nos lha mandamos dar soo o nosso sello. Dada em a cidade de Euora xxiij dias do 
mes dabril ElRey o mandou por Vasco Steves bacharell em lex seu vasallo Joanhe 
annes alvarez a ffez Era de mil e iiijc Lix annos = Valareus legum bachalareus =”.
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 [1248-1279] – s.l.

 Lei permitindo aos que tiverem testadas de herdades ou  
 vinhas nas margens de algum rio que possam fazer o que  
 lhes aprouver até ao meio desse rio.

Coimbra, BGUC – Ms. 703, fl. 295.

Viseu, BM-DMS – Cód. 20-I-20 (Provas e Apontamentos II), fl. 114.

LLP ODD OA (1446)
225 106 ----------

23. 1421.maio.26 – Évora.

Regimento do meirinho que anda na Corte em logo do meirinho-
mor, mandado registar no:

“liuro da chançelaria”.
 1421.maio.26 – Évora.

 Regimento do meirinho que anda na Corte em logo do  
 meirinho-mor 

Ordenações de D. Duarte, Edição preparada por Martim de Albuquerque 
e Eduardo Borges Nunes, Lisboa, 1988, pp. 640-642.

LLP ODD OA (1446)
---------- 640-642 I.11
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24. 1425.dezembro.15 – Montemor-o-Novo.

A pedido de Álvaro Martins, mercador de Lisboa, D. João I envia uns 
capítulos das Cortes de Santarém de 1418.

“Dom Joham pella graça de Deus Rey de purtugall e do algarue e Senhor de çepta 
A quamtos esta carta virem fazemos saber que no liuro nouo que anda em a 
nossa chançellaria som contheudos huuns artigoos dos quaees o theor taaes som

 1418 – Cortes de Santarém.

 Capítulos das Cortes de Santarém de 1418, sobre a compra  
 de ouro e de prata e sobre o varejamento dos panos.

E por quanto aluaro martinz mercador morador em a dita çidade nos disse que 
ell se emtendia de ajudar dos ditos artigos que porem nos pedia por merçee que 
lhe mandassemos delles dar o trellado. E nos visto seu pedir lhos mandamos 
dar E porem mandamos aos juizes e justiças da dita cidade e a outros quaaes 
quer que esto ouuerem de ueer que lhe comprades e guardedes e façades comprir 
e aguardar esta nossa carta per a guisa que em ella he contheudo sem outro 
nenhuum embargo que lhe sobrello seia posto E al nom façades dada em monte 
moor o nouo xb dias de Dezembro ElRej o mandou per o doutor gill martjnz 
seu uasallo e chançeller moor Joham perez a fez era do naçimento de nosso 
Senhor Jeshus Cristo de mjll iiijc xxb annos”.

Lisboa, AHM – Livro I de Cortes, doc. 20.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro dos Pregos, doc. 292, fls. 
207-207v.

Livro dos Pregos, Documentos do Arquivo Municipal de Lisboa 2, 
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 2016, pp. 389-390.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

miolo_Códices_Medievais.indd   250 11/04/19   10:53



257

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

251

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

25. 1427.agosto.30 – Santarém.

Concórdia celebrada entre D. João I e o clero, artigo 86.

“O segundo he que toma conhecimento antre clerigo e clerigo, quando alguum 
clerigo demanda outro clerigo dizendo que o forçou do beneficio e fruito e novos 
e rendas e que assy toma conhecimento do clerigo se o demandam que fez força 
a outro clerigo ou leigo.
A esto responde ElRey que custume foi sempre em este regno e he que das forças 
novas que som feitas ataa huum anno, ainda que sejam antre clerigo e clerigo e 
sobre cousas eclesiasticas, se aquelle que he forçado o quer citar perante o juiz 
secular, que o pode fazer e o juiz secular tomar conhecimento de tal feito; e assy 
quando se o leigo queixa do clerigo, que o forçou, ElRey ou as suas justiças 
seculares tomarôm desse feito conhecimento desse dia que o forçou ataa huum 
anno e passado o anno demande-o perante seu juiz: o qual custume he escripto 
no livro das Hordenaçoões antiguas e ainda he conforme ao Direito 
Canonico”.

Ordenações Afonsinas, Liv. II, Tít. 7, art. 86º.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- II.7.86º

26. 1427.dezembro.09 – Lisboa.

Carta de D. João I com o traslado de uma ordenação de D. Dinis, 
dirigida ao concelho de Silves.

“Dom Joham pella graça de Deus Rey de portugall e do algarue e senhor de 
çepta A quantos esta carta birem fazemos saber que no liuro das lex da 
nossa chançellaria he contheuda huma ordenaçom que tal he:
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 1311.fevereiro.18 – Lisboa.

 Da carceragem a levar dos presos, para que os alcaides  
 não levem mais do que devem.

A qual ordenaçom por concelho (?) da cidade de silue nos foi pedido por merçe 
que lhe mandassemos della dar o trellado. E nos visto seu pedir mandamos lho 
dar esta nossa carta Dada em a cidade de lixboa ix dias de Dezembro ElRej o 
mandou per o doctor gill caualleiro seu uasallo e chamçeller moor fellipe afomso 
a fez era do naçimento de nosso Senhor ihesus christo de iiijc xxvij anos – xv 
reaes – Egidius: Doctor”.

Lisboa, IAN/TT – Cortes Suplemento, maço 4, pergaminho 35.

Publ. Alberto iria, O Algarve nas Cortes Medievais Portuguesas do Século 
XV (Subsídios para a sua História), vol. I (1404-1449), Lisboa, 1990, doc. 
4, pp. 189-190.

LLP ODD OA (1446)
78-79 281-282 ----------

27. 1429.março.04 – Montemor-o-Novo.

Carta de D. João I, para o cabido de Lamego, com o traslado de dois 
capítulos apresentados pelo clero às Cortes.

“Dom Joham pella graça de deus Rey de portugall e do algarue e Senhor de çepta 
A quantos esta carta vyrem fazemos saber que no liuro das hordenaçõees 
da nossa chancelaria som contheudos huuns capitollos geraes antre os quaes 
som dous que se seguem

Item ao que dizem aos xbij capitollos que o rendeiro e recebedores das 
sisas çitam os crerigos que se auenham com elles por a sisa de todo aquelle 
anno e se o nom querem fazer que os çitam e trazem em demandas.  
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A este capitollo respond elrrey que ell tall cousa como esta nunca 
mandou fazer e que ell defende aos seos oficiaees que o nom façam 
daquy en diante ca ell nunca mandou que se nenhuum auesse contra sua 
vontade nem o tragam por esso em demanda e se o alguem fezer que lho 
estranhara grauemente.
Item ao que dizem ao aos xbiij capitollos em que dizem que se se 
non querem avyr crerigos a suas vontades emtranlhes em suas casas e 
adegas e celeyros e uarejannos e escpreuenlhe todo o que lhes acham e se 
depois comem ou bebem daquello que lhe asy escpreuem que o çitam e 
demandam por aquello. A este capitollo responde Elrrey que nunca tall 
cousa mandou fazer nem uarejar com elles nem com outrem saluo com 
aquelles que som regataees e mercadores que comprem pam e uynho per 
auerem de uender e reuender e se lho ataa ora fezerom algumas pessoas 
mandamos que daquy em diante ho nom façam.

Dos quaees capitollos o cabido de lameguoo pedio por mercee que lhe mandassemos 
delles dar o trellado E nos visto seu pedir mandamoslho dar em esta nossa carta 
dada em monte moor o nouo <iiij dias de março> Elrej o mandou per o doctor 
gill martinz caualeiro chanceller moor fernam dominguez escpriuam em logo de 
phillipe afomso <a fez> Era do naçimento de nosso Senhor Jhesus Cristo de 
mjll e iiijc e xxix anos.
Xb reis”.

 1427.agosto.30 – Santarém.

 Concordata de D. João I (artigos 17º e 18º).

Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Caixa 8, Maço 6, n.º 13.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- II.7.17º e 18º
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27-A. 1430.fevereiro.10 – Lisboa.
Carta outorgada por D. João I, a pedido do prior de Alvorinha, com 
o traslado de um dos artigos da concórdia de 1427, para que as suas 
casas, adegas e celeiros não sejam varejados.

“Dom Joham pella graça de Deus rey de portugall e do algarue e senhor de çepta 
A quantos esta carta uirem fazemos saber que no liuro das hordenaçõees 
da nossa chamcelaria som contheudos huuns capitollos feitos e acordados 
antre nos e a crelezia dos nossos regnos antre os quaees capitollos se contem 
huum do quall o theor tall he:

 1427.agosto.30 – Santarém.

 Concordata de D. João I (artigo 18º).

Do qual capitollo Diogo Pirez prior dalvorinha nos pedio por mercee que lhe 
mandassemos delle dar o trellado por quanto sse delle entendia dajudar e nos 
visto seu pedir lho mandamos dar em esta nossa em esta nossa carta seelada 
do nosso seelo dada na cidade de Lixboa x dias do mees de fevereiro Elrej o 
mandou per o doctor gill martinz caualeiro seu uasallo chançeler moor fernam 
dominguez escpriuam por filipe afomso a fez. Era do naçimento de nosso Senhor 
Jhesus Cristo de mjll e iiijc e xxx anos.
Egidius”.

Lisboa, IAN/TT – Colecção Especial, Cx. 32, n.º 19.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- II.7.18º

28. 1430.junho.12 – Santarém.

Carta de D. João I, em resposta a um pedido do concelho do Porto, 
com o traslado dos capítulos gerais apresentados nas cortes de 
Santarém.
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“Dom Johão pella graça de Deos Rej de Portugal e dos algarues e senhor de cepta 
a quantos esta carta uirem fazemos saber que no liuro das Ordenaçoens 
da nossa chancellaria he contheudo hum artigo do qual o theor tal he:

 1430 – Cortes de Santarém.

 Capítulos gerais apresentados em Cortes pelos procuradores  
 do povo.

Do qual artigo o concelho da nossa cidade do Porto nos pedio por merçe que 
lhe mandassemos delle dar o treslado porquanto se delle entendião dajudar e 
nos uisto seu pedir lho mandamos dar em esta nossa carta sellada do nosso 
sello e mandamos que lhe seia cumprida e guardada em todo e pella guisa que 
em ella he contheudo sem nenhum embargo que lhe a ello seia posto. Dada em 
Santarem xij dias de junho ElRei o mandou por o doutor gil martinz seu 
chançeler mor fernam Domingues spriuam por Fellipe afonso a fes Era do 
nasimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e iiijc e xxxª annos.
Xv reis
Egidius”.

Porto, AHM – Pergaminhos, B 104 [Ord. 256]; Pergaminhos, D 14 
[Ord. 255].

Porto, AHM – Livro A, fls. 9-9v.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

29. 1430.julho.03 – Santarém.

Carta de D. João I, em resposta a um pedido do concelho de Faro, com 
o traslado dos capítulos gerais apresentados nas cortes de Santarém.

“Dom yoão pela graça de Deos Rey de Portugal e do Algarue Senhor de Seupta 
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a quantos esta carta uirem fazemos saber que no liuro da çhancelaria de 
nossas Ordenaçoens São conteudos huns capitolos geraes que Nos per os 
conçelhos de Nossos Reynos forão dados em estas Cortes que hora fizemos antre 
os quais são huns de que o theor tal he:

 1430 – Cortes de Santarém.

 Capítulos gerais apresentados em Cortes pelos procuradores 
  do povo.

Dos quais capitolos o conçelho de faro nos pedio por merçe que lhe mandaçemos 
delles dar o treslado E nos uisto seu pedir lho mandamos dar em esta nossa 
carta Dada em Santarem tres dias de julho ElRey o mandou por o Doutor gil 
martinz seu chançeler mor fernam Domingues por Filipe afonço a fes Era do 
nasimento de Nosso Senhor yesus christo de mil e quatrosentos e trinta annos. 
Eu francisco de Mendonça pesanha a fis tresladar. Francisco de Mendonça 
Pesanha. Comsertado commigo escriuão da camara Francisco de Mendonça 
pesanha – E comigo taballiam – Francisco Peyxotto”.

Faro, AM – Livro 1.º do Tombo ou Registo da Câmara, fl. 33v.

Coimbra, AUC – Ms. 703, fls. 183-185.

Alberto iria, O Algarve nas Cortes Medievais Portuguesas do Século XV 
(Subsídios para a sua história), vol. I (1404-1449), Lisboa, 1990, doc. 4-A, 
pp. 191-193.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

30. 1430.julho.26 – Santarém.

Carta testemunhável de D. João I, ao concelho de Ponte de Lima, 

com o traslado de três capítulos gerais do povo.
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“Dom Joham pella graça de Deus Rey de purtugall E do algarue Senhor de cepta 
A quantos esta carta virem fazemos saber que no liuro das hordenaçoees 
da nossa chamcelaria som contheudos huuns capitollos geraees que nos pellos 
conçelhos dos nosos rregnos nos forom dados antre os quaees som estes que se seguem:

 1430 – Cortes de Santarém.

 Capítulos gerais apresentados em Cortes pelos procuradores 
  do povo.

Dos quaees capitollos diogo lourenço tabeliam em Ponte de Lima nos pedio por 
mercee que lhe mandasemos delles dar o trellado e nos visto seu pedir lho mandamos 
dar para se delles ajudar em esta nossa carta seelada do nosso sello dada em 
Santarem xxbj dias de Julho ElRey o mandou por o doutro Gill Martjnz seu 
chançeler moor Fernam Dominguez scripuam por Filipe Afomso a fez era do 
nacimento de nosso Senhor Jhesus Cristo de mjll e iiijc xxx anos – Egidius”.

Ponte de Lima, AM – Pergaminho n.º16.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

31. 1430 – Cortes de Santarém.

No artigo 22º das Cortes de Santarém, faz-se referência à Ordenação 
antiga.

“E outro sy Senhor a mor parte das Comarquas de voso Reyno são muito minguadas 
de seruidores hasy de homens trabalhadores para adubio de vosos erdamentos e isto 
por causa de muitos filhos de lauradores e doutras pesoas que se lançarão no pasoo de 
vosos filhos e netos e fidalgos de suas casas e doutros da terra pelo que vosos erdamentos 
são muy mal aproueitados e ainda por o serem peor ha nas villas e lugares homens 
bracejros que ganhão de comer por seos trabalhos de seos corpos e tomão mantimentos 
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e erdamentos de meas e de arendamento e quando algum estrangeiro uem aos lugares 
para trabalhar nelles porque são a elles semelhaueis e tem logo delles afeiçaõ os filham 
por soldados e os deixão a jornais e elles fazemno de boa uontade porque os igualam 
a sy e não querem a viuer com bons dos lugares mostrandos lhes elles que lhe não 
pagarão suas soldadas e isto he damno do pouo pedem(v)os por merçe que lhe deis 
lugar que elles lho não conçintão isto fazer e que possão ser dados aos bons da terra 
por soldadas pera aproueitarem suas erdades e que lhe não seia concentido a homem 
bracejro ter mançebo por soldada porque elles os deitão depois a jornal e que lhe possão 
por penas para elle por prol do pouo e que posto que tais pessoas tenhão tais mançebos 
que os juizes lhos tirem e os dem aos que os mereçem e que se guarde a ordenação 
antiga.
Reposta: pareçenos que os braçeiros posto que tenhão bens seus ou de renda não 
tomem nem aluguem nenhuns estrangeiros pera com elles viuerem por soldada e 
os trazerem a jornal e tanto que adubarem os bens que tem deyxemnos logo pera 
andarem a seos jornais com quem lhes prouuer e qualquer que doutra guiza 
fizer pague em cada hum e por cada hum sincoenta reais branquos”.

Faro, AM – Livro 1.º do Tombo ou Registo da Câmara, fl. 33v.

Coimbra, AUC – Ms. 703, fls. 183-185.

Alberto iiria, O Algarve nas Cortes Medievais Portuguesas do Século XV 
(Subsídios para a sua história), vol. I (1404-1449), Lisboa, 1990, doc. 4-A, 
pp. 191-193.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

32.1435.janeiro.13 – Lisboa.

Carta testemunhável de D. Duarte, com o teor da sua ordenação 
contra a mendicidade, para a cidade de Lisboa.
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“Dom Eduarte per graça de Deus rey de Portugall e do Algarve e senhor de 
Çepta a quantos esta nossa carta testemunhavill virem fazemos saber que no 
livro das hordenações da nossa cassa do çivill he contheudo hũa 
hordenaçom da quall ho teor tall he:

 s.d. / s.l.

 Ordenação pela qual se proíbe a mendicidade a quem  
 tivesse condições para trabalhar.

Da quall hordenaçom os homeens boons da nossa çidade de Lixboa per seu 
procurador nos pedirom que lhe mandassemos dar o trallado dello em esta 
carta testemunhavill assellaada do nosso seello pendente e nos lha mandamos 
dar asellaada do dicto seello. Dante em a dicta nossa çidade de Lixboa XIII 
dias de Janeiro el rey o mandou per Gonçallo Gonçallvez Camello seu vassallo 
e chançeller em a dicta cassa do çivill Luiz Gonçallvez a fez Era do naçimento 
de Nosso Senhor Jesu Chrispto de mill e quatroçentos e trinta e çinquo annos 
– Quarenta reais.
Conçertada comiguo / Estevam Vaasquez scprivam / Gunsalvus Gunsalvi 
cancellarius”.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro II de D. Duarte e de D. 
Afonso V, doc. 8.

Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – Livros de 
Reis, vol. II, Lisboa, 1958, doc. 258.

Humberto Baquero Moreno, “A vagabundagem nos fins da Idade 
Média Portuguesa”, Anais da Academia Portuguesa de História, II série, 
vol. 24, tomo II, Lisboa, 1977, doc. 4, pp. 271-274.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------
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33. 1435.fevereiro.09 – Évora.

Carta de D. Duarte com o traslado de uma sua ordenação enviada ao 
concelho de Viseu.

“Dom eduarte pella graça de Deus rey de portugall e do algarue e Senhor 
de cepta A quantos esta carta virem fazemos saber que em nos liuros das 
hordenaçooes da nossa chaçelaria he conteuda huma carta da qual ho 
teor tal he:

 1434.setembro.07 – Óbidos.

 D. Duarte faz mercê e quita aos cristãos [naturais] do  
 Reino todas as penas a que sejam obrigados, até à festa da  
 Ascensão de Nossa Senhora Santa Maria, por levarem ouro,  
 prata, moedas e dinheiros para Castela e praticarem outras  
 actividades defesas no reino.

Da quall carta ho conçelho da çidade de viseu nos enviarom pedir por merçee que 
lhe mandasemos dar o trellado della porquanto se della entendem dajudar E nos 
visto seu dizer e pedir mandamoslho dar em esta nossa carta dada em a çidade 
deuora noue dias de feuereiro ElRey o mandou per luis Martjnz seu vassallo e 
do seu desembargo nom seendo hy ho seu chançeler moor a que pertençia Rodrigo 
annes escripuam em logo de Felipe afomso a fez Anno do nasçimento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo de mjll e iiijc xxxb annos – xxx reais.

Viseu, AD – Maço 50, n.º 52.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

34. 1435.novembro.02 – Santarém.

Carta testemunhável de D. Duarte com o traslado de uma lei para a 
cidade do Porto.
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“Dom Eduarte pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarue e senhor 
de Çepta A quantos esta carta birem fazemos saber que no liuro das 
hordenacoees da nossa chancelaria he contheuda huã hordenaçom que 
tall he:

 1435.junho.02 – Santarém.

 Lei para que o dinheiro dos órfãos se empregue em  
 propriedades e se não dê à usura, que é proibida pela lei  
 de Deus.

Da qual hordenaçom Diego Lourenço em nome do coçelho da cidade do Porto 
nos pidio por merçee que lhe mandasemos dar o treslado por quanto se delle 
entendiaa dajudar E nos uisto seu pidir mandamos lho dar em esta nossa carta 
Dada em Santarém ij dias de Nouembro Elrej o mandou por Fernam [...] 
do seu consselho E sseu chançeler moor Rodrigo annes escripuam em logo de de 
Filipe afomso a fez anno do naçimento de nosso senhor Jesus Cristo de mil iiijc 
e xxxb anos
xb rs”.

Porto, AHM – Livro 4º de Pergaminhos, doc. 20.

Porto, AHM – Livro A, fls. 6-6v.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

35. 1435.novembro.28 – Santarém.

Carta testemunhável de D. Duarte para o mosteiro de Arouca, com a 
ordenação que actualizou os foros e pensões que estavam pela moeda 
antiga para a moeda corrente.

“Dom Eduarte pella graça de deus Rey de portugall E do algarue e Senhor 
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de çepta A quantos esta carta virem fazemos saber que em nos liuros das 
hordenaçõoes da nossa chancelaria he contheuda huma ordenaçom que 
ora fezemos nouamente ssobre as moedas e da quall ho teor tall he:

 1435.outubro.25 – Santarém.

 Ordenação sobre os foros e arrendamentos que foram  
 feitos por moeda antiga.

“da quall hordenaçom martim annes procurador do moesteiro d arouca nos 
pedio por merçee que lhe mandassemos della dar o trellado pera o dicto moesteiro 
porquanto sse entendia della ajudar E Nos visto sseu dizer e pedir mandamos 
lha dar em esta nossa carta dada em santarem xxbiij dias do mes de nouembro 
El rrej o mandou per fernam fogaça do seu consselho e sseu chanceler moor 
Rodrigo annes escripuam em logo de felipe afomso a fez Anno do nasçimento de 
nosso Senhor Jesu christo de mjll E iiijC e xxxb annos.
Xbij Reaes
fernam fogaça”

Lisboa, IAN/TT – Mosteiro de Santa Maria de Arouca, Gaveta 1, 
maço 2, doc. 44.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- IV.1.§§ 61-65

36. 1436.abril.13 – Estremoz.

Carta testemunhável de D. Duarte com uma ordenação ora novamente 
feita.

“Dom Eduarte pella graça de Deus Rey de Portugall e do Algarve e Senhor 
de Cepta a quantos esta carta virem fazemos saber que em o livro das 
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hordenações da nossa chancellaria he contheuda hua hordenaçom que 
ora novamente fezemos da qual o theor he este:

 1436.abril.10 – Estremoz.

 Ordenação proibindo as vigílias e dormidas em igrejas,  
 mosteiros, ermidas e oratórios, para obstar aos jogos,  
 tangeres e cantares que neles se faziam, dificultando o  
 ofício divino e as orações dos bons cristãos. Para os  
 prevaricadores foi estabelecida uma coima de 300 reis,  
 ficando 200 para os cativos e 100 para os delatores.

Da qual hordenaçom frey Fernando nosso pregador nos pedio por mercee que 
lhe mandassemos della dar o trelado per quanto se entendia della dajudar e nos 
visto seu pedir mandamoslha dar em esta nossa carta testemunhavel. Porem vos 
mandamos que lha cumpraaes e aguardees e façaes comprir e aguardar como em 
ella he contheudo. Dada em a dita villa d Estremoz treze dias do mes dabril 
ElRey o mandou per Gomes Borjes que ora tem carrego de seu chanceller moor. 
Rodrigo Anes scripvam em logo de Felipe Affonso a fez. Ano do nacimento de 
nosso senhor Jesus Cristo de mill e iiiic e xxxbi anos”.

Évora, AM – Livro Pequeno de Pergaminho, fl. 50v.

Gabriel Pereira, Documentos Históricos da Cidade de Évora, vol. III, Évora, 
1891, pp. 54-55.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

37. 1437.março.11 – Santarém.

Carta de D. Duarte, inserida em diploma de D. Afonso V, com uma 
ordenação enviada a D. Fernando, conde de Arraiolos.
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“Dom Eduarte pella graça de Deus Rej de portugal e do algarue e Senhor de cepta 
a quantos esta carta virem ffazemos saber que nos liuros das ordenaçoens 
da nosa chançellaria he contheuda ordenaçom que nouamente fezemos 
sobre as moedas e multipricamento dellas da quall o theor tal he:

 1435.outubro.25 – Santarém.

 Ordenação sobre os foros e arrendamentos que foram  
 feitos por moeda antiga.

Da quall hordenaçom dom fernando Conde daRayolos meu sobrinho nos 
envyou pedir por mercee que lhe madasemos dar o trellado della por quanto 
se della entende dajudar e nos visto seu pedir mandamoslha dar em esta nossa 
carta porem uos mandamos que lha guardees como em ella he conteudo dante 
em santarem onze dias do mes de Março ElRej o mandou per gomes borges 
que ora tem carrego de seu chançeller moor Rodrigo annes scripuam em logo de 
filipe afonsso a fez anno do naçimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mjl e 
iiijc trinta e sete annos”.

Évora, BP – Pergaminhos Avulsos, Pasta 16, perg. 20.

Manuel J. C. branCo, “Subsídios Documentais para a História de 
Montemor (Século XV)”, Almansor, n.º 6 (2.ª série), Montemor-o-
Novo, 2007, pp. 141-142.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- IV.1.§§ 61-65

38. 1438.fevereiro.11 – Abrantes.
Carta, solicitada pelos homens bons e concelho da cidade do Porto, 
com o teor de alguns capítulos entre el-rei D. João I e os prelados e 
clerezia.

“Dom Duarte pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarue e Senhor 
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de Cepta a quoantos esta carta virem fazemos saber que no Liuro das 
ordenações da nossa Camara são conteudos certos capitolos que forão 
feitos em cortes em a nossa muy nobre e Leal cidade de Lisboa antre elRey meu 
Snor e padre cuia alma Deus aia e nos e os prelados e cleresia dos nossos Reynos 
dos quaes o theor dalguns tal he:

 1427.agosto.30 – Santarém.

 Concórdia celebrada entre D. João I e o clero.

Einuiou nos pedir o Conselho e homens bons da nossa cidade do porto por merce 
que lhe mandassemos dar ho treslado porquanto se entendião delles de ajudar e 
nos visto o seu pedir mandamos lhos dar em este carderno de tres folhas e quarto 
escrito porem mandamos a todos os juizes e justiças dos nossos Reynos e a outros 
quoaesquer officiaes e pessoas a que esto pertencer que lhos cumprão e goardem e 
fação cumprir e goardar em todo bem e compridamente como em elles he conteudo 
e lhe não vão nem consentão hir contra elles em nenhuma gisa feito em a villa 
dabrantes desaseis dias de feuereiro Vicente Dominges a fez Anno do naçimento 
de nosso Senhor Jesu Christo de mil e quatro centos e trinta e oyto annos”.

Porto, AHM – Livro B, fls. 318v-324v.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- II, 7

39. 1438.novembro.14 – Torres Novas.

Carta testemunhável de D. Afonso V dirigida ao arcebispo de Braga, 
com a ordenação que actualizou os foros e pensões que estavam pela 
moeda antiga para a moeda corrente.

“Dom Afomso pella graça de deus Rey de purtugal e do algarue e Senhor 
de çepta A quantos esta carta virem fazemos saber que nos liuros das 

miolo_Códices_Medievais.indd   265 11/04/19   10:53



CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

272266

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

hordenaçõees da nossa chançellaria, he contheuda huuma hordenaçom 
da646 qual o theor tal he:

 1435.outubro.25 – Santarém.

 Ordenação sobre os foros e arrendamentos que foram  
 feitos por moeda antiga.

“da qual hordenaçam o arçebispo de bragaa nos pidio por merçee que lhe 
mandasemos della dar o trelado porquanto se della entendia d ajudar E nos 
bisto seu pidir mandamos lha dar em esta nossa carta aseellada do nosso seello 
pendente dada em torres nouas xiiij dias do mes de nouenbro el Rey o mandou 
per o doutor Joham do sem do seu conselho e seu chançeller moor luis ferrnandez 
em logo de fillipe afomso a fez Era do nascimento de nosso Senhor Jesu christo 
de mjl E iiijc e xxxbiij annos.
Xx Reaes
Johannes de sensu Legum doctorum”

Braga, AD – Gavetas do Cabido, Gaveta de Notícias Várias, doc. 53.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- IV.1.§§ 61-65

40. 1438.novembro.15 – Torres Novas.

Carta de D. Afonso V com a transcrição de um capítulo geral de 

Cortes, enviada à cidade de Viseu.

“Dom Affomso pella graça de deus Rey de purtugall e do algarue e Senhor 
de cepta A quantos esta carta virem fazemos saber que no lliuro das 
hordenaçooens da nossa chançellaria som conthudos huuns capitollos 
dos quaees o teor dhuum tall he:

646 Palavras emendadas. Primeiro escreveu: “contheudas huuas hordenaçõees das”.˜
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 1433 – Cortes de Leiria/Santarém.

 Capítulo geral do povo apresentado em Cortes.

Do quall capitollo Joham Gonçallvez procurador do conçelho da cidade de 
Viseu nos pedio por mercee que lhe mandasemos dar o trellado por quanto se a 
dita cidade delle entendia dajudar E nos visto seu dizer e pedir mandamoslho 
dar em esta nossa carta (…) xb dias de Nouembro ElRey o mandou o doutor 
Joham do sem do seu conselho e seu chançeller moor affomso fernandez em logo 
(…) afomso a fez Era do naçimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mjll E 
iiijc e xxxbiij annos – xbiijº Reais”.

Viseu, AD – Maço 27, doc. 50.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

41. a. 1438.

No inventário da livraria de D. Duarte consta:

 “Liuro das Ordenações dos reis”.

Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa), edição 
diplomática deJoão José Alves Dias, 1982, p. 207.

Teófilo braga, Historia da Universidade de Coimbra nas suas relações com 
a instrucção publica portugueza, Tomo I (1289-1555), Lisboa, 1892, pp. 
209-228.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------
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42. 1443.maio.31 – Lisboa.

Carta de D. Afonso V, com uma lei de D. João I, solicitada por Álvaro 
Fernandes, morador em Alhos Vedros:

“Dom affomso pella graça de deus rrey de purtugall E do algarue E senhor de 
cepta a quantos esta carta virem ffazemos ssaber que no liuro da nosa chançelaria 
da nosa cassa do çiujll he escprita huma nossa hordenaçam de que o th<e>or he

 [1385-1433] – s.l.

 Lei para que os serviçais e mordomos dos fidalgos e dos  
 vassalos de el-rei sejam escusados dos encargos concelhios.

E aluaro ffernandez morador em alhos uedros rribatejo nos pedio que lhe 
mandasemos dar o trelado da dicta hordenaçam em esta nossa carta porque sse 
entendia della de ajudar E nos lha mandamos dar dante na cidade de lixboa 
trynta e huum dias do mes de mayo ElRej o mandou per gonçallo gonçallvez 
camelo chançeler da ssua cassa do çiujll Roy diaz a ffez anno do naçimento de 
nosso Senhor Jhesus Cristo de mjll e quatroçentos e quareenta e tres.

Sesimbra, AM – Tombo Velho, fl. 124v.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

43. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

No regimento do corregedor da Corte.

“Outro sy tomará e mandará tomar as contas de todos os beens e rendas dos 
concelhos e alberguarias e espritaaes e orfõos e mandará recadar e saberá que 
rendas ham e os carregos que teem; e poerá contadores e requeredores pera ello 
nos lugares onde vir que compre; e os que lhes forem devedores constrangerá e 
mandará costranger, per si e per seus mandados e cartas, que paguem o que 
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devem e fará eixecuçom em seus beens e corpos, se cumprir e segundo achar per 
direito; e tomará conhecimento dos aggravos ou petiçõoes sobre as cousas que 
som defesas no contrauto de paz, que se nom passem de huum regno a outro; e 
porque na Ordenaçom antigua he contheudo que elle dará as cartas que forem 
de seu desembarguo que perteenção a seu officio, nom declarando as que a seu 
officio perteeencem, e sobre esto recrecião em cada huum dia duvidas quaees erão 
aquellas que a seu officio perteencião, acordamos de fazer aqui declaraçom dellas 
em esta forma que se segue”.

Ordenações Afonsinas, Liv. I, Tít. 5, § 8.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

44. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

No título das taxas a cobrar pelas buscas dos feitos e das escrituras.

“Item. Todo escripvam ou taballiam que feito tever em seu poder, depois que 
for fiindo per sentença ou antes que o seja se retardado he e a el nom fallam per 
culpa das partes, quando lhe for requerido per alguma das partes que o tragua 
a juizo pera fallar a elle ou pera tirar delle sentença ou outra escriptura ou pera 
o dar em ajuda de sua prova em outro feito ou pera aver per elle alguum outro 
proveito e favoreza, levara esse escripvam ou taballiam da busca de tal feito, 
a saber, de cada mez cinquo brancos e esto ataa o primeiro anno comprido, 
assy que som por anno sessenta reaes brancos; e se for mais tempo, que passe o 
anno, levará no segundo anno cada mez dous brancos e meio, assy que seram 
no segundo anno trinta reaes; e se passar de dous annos, leve pelo terceiro anno 
dez brancos; e se passar de tres annos, d’hi en diante nom leve da busca desse 
feito nenhuma cousa, salvo dos ditos tres annos, em que lhe montam cem reaes. 
E esta busca lhe seja dada a esse taballiam ou escripvam, nom tam soomente 
polo trabalho que leva em buscar o feito, mais porque he theudo de o guardar 
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ataa vinte annos os crimes e os civiis ataa trinta annos, como se contem nas 
Hordenaçõoes antiiguas”.

Ordenações Afonsinas, Liv. I, Tít. 39, Início.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

45. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

No título de como se há de contar o salário dos procuradores.

“Aos procuradores do numero contarom o solairo dos feitos civis a 
quorentena do que veencerem ou defenderem, ataa conthia de vinte 
libras da moeda antiigua, que lhes eram tausadas nas Hordenações 
ante feitas do maior solairo, que som agora quatrocentos reaes, 
segundo a declaraçom novamente feita na Hordenaçom, que se fez 
acerca da vallia das moedas antiiguas: e porquanto estes solairos 
ha algumas duvidas, declarando acerca dello, teer-se-á esta maneira 
quando se ouver de contar”.

Ordenações Afonsinas, Liv. I, Tít. 45, Início.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------
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46. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

No título dos alcaides-mores dos castelos.

“E achamos per Hordenaçõoes antiguas que aos Alquaides Maiores 
perteence haver estes direitos e cousas que se adiante seguem. Primeiro dizemos 
que ao Alquaide Moor perteence haver todalas carcerageens dos presos e todalas 
armas que forem julguadas aa dita Alquaidaria e as penas dellas, que som 
cinquo mil libras desta moeda; da pena das quaees cinquo mil libras a meetade 
he para o Alquaide Moor e a outra meetade pera quem as acusar”.

Ordenações Afonsinas, Liv. I, Tít. 62, § 8.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

47. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

No título do que pertence ao apuramento dos galiotes.

“E esto se nom entenda nos moradores de Leça e Matosinhos e dos outros lugares 
do redor, que fazem marinheiros quando vaaom com seus pescados a Aragom, 
que vos mandamos que os nom tiredes dellas, posto que alleguem que forom ou 
som marinheiros; porque somos certo que jouverom em vintenas do mar e se nom 
tirarom dellas nos tempos antiguos e nom som armados por marinheiros, assy 
como som aquelles que as hordenaçõoes antiguas escusam”.

Ordenações Afonsinas, Liv. I, Tít. 70, § 7.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------
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48. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

A propósito das citações refere-se:

“Segundo achamos per as Hordenações antigas e vimos per geral usança 
em estes regnos, as citações se acostumarão fazer em quatro modos”.

Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 1.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- III.1

49. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

No título dos privilegiados que podem trazer os seus adversários à 
Corte.

“Segundo achamos per as Hordenações antigas do Regno e d’antigamente 
feitas os do nosso conselho em quanto andarem em nossa Corte e os nossos 
dezembargadores e officiaes da justiça que continuadamente andão em ella 
e os escrivães que perante os ditos dezembargadores escrevem e ham nosso 
mantimento hordenado em cada huum mez, podem trazer seus contendores à 
Corte, se quiserem e hi litiguar, ainda que sejam autores.
(…)
E mandamos que em todo caso que pertença a almotaçaria seja o reo citado e 
demandado perante o almotacel de seu foro, honde o caso acontecer, sem embargo 
de qualquer privilegio que o autor ou o reo tenha, posto que seja de foro: porque 
segundo as Hordenações antigas, achamos que os feitos das almotaçarias 
são priviligiados e sempre devem ser tratados perante os almotaces dos lugares 
honde o caso acontecer, sem embarguo de nenhuum privilegio que em contrario 
possa ser aleguado, salvo sendo nós em esse lugar, porque amtão poderá dello 
tomar conhecimento o corregedor da nossa Corte: e assi foi hordenado per ElRey 
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meu padre de esclarecida memoria e detriminado em Cortes geraes e por acordo 
do seu Conselho.

(…)

E achamos que foi antiguamente ordenado per os Reys, que ante nós forão, 
que os feitos das almotaçarias assi sobre o principal como sobre as penas e 
coimas que são postas pelos almotaces, ainda que sejam corporaes, devem ser 
desembarguados por esses almotaces; e as apellações que dante elles saírem 
devem ser dadas pera os juizes ordinarios, os quaes as devem dezembarguar em 
vereação com acordo dos vereadores desses concelhos, sem dando mais appellação 
nem aggravo pera nós, nem pera outro nenhuum senhor da terra: salvo no caso 
honde ouver pena de morte ou cortamento de membro ou daçoutes ou perdimento 
de todolos beens, ca em taes casos e cada huum delles deve ser dada appellação 
pera nós. E não tolhemos porem a nós poder pera mandarmos em todo caso per 
simples querella trazer perante nós per nosso especial mandado qualquer feito, 
ainda que seja d’almotaçaria, quando entendermos que he nosso serviço; porque 
achãmos pelas Ordenações antiguas que assy foi dantiguamente hordenado 
polos Reyx, que ante nós forão, e usado até o presente”.

Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 4, Início e §§ 5-6.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- III, 4, §§ 5-6

50. 1446.julho.28 [Arruda dos Vinhos]

No título dos que podem ser citados e trazidos à Corte.

“E esto senão deve entender no órfão, viuva e pessoa miseravel porque a estes he 
polas Ordenaçoens antiguas outorguado privilegio que, quando forem citados, 
em todo caso poderam escolher os sobrejuizes ou seus juizes ordinarios ou 
corregedor da Corte, salvo em caso d’almotaçaria, roubo e soldadas, guarda e 
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condecilho, como he declarado no titulo suso escripto”.
Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 5, § 1.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- III.5.§ 1

51. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao Livro Grande das Leis.

“Item. Nos feitos e coimas que pertencem a almotaçaria os creliguos e as pessoas 
ecclesiasticas podem e devem ser citados perante os almotaces e hi demandados 
quanto pertence à pena civel; e assi em feitos de soldadas e jornaes de mancebos e 
mancebas, jornaleiros e outros mesteiraes que lhe fazem seus lavores e trabalhos 
podem ser citados e demandados perante os juizes leigos: e assy se usou sempre, e 
he Artiguo feito em Cortes antre Nós, e a Igreja, e os Prelados, que he escripto 
no Livro grande das Leys às cento e oitenta e cinco folhas; e em nos Costumes, o 
dezasseis Artigo, que foi feito nas Cortes d’Elvas em esse livro, e outros muitos 
Artiguos sobre esto”.

 1427.agosto.30 – Santarém.

 Concordata de D. João I, art. 88º.

 1361. – Elvas.

 Concordata de D. Pedro I, art. 16º.

Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 15, §13.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- III.15.§ 13
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52. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao Livro das Leis que está na 
Casa do Cível.

“Item. Se o juiz da Igreja for negrigente em fazer direito do creliguo 
extremadamente nas demandas reaes, nós e nossos juizes leiguos podemos citar 
o creliguo ou leiguo que for da jurdição da Igreja e soprir tal negrigencia e 
determinar o feito do cleriguo ou leiguo demandado: e he artiguo escripto no 
Livro das Leys do Reino, que está na Caza do Civel”.

Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 15, § 27.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- III.15.§27

53. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao Livro das Leis que está na 
Casa do Cível.

“Item. Se os cleriguos, que andam em nossa Corte, quiserem citar alguum outro 
cleriguo que ande assi na nossa Corte, de mais se for sobre contratos, que for 
feito na dita Corte, pode ser citado perante nós porque avemos jurdição sobre 
todos os da nossa Casa, assy como ha o pay sobre os filhos: e esto he artiguo 
escripto no Livro das Leys, que está na Casa do Civel”.

 1427.agosto.30 – Santarém.

 Concordata de D. João I, art. 51º.

Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 15, § 29.

     
LLP ODD OA (1446)

---------- ---------- III.15.§ 29
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54. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao Livro das Leis que está na 
Casa do Cível.

“Item. Se o cleriguo he escolar decipolo d’alguum mestre leiguo, o juiz leiguo o 
poderá costranger e citar e ser seu juiz, porque nós somos seu juiz e avemos em 
elle jurdição por razão de seu mestre, que he leiguo: Esto he Artigo escripto no 
Livro das Lex do Regno, que está na Casa do Civel”.

Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 15, § 30.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- III.15.§30

55. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Na ordenação sobre a contestação da lide.

“E dizemos que se contesta o feito per confissam em esta guisa, a saber, devo, 
conheço, darei, atende-me, fezeste-me em esto graça; e per neguaçam se contesta 
assy, nom devo, nom conheço, nom estava hy honde dizes, nom me lembra, nom 
sey que dizes, nom estavam hy as testemunhas que nomeaees, nom foi em esse 
luguar. E estes modos de contestar achamos declarados per as Hordenaçõees 
Antiguas”.

Ordenações Afonsinas, Liv. III, Tít. 57, § 1.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------
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56. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Na ordenação do que disse testemunho falso e do que lho fez dizer.

“E vista per nós a dita Ley, limitando e declarando em ella dizemos, que 
segundo o que atee o presente vimos per muitas vezes em pratica, os testemunhos 
falsos em estes Regnos som muito usados e as gentes muito ousadamente se 
movem aos dizer; e pero que segundo as Hordenaçõoes antigas este 
maleficio fosse gravemente estranhado, nunca forom eixecutadas as penasque 
pollas ditas Hordenaçõoes erom postas, por serem muito graves; e porque nas 
eixecuçõoes eram sempre dadas aos falsarios mais pequenas penas, entendemos 
que por esto se atreviam ligeiramente testemunhar falso”.

Ordenações Afonsinas, Liv. V, Tít. 37, § 3.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

57. 1451 – Santarém.

Capítulo geral do povo, nas Cortes de Santarém, a propósito da 
vigência das Ordenações antigas.

“Item diz[em]oos que huma das santas do primcipe he a ssua ley e ordenaçom 
a quall pouco ualleria sser feita se non fosse guardada E assi pertencer a seos 
juizes a guardar E por que nos fezemos nouas ordenaçoões per as quaes 
rreprouamos alghuas antygas E outras declaramos segundo sentimos por 
direito pedindo nos per merçee que mandasemos aos nossos ofiçiaaes julgadores 
por carta pera que taaes nossas leix guardem nos casos em que falom E nom 
guardem as antygas que som rreprouadas per estas per guisa que o poboo seja 
direitamente julgado E aja cada huum rregimento como aja de hauer
Respondemos que nos praz E que se guardem as nouas e uelhas que non 
ssam rreuogadas”
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Elvas, AM – Pergaminho 55.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

58. 1472.fevereiro.14 – Lisboa.

Sentença de apelação sobre o pagamento de jugada, no pleito que 
correu termos perante Luís Jacome, ouvidor pelo almoxarife do 
celeiro da vila de Santarém, entre Lopo Dias, como procurador da 
sua irmã Helena Dias, mulher do finado rendeiro das jugadas, e os 
lavradores Afonso Eanes e Afonso Gonçalves.

“…vistos nossos arrtigos e [determi]naçooes que como ley andam em nossos 
liuros das hordenaçooes E nouas Reformaçooes…”

Lisboa, IAN/TT – Gavetas, Gav. 10, mç. 7, doc. 1.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- ----------

59. 1472-1473 – Cortes Coimbra/Évora.

Capítulo geral (n.º 67) onde se alude aos capítulos das sesmarias, 
expressamente consagrados no livro IV das Reformações e nas Ordenações 
antigas:

“Senhor no titolo das sesmarias no liuro quarto das vosas Reformações 
se trauta no oficio de sesmeiro e achara vosa merce que taa o tempo dell Rey dom 
Joham da gramde memoria voso avoo numca em estes Reinnos ouue sesmeiros 
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foora dous homees boons emlegidos e postos per os comçelhos que tinham carreguo 
de costramjer os homeens que porueitasem seus beens E depois per o dito voso 
avoo foy feito sesmeiro e o primeiro que o foy era huum aluaro guomçaluez em 
Estremoz e foi per jmlição do comçelho destremoz E ora Senhor queres fazer per 
vos e ajnda fazees alguuns de fora do lugar que nam sabem os termos dos luguar 
e taees sesmarias dando (…) sem os apreguar e verem o que dam e causam 
muitas comtemdas e demandas amtre partes seja vosa merçe taees sesmeiros 
não dardes e os façam esses comçelhos per jmliçam e sejam per vos comfirmados 
que asy o diz a dita ordenação e se alguuns temdes dados que os tires e sejão 
emlegidos per eses comçelhos.
Sennhor porquamto dar esas terras de sesmaria he muy perjudiçiall por que tira 
a huuns e da a outros seja vosa merçe que taees sesmarias se nam dem saluo 
mamdamdo primeiro chamar o dono ou dona da dita terra que lhe asy pedem 
de sesmaria ou sennhor dela se sabido e conheçido he se o hy ha e requeremdolhe 
que a dita terra que lhe asy pedem de sesmaria ora seja pera casa ora pera 
vinha ora pera aproueitar pera pam que ha aproueite em maneira que amte era 
damdolhe tempo que a aproueitar posa e não a correjemdo esse sennhor della 
que emtam a posa o dito sesmeiro dar a esse que lha requerer e seja ouuido se 
boa rezam tiuer a se nam deuer dar e lhe conheção(?) della.
Sennhor senam sabe a esa terra sennhor e lhe he pedida que em este caso deue 
mamdar vosa merçe que ese sesmeiro mande fazer e ditos per preguam e poemdo 
escrito ao pelourinho e praças desa villa como faz saber que foãao pede tall terra 
per taees comfromtaçõees em tall sesmo porem se alguum tiuer alguum embarguo 
que o venha dizer duramte ese anno que a dara a ese que a requere E de feito 
se lhe de se outro embarguo hi nom ouuer.
Sennhor porque muitos matos e terras os comçelhos ham per bem terem baldios 
pera suas coutadas de boys e em muitos luguares compram taes terras pera esas 
coutadas E asy pera malhadas de boys e doutros guados e eses sesmeiros as 
vam dar em gramde dapno do proueito comum seja vosa merçe taees sesmarias 
não darem sem primeiro fazer pal(a)ura aa camara do concelho e com os juizes 
vereadores e homeens boons em esa camara os dem.
Sennhor muitos tem boas heraddes e asemtamentos nobres e tem algumas 
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testeiras(?) de matos e pera coutadas de bois e malhadas de jmuerno que lhe 
sam tam neçesarios eses matos e proueitosos como a terra lauradia e aproueitada 
e eses matos sam seus proprios que seruem aos taees asemtamentos pedemuos 
sennhor por merçe que defemdaees a eses sesmeiros que taaes matos nam dem.
Sennhor ha hy matos gramdes de maa terra muito sumeira e barrisca ou 
charneca que se nam pode romper nem escaluar e pera pam fazer que se em 
folhas ou annos e vezes laurarem ou em vinnhas ou oliuaees aporueitam e se 
alguuas taees terras pedem nam he sennhor se nam pera fazerem coutadas e 
asy pedem loguo duas e tres leguoas de terra e depois trazem tantas praticas de 
lhas coutardes ou eles as coutam per poderio ou fauores ped(emuos) sennhor que 
taees terras nnam posam dar e fiquem baldios pera seruemtia dos comcelhos e se 
forem taees em que posam fazer roças ou boychas ou escalauardas pera hy pam 
semearem roçamdo o mato e queimando e semeamdo hy pam que quallquer do 
pouo o posa fazer sem os comçelhos leuarem ração nem o sennhorio da terra 
nem voso almoxarife porque todos estes emcorrem e sam muitas vezes em debate 
quem leuara tall raçam desa terra asy baldia e por sennhor tirardes tall duuida 
fazee merçe a voso pouo que se nam pague tall raçam e asy usam em muitos 
luguares que a não paguão.
Sennhor em muitas terras de sennhorio em especiall nos mestrados e priolados 
vemos ora que querem usar de huuma prática como se herma huum casall que 
era derdeiros e nam era reguemguo nem propio ou foreiro todo da jgreija ou 
comenda ese sennhores comendadores e priores loguo taaes terras apropiam a sy 
e nam comsemtem que esas terras se dem de sesmarias dizendo que os maninhos 
sam seus e per aquy sennhor percalção muitas terras e as fazem das jgreijas e 
ordeens aleguamdo que todolos maninhos sam seus e per tall maneira comluyam 
vosa ordenaçom que jgreijas nem ordeens nam podem comprar etc. Seja vosa 
mercê que de taaees terras maninhas que damtes não foram reguemgas nem 
propias desas jgreijas e comendas façaees merçe aos comcelhos porque sennhor 
muitos comçelhos foram desto avisados e tem delo cartas de merçe e porem nam 
se leixem de dar de sesmarias pera se aproueitarem como dito he.
Sennhor o sesmeiro nam deue dar esas terras de sesmaria saluo aqueles que se 
obriguarem a as romper huum dous tres quatro annos e não mais tempo e esto 
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segumdo a terra for poemdolhe pena de quinhemtos ou mill reais pera o comçelho 
se no dito tempo as não aproueitar e que a carta da sesmaria fique nenhua e 
se posa dar a outro quallquer que a pedir e todo esto deue de hir e se comteer 
na carta que esse sesmeiro deer e deue ficar a dita pena registada pera se se lhe 
depois tomaar comta della e asy se pratica per aqueles que o sabem fazer seja 
vosa merçe que asy mandeis aos sesmeiros que o façam e asy dem as cartas de 
sesmarias que por eles pasarem com a dita pena.
Sennhor vosa ordenaçam he no titulo das sesmarias que se duuidas naçerem 
dantre partes acerca desas sesmarias serem bem dadas ou mall dadas ou per 
quallquer outra maneira que o conhecimento desto pertemçer aos juizes jeraees 
e nam ao sesmeiro e ora vemos per erro pasar alguas cartas vosas que eles 
conheçam de taaes feitos e defemdees aos ordenairos e juizes jeraaes que delo nam 
conheçam seja vosa merçe mandardes comprir vosa ordenaçam sem embarguo de 
taaees cartas e eles se nam chamem juizes somente sesmeiros.
Sennhor eles nam deuem de dar de sesmaria beens que foram vosos por que 
pertemçe ao voso almoxerife nem de jgreijas nem de capelas nem de orfãaos e 
alguuns as dam por nam saberem vosa ordenaçãao Pedemuos por merçe que 
quamdo lhe vosas cartas de confirmação forem dadas de todas estas façam 
mençam em elas e[m] maneira de regimento do que a ele pertemçe e estes mande 
vosa merçe prouer em ordenaçãao vosa e acharees que sam comformes a ela 
e tiram muitas duuidas outras que a dita ordenaçãao tambem não decrara 
segundo as usamças das terras.
Outro sy sennhor a dita ordenação das sesmarias a delRey dom Fernamdo 

   [meio fólio em branco]

Sennhor quamto aos outros pedimtes que pedem per vosas cartas de licemça asy 
como pera Samta Maria de RoçaVales e pera Samtamtão e pera Samta Maria 
do Azinhoso e asy outros que taees licemças compram e amdam alrotamdo seja 
vosa merçe que nam dees luguar de asy pedirem e o defemdee com gramdes penas 
que mais roubam vosas terras e pouos que ladrõees salteadores de caminhos 
segumdo cremos que vosa merçe sabe ja suas praticas saluo Santa Maria da 
Guaadelupe a que çerta ordem já temdees dada se pera ella peeça.
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Sesmarias
Responde ElRey a estes capitolos das sesmarias Juntamente que ele mandou 
com muita deligençia ver todalas ordenaçõees amtiguas e asy suas 
Reformaçõees que falam das ditas sesmarias E per modo de ley e ordenação 
mandou dar prouisam a todo o que lhe pareçeo que requeria corregimento 
adiçam ou lemitaçam alguuma E manda asemtar a dita ordenação nos liuros 
das outras lex e ordenaçõees suas domde seus pouos poderão aver copia 
quamdo lhes prouuer e for compridoiro quer porem E asy o manda ao bispo de 
cojmbra que a dita ordenação a seus pouos pobrique quamdo lhe pobricar as 
respostas dos outros capitolos Jeraees que per os ditos pouos lhes dados foram”.

 Liv. IV, Tít. 81 – Das sesmarias.

 1375.maio.26 – Santarém.

 Lei das sesmarias, da autoria de D. Fernando.

Lisboa, IAN/TT – Cortes, Maço 2, n.º 14, fls. 99-101.

LLP ODD OA (1446)
---------- ---------- IV.81
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(anexos CronológiCo-doCuMentais – ii647)
II. (Os Livros da Reforma das Ordenações)

1-A – 1445.fevereiro.11 – Beja.

À margem esquerda da Lei contra aqueles que ofendem e “tornam 
mão” à Justiça ficou registada esta curiosa nota, testemunho do 
procedimento compilatório ainda não concluído:

“Hordenaçom feita e assinada pelo senhor Rejente a qal hade ser posta no 
liuro das hordenaçoes”.

Liv. V, Tít. 63, 3-5 – Dos que tolhem os pinhores aos 
Porteiros, ou tornam maam aa Justiça.

Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 25, fl. 67v.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V, 63, 3-5 V, 31 V, 31 V, 36

1. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro IV. Impõe ao 
corregedor que faça cumprir a ordenação dos mancebos serviçais, que 
estava escrita num título do livro IV:

“Outro sy deve veer se a Hordenaçom per Nos feita em rasom dos Lavradores, 
e mancebos serviçaaes, e outras cousas pera veriamento da terra, som guardadas 
na Comarca, honde devem seer guardadas, e se as nom forem, faça-as guardar, 

647 Este anexo documental faz parte do artigo que foi publicado como “A Reforma das Ordenações do Reino 
de Portugal” in e-SLegal History Review 16, junho de 2013 [Disponível em: http://www.iustel.com/v2/revistas/
detalle_revista.asp?id=15 (consultado no dia 26 de outubro de 2018)]. Os subsídios documentais que surgiram 
a posteriori foram incluídos na ordem cronológica e vão identificados com uma letra à frente do número que 
corresponde à ordem do documento imediatamente anterior.
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e stranhar a aquelles, que as nom guardarom, ou nom guardarem, como no feito 
couber de guisa, que se cumpra, e guarde aquello, que per Nos he mandado; da 
qual Hordenaçom deve levar o trelado quando for pera a Correiçom, a qual he 
scripta no quarto Livro destas, que ora Mandamos compilar, em 
tal Titulo”.

Liv. IV, Tít. 28 – Dos mancebos serviçaees que vivem a bem 
fazer e depois demandão satisfaçom do serviço que fizerom.

(OA 1.23.34)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
IV, 28 IV, 23 IV, 23 IV, 19

2. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro V. Remete-se para as 
declarações finais ao título dos que cometem traição contra El-Rei:

“A qual Ley vista per Nós achamos que era incerta e escura e portanto fezemos 
acerca della algumas declaraçõoes, segundo achamos per direito, as quaees som 
contheudas no quinto Livro da Nossa Compillaçom no titulo dos que 
cometem treiçom contra ElRey. Porem mandamos que se guarde acerca desto o 
que he contheudo no dito titulo com os ditos capitulos e declarações em elle feitas”.

Liv. V, Tít. 2 – Dos que fazem treiçom ou aleive contra 
ElRey ou seu estado real.

(OA 2.54.1)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V, 2 V, 2 V, 2 V, 2
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3. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência genérica à Reforma das Ordenações, numa queixa que as 
comunas do reino dirigem a el-rei, contra uma lei de D. João I:

“E depois desto quando mandamos reformar estas Ordenaçõoes, as 
Cõmunas dos Judeos se enviaarom agravar a nós da dita Ordenaçom, dizendo 
que lhe era muito odiosa, porque nom parecia cousa razoada, que por huum 
Judeo levar huma arma a semelhantes jogos e autos sem culpa da Cõmuna, ella 
ouvesse de pagar tão grande pena, ca ligeiramente poderia acontecer, que huum 
Fidalgo ou Cavalleiro fallaria com alguum Judeo seu acostado, que aos ditos 
jogos levasse alguma arma pera depois nos pedir a dita pena, do que a dita 
Cõmuna nom seria em culpa alguma: pedindo-nos por mercee, que emendassemos 
a dita Ley em tal guisa, que aquelle, que a dita Ley quebrantasse, fosse penado 
segundo nossa mercee fosse, e a Cõmuna nom recebesse por ello prejuizo quando 
nom fosse aazador, nem consentidor de a dita Ley seer quebrantada”.

Ordenações Afonsinas.

(OA 2.75.4)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
Todos ---------- ---------- ----------

4. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro V. Sobre a eventual 
reconvenção na acusação crime remete para um tratamento no livro V:

“E se averá lugar a Reconvenção na acusação criminal ou a convenção emtentada 
civelmente d’alguum crime por ora nom entedemos tratar dello, mas, prazendo 
a Deos, falaremos dello no quinto livro, que ao diante entendemos fazer, em 
que trataremos dos crimes”.

(OA 3.29.6)
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OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V, ?? ---------- ---------- ----------

5. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Cláusla de imperatividade no miolo do texto das Afonsinas:

“As quaes Lex vistas per Nos, mandamos que se guardem assy como em ellas he 
contheudo, em quanto nom forem achadas contrairas, ou corregidas em alguuma 
parte pelas Lex, e Ordenaçõoes em esta nossa reformaçom declaradas per husança, 
e estillo geral, ou especial de nossa corte; porque queremos, e mandamos que esta 
nossa reformaçom em todo seja guardada, assy como em ella for contheudo”.

(OA 3.71.39)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
Todos ---------- ---------- ----------

6. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro III. Ao tratar da 
venda e troca de bens de raiz, feita pelo marido sem consentimento 
da mulher:

“E no caso honde a molher demandasse a possissom vendida pelo marido sem 
seu outorgamento com Carta d’ElRey ou sem Carta, como dito he, e a veencesse 
per Sentença, querendo-a cobrar aa sua mãao deve primeiramente pagar ou 
offerecer o preço por que foi vendida e as bemfeitorias que acerca della forom 
feitas se o comprador ao tempo do contrauto ouve justa razom pera nom saber 
que o dito vendedor era casado, segundo he contheudo em outra Ley, que he no 
Livro Terceiro no Titulo, Como a molher pode demandar a raiz, que o marido 
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vendeo. Peroo se o comprador da possissom quer as bemfeitorias que em ellas 
fez, deve compensar em ellas todolos fruitos que ouve da dita possissom depois 
da compra feita em diante”.

Liv. III, Tít. 46 – Como a mulher pode demandar a raiz 
que o marido vendeo sem sua procuração.

(OA 4.11.3)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
III, 46 ---------- ----------- ---------

7. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro I. A propósito do 

que deviam cobrar os escrivães dos órfãos:

“E quanto aos inventairos, que esses escripvãaes fezerem e busca 
delles e bem assy dos estromentos das partiçõoes que fezerem entre os 
horfõos mandamos que se guarde o que ja avemos sobre ello hordenado 
no Titulo Do que ham de levar os Tabelliaaens e Escripvaaens das 
buscas dos feitos e escripturas, em o livro primeiro”.

Liv. I, Tít. 39 – Do que ham de levar das buscas dos feitos 
e das escripturas.

(OA 4.90.5)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 39 ---------- ---------- I, 63, §21
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8. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro II. Ao remeter para 
um artigo na concordata de D. João I:

“E visto per nós o dito artigo com sua resposta adendo e declarando em elle 
dizemos que por quanto despois do dito artigo assy forom ao dito Senhor dados 
outros artigos por parte da dita clerizia dos quaaes forom certos concordados 
pelo dito Senhor Rey e a clerizia e aos outros respondeo elle per conselho e 
acordo da sua Corte, antre os quaaes he huum feito sobre este passo, a saber, 
ho nono dos dez postumeiros o qual he conforme a este. Porem mandamos que 
se guardem ambos, assy este como o outro, segundo em elles he contheudo. E o 
outro jaz no segundo livro, honde som postos os artigos concordados antre 
ElRey Dom Joham, e a clerizia”.

Liv. II, Tít. 7 – Dos artigos antre ElRey Dom Joham e 
clerizia, que forom feitos em Santarem a trinta dias do mez 
de Agosto Anno do Nascimento de N. S. Jesu Christo de 
mil e quatro centos e vinte e sete annos.

(OA 4.96.2)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 7, art. 94º ---------- ---------- -----------

9. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro IV. Sobre o desfazer 
das partições entre irmão, manda aplicar o princípio contratual da 
laesio enormis ou laesio ultra dimidium iusti pretii:

“E porque em outro capitulo da dita Ley he contheudo que despois que a partiçom 
antre os herdeiros for feita nom se poderá jamais dezfazer, salvo se hi ouver engano, 
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ca entom deve-se correger, se a partiçom foi nomeada per baraço; mais se a partiçom 
foi feita a prazimento d’ambalas partees a olhos abertos nom se poderá jamais 
correger: declarando em esta parte dizemos que quando a partiçom for feita antre 
os herdeiros em sua presença e de seu expresso prazimento e consentimento, em tal 
caso nom se poderá jamais essa partiçom desfazer, ainda que alguma das partes o 
contradiga, salvo se ella disser que foi enganada em ella aalem da meetade do justo 
preço e o assi provar; ca entom se desfará assi como qualquer outro contrato, segundo 
mais compridamente avemos dito no Titulo Do que quer desfazer alguma venda por 
seer enganado aalem da meetade do justo preço, o qual he neste Livro”.

Liv. IV, Tít. 45 – Do que quer desfazer alguma venda por 
seer enganado aalem da meetade do justo preço.

(OA 4.107.26)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
IV, 45 IV, 34 IV, 34 IV, 30

10. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro III. Sobre determinado 
aspecto da partição entre irmãos:

“E seendo a partiçom feita pelos partidores e valiadores do Concelho ou quaaesquer 
outros em que as partes pera ello se louvassem, em tal caso dizemos que ainda que essa 
partiçom seja feita e acabada, se alguma das partes disser que he em ella dapnificada 
por seer errada e feita como nom devia, em tal caso mandamos que se guarde o que 
avemos dito e determinado no Titulo Dos Alvidradores, que he no terceiro Livro”.

Liv. III, Tít. 114 – Dos alvidradores, que quer tanto dizer 
como valiadores ou estimadores.

(OA 4.107.27)
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OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
III, 114 III, 100 III, 100 III, 83

11. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro IV. Na declaração 
final ao título dos excomungados e forçadores ficou consignado:

“E per esta Ley nom tolhemos a pena, que he posta per ElRey dom Donis em 
sua Ley aos forçadores, a qual he encorporada no Titulo, Dos que forçosamente 
filhão posse da cousa, que outrem possue, que he no Quarto Livro da nossa 
reformaçom”.

Liv. IV, Tít. 65 – Dos que forçozamente filham posse da 
cousa que outrem possue.

(OA 5.27.15)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
IV, 65 IV, 50 IV, 50 IV, 50

12. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro II. A propósito do 
título dos feiticeiros consignou-se:

“E quanto he aos que acham os averes, mandamos, que se guarde o que he 
contheudo no segundo Livro destas Hordenaçõoes”.

Liv. II, Tít. 2, § 25 – Lei de D. Afonso III sobre os tesouros.

(OA 5.42.5)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 2, 25 ---------- ---------- ----------
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13. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro II, a propósito das 
pousadias nas igrejas e mosteiros:

“E quanto tange aa deffesa das pousadias, e comedorias, que se fazem nas 
Igrejas, e Moesteiros, e penas sobre ello postas, por quanto per ElRey Dom 
Joham meu Avoo de gloriosa memoria foi feita sobre ello tal Ley, a qual he 
encorporada no segundo Livro da reformaçom das Hordenaçõoes, mandamos 
que se guarde a dita Ley segundo em ella he contheudo. E quando achado 
for que algumas taaes pousadias ou comedorias fezerem, sem justo titulo ou 
razom pera esso fazerem, mandamos que o paguem atrenado, a saber, tres 
vezez quanto montar em esse dampno que assy fezerem e seja pera o Moesteiro 
ou Igreja a que for feito. E por quanto no degredo feito primeiramente pello 
dito Senhor Rey Dom Affonso, de que faz meençom em a dita sua Ley, he 
contheudo que os que taaes pousadias e comedorias fezerem sem justa razom e 
titulo paguem trezentos maravidis, mandamos que a dita pena se pague e seja 
pera nos e que possamos della fazer mercee a quem nos prouver”.

Liv. II, Tít. 16 – Dos leigos que tomam posse dos beneficios 
quando vagam.

(OA 5.45.14)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 16 II, 8 II, 8 II, 9

14. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro II e III, em 
simultâneo. Ao tratar matéria relativa ao achamento de ave alheia 
(regulamentada em lei de D. Dinis) ou outra coisa qualquer, o 
compilador estabelece:
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“E se for servo cativo, mandamos que se guarde a Ley d’ElRey meu Senhor e 
Padre, assy como avemos dito no segundo Livro, honde trautamos dos Mouros 
que fogem. E se for alguma outra animalia bruta, que seja achada de vento, 
mandamos que se guarde a Ley d’ElRey Dom Affonso o Quarto, segundo o 
que avemos dito no Livro terceiro. E nos outros casos o achador seja theudo 
geeralmente a todo o tempo entregar esso que achou, sem poder demandar 
achadego, salvo se lhe for prometido”.

Liv. II, Tít. 113 – Dos que acham os mouros cativos que 
fogem, quanto ham de levar por achadego.

Liv. III, Tít. 107 – De como se ham de arrematar as couzas 
que forem achadas do vento.

(OA 5.54.7)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 113

III, 107 III, 93 III, 93 III, 78

15. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro II. Ao tratar da 
herança dos bens do condenado à morte, reporta-se aos crimes em 
que perde os bens para El-Rei da seguinte maneira:

“E quanto he dos seus bens hajam-nos seus herdeiros a que de direito perteencer 
sua herança, assy como d’homem que morre abentestado, salvo se elle he 
condapnado de tal crime per que seus beens perteençam a Nós, segundo avemos 
fallado no segundo Livro no trautado dos Direitos Reaes”.

Liv. II, Tít. 24 – Dos direitos reaaes que aos Reys perteence 
d’aver em seus regnos per Direito Commum.

(OA 5.55.1)
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OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 24 II, 15 II, 15 II, 15

16. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro III. Sobre as apelações 
dos crimes que deviam ir à Corte e as que deviam ir à Casa do Cível:

“E porque outro sy na dita Ley d’ElRey Dom Affonso he contheudo e 
declarado que em certos casos os Juizes enviem as appellaçooens desses feitos aa 
nossa Corte e em outros casos as enviem aa nossa Casa do Civil, corregendo 
em esta parte mandamos que geeralmente em todo caso crime sejam todallas 
appellaçooens enviadas aa Corte nossa, salvo as dos crimes que forem cometidas 
na cidade de Lisboa e seu termo, porque taaes como estes ham de seer livres 
e desembargados na nossa Casa do Civil, que está assentada na dita cidade, 
pellos nossos Ouvidores e Desenbargadores que em a dita Casa per Nós som 
deputados pera taaes feitos desenbargar; porque assy foi estabellicido pello 
virtuoso e de famosa memoria ElRey meu Senhor e Padre que Deos aja em 
sua Santa Gloria, em Cortes Geraaes, que fez no começo de seu Real Estado, 
e per Nós confirmado no Titulo, Que todallas appellaçooens dos feitos crimes de 
todod o Regno venham aos Ouvidores, &c., que he em este Livro; e outro sy 
no Titulo, Que todallas appellaçooens dos feitos Civis vãao aa Casa do Civil, 
que he no terceiro Livro desta nossa reformaçom”.

Liv. III, Tít. 90 – Que todalas apelaçoens dos feitos ireit 
venham à Caza do Civel e as dos crimes à Corte.

Liv. V, Tít. 98 – Que todalas appellaçõoes de feitos crimes 
de todo o regno venham aos ouvidores que andam na Corte 
com ElRey.

(OA 5.59.18)
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OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V, 98

III, 90 III, 65 III, 65 III, 57

17. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro II. No título do 

que se enforca prevê que o monarca haja apenas o baraço ou 

arma com que se matar, salvo se o suicídio advier de algum receio 

da pena que possa haver, por crime anteriormente cometido:

“E vista per nós a dita Ley, declarando em ella, dizemos que se alguum 
se enforcar ou per outra guisa matar por sanha, nojo ou rancor que aja, 
nom averemos per sua morte cousa alguma de seos beens nem herança, 
senom soomente o baraço ou a arma com que se elle matar; e toda outra 
sua herança averom seus herdeiros a que de direito perteencer. E se se 
elle matar por receeo ou medo que aja d’aver pena por alguum malefício, 
que aja comettido, polo qual seja preso, acusado ou culpado, em tal caso 
seos beens e herança perteencem a nós, segundo mais compridamente 
avemos dito e declarado no Titulo Dos Direitos Reaaes, que he no 
segundo Livro da nossa reformaçom”.

Liv. II, Tít. 24 – Dos direitos reaaes que aos Reys ireitam 
d’aver em seus regnos per Direito Commum.

(OA 5.79.2)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 24 II, 15 II, 15 II, 15

miolo_Códices_Medievais.indd   294 11/04/19   10:53



301

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

295

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

18. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro III. Sobre as apelações 
dos feitos cíveis, que deviam ir à Casa do Cível de Lisboa:

“Porem mandamos que se guarde o dito accordo, como dito he, e mais compridamente 
he contheudo no Titulo, Que todalas appellaçõoes dos feitos civis venham aa Casa 
do Civil, &c., que he no terceiro livro desta nossa reformaçom”.

Liv. III, Tít. 90 – Que todalas apelaçoens dos feitos civeis 
venham à Caza do Civel e as dos crimes à Corte.

(OA 5.98.2)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
III, 90 III, 65 III, 65 III, 57

19. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro I. Sobre os que encobrem 
os malfeitores, remete-se para o regimento dos corregedores das comarcas:

“E vista per nos a dita Ley e Artigos, declarando em elles, dizemos e mandamos 
que se guardem e cumpram, segundo em todo he contheudo e per nos he adido 
e declarado no Titulo Dos Corregedores das Comarcas e cousas que a seos 
Officios perteencem, que he no primeiro Livro da reformaçom das 
Hordenaçõoes”.

Liv. I, Tít. 23 – Dos corregedores das comarcas e cousas que 
a seus officios perteencem.

(OA 5.100.6)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 23, §61 I, 32 I, 32 I, 37
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20. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro III e V. Ao tratar a 
matéria que se não prenda por dívidas:

“E vistos per nos a dita Ley e Artigos, mandamos que se guardem e cumpram, 
segundo em todo he contheudo e per nos he declarado no Titulo Dos que dam 
lugar aos beens, que he no terceiro Livro das reformaçõoes e em este 
Livro no Titulo Em que caso os Cavalleiros, e Fidalgos, e similhantes pessoas 
devem seer prezos, e em no Titulo, Dos Bulrrõoes, e Inliçadores”.

Liv. III, Tít. 121 – Dos que dão luguar aos beens.

Liv. V, Tít. 89 – Dos bulrõoes e inlizadores.

Liv. V, Tít. 94 – Em que caso os cavalleiros e fidalgos e 
semelhantes pessoas devem seer presos.

(OA 5.108.4)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
III, 121

V, 89 e 94

III, 107

V, 72 e 74

III, 107

V, 72 e 74

III, 89

V, 65 e 67

21. 1446.julho.28 – Arruda dos Vinhos.

O manuscrito da Câmara de Santarém é encabeçado por:

“Tauoa dos titollos do quinto liuro da reformaçom noua das ordenaçõoes”.
Lisboa, IAN/TT – Leis e Ordenações, Núcleo Antigo 14 (OA 5.Indíce 
Ms. De Santarém)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V (Início) ---------- ---------- ----------
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22. 1447.agosto.27 – Lisboa.

Certidão ao alcaide-mor do castelo de Santarém, Rui Borges de Sousa, 
com o traslado de várias ordenações extraídas a partir dos respectivos 
títulos das Ordenações Afonsinas: 

I – “Dom Afomso per graça de Deus Rey de Portugal e do Allgarue e Senhor 
de Cepta A quantos esta carta ujrem fazemos saber que no primeiro liuro 
da reformaçom das hordenaçooees que andam em nosa chamcelaria he 
contheuda huma hordenaçom que pertence aos alcaides e meirinhos dos castellos  
a qual lhe esta que se segue//”

Liv. I, Tít. 62 – Dos alcaides-mores dos castelos (fls. 1-6v).

II – “… se contem em o dito liuro o Regimento do … pequeno o qual lhe este 
que se segue”

Liv. I, Tít. 30 – Do alcaide pequeno das cidades, vilas e 
cousas que a seu ofício pertencem (fls. 7-11v).

III – “Titulo dos almotaçees e cousas que são(?) seus ofiçios”648

Liv. I, Tít. 28 – Dos almotacés e cousas que a seus ofícios 
pertencem (fls. 11v-15v).

IV – “Titulo das armas como se ham de filhar”
Liv. I, Tít. 31 – Das armas como se hão de filhar (fls. 15v-19).

V – “Titulo de como deuem husar das jurisdiçõoes os fidalgos ou aquelles a que 
pellos Rex som outorgadas em alguumas terras”

Liv. II, Tít. 63 – De como devem usar das jurisidições os 
fidalgos ou aqueles a que pelos reis são outorgadas algumas 
terras (fls. 19-23v).

648 Riscado: “armas como se ham de filhar”. Este é o próximo título trasladado.
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VI – “Titulo que em feito de força noua … somariamente sem outra or…
Dom afomso per graça de Deus Rey de Portugall e Allgarue e Senor de 
Cepta A quantos esta carta ujrem fazemos saber que no terceiro liuro da 
reformaçom das hordenaçooees que anda em a nossa chamcelaria he 
contheuda huma hordenaçom da quall o teor he este que se segue//”

Liv. III, Tít. 53 – Que em feito de força nova procedam 
sumariamente sem outra ordem de juízo (fls. 24-25).

“…[qu]aaes hordenaçõoes Ruy Borjes de Sousa acayde(sic) moor … nosso 
castello de Santarem nos pedio por merçee que lhe mandassemos dar o trellado 
em publica forma por quanto se dellas em tendia dajudar E visto per nos seu 
requerimento lho mandamos dar em este caderno de vynte e çinquo folhas atras 
escriptas assy e pella guisa que em os ditos liuros da reformaçom he escripto 
e contheudo / dante em a nosa muy nobre e sempre leal cidade de Lixboa xxbij 
dias do mes dagosto Elrej o mandou pello doutor Ruy Gomes daluarenga seu 
vasallo e do seu desenbargo e das petiçõoes vice chanceler. Diegafomso por Gomez 
Borjes a fez anno de nosso Senhor Jehsus Cristo de mjll e iiijc e quarenta e sete”.

Lisboa, IAN/TT – Maço I de Leis, n.º172.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 62

I, 30

I, 28

I, 31

II, 63

III, 53

I, 42

I, 43

I, 36

I, 44

II, 27

III, 42

I, 42

I, 43

I, 36

I, 44

II, 27

III, 42

I, 55

I, 56

I, 49

I, 57

II, 26

III, 37
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23. 1447.setembro.20 – Sintra.

D. Afonso V mandou registar a sua ordenação sobre desamortização 
no final do Livro II de Ordenações:

“Dom Affonso per graça de Deus Rey de Portugal e do Algarue e Senhor de 
Cepta A quantos esta carta virem fazemos saber que…

1447.setembro.20 – Sintra.

D. Afonso V confirmou a lei da amortização, concedendo 
a graça de exceptuar os imóveis possuídos antes da morte 
de D. João I até ao dia 20 de setembro de 1447; quanto 
aos outros, determinou a estrita observância das leis da 
amortização.

E por firmidooe desto mandamos seer feitas tres cartas de huum teor Assynadas 
per nos e per os sobredictos Raynha Jffante dom Fernando e Jffante dom Pedro 
Regente e asseelladas com o nosso seello do chumbo E que huma dellas seia posta 
na torre do tombo que esta em a nossa muy nobre e sempre leal cidade de Lixboa 
E a outra seia dada ao muyto honrado em Cristo padre dom Fernando per mercee 
de Deus Arcebispo de Bragaa e primas E a outra ao muyto honrado em Cristo 
padre dom Pedro per essa meesma mercee Arcebispo de Lixboa pera as fazerem 
poer nos cartorios das dictas Sees E mandamos outrossy que esta nossa carta Seia 
Registrada em fim do segundo liuro das nossas ordenaçoões pera que 
da nossa chancellarya se possa dar o trellado della em publica forma segundo se 
acustumam de dar as outras ordenaçoões Ao qual trellado dado da dita forma 
mandamos que se de comprida ffe como ao proprio original. Dada na villa de 
Sintra vinte dyas do mes de Setembro Joham Gonçaluez a fez Anno de nosso 
Senhor Jhu xpo de Mil e quatrocentos e quareenta e ssete”.

Braga, AD – Gaveta dos Privilégios, n.º26 (com o selo de chumbo).

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, final II, 5 II, 5 II, 7
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24. 1447.dezembro.02 – Évora.

Carta enviada à Colegiada de Santa Maria da Oliveira de Guimarães, 
com dois títulos das Afonsinas e a lei extravagante sobre os bens da 
Igreja:

“Dom Afomso por graça de Deus Rej de purtugall e do algarue e senhor de cepta 
A quantos esta carta virem fazemos saber que no liuro da rreformaçom 
das hordenaçõoes que andam em a nossa chancelaria som contheudas estas 
hordenaçõoes que se adiante seguem”.

Liv. II, Tít. 30 – Em que modo, e em que tempo se faz alguum 
vizinho porque seja escusado de pagar Portagem a El-Rey.

1436.janeiro.21 – Estremoz

Ordenação que estabelece a forma e o tempo para se 
atribuir a qualidade de vizinho, que seja escusado de pagar 
portagem a el-rei.

Liv. II, Tít. 21 – Que os Clerigos, e Frades nom paguem 
Portagem, senom como pagam os outros Chrisptãaos.

(1433-1438)

Ordenação para que os clérigos e frades não paguem 
portagem senão como pagam os outros cristãos.

Liv. II, Extravagante – Lei declaratória sobre desamortização.

1447.setembro.20 – Sintra.

D. Afonso V confirmou a lei da desamortização, concedendo 
a graça de exceptuar os imóveis possuídos antes da morte de 
D. João I até ao dia 20 de setembro de 1447; quanto aos outros, 
determinou a estrita observância das leis da amortização.

“non seja duuyda no respancamento(?) hu diz possa e hu diz merce que eu 

miolo_Códices_Medievais.indd   300 11/04/19   10:53



307

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

301

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

espriuam o fiz por fazer uerdade das quaaes hordenaçõoes Vicente Martins 
conegoo de guymarãaes em nome do prioll e cabydoo da dita Egreja nos pedyo 
(que lhe manda)649 por mercee que lhe mandassemos dar o trellado dellas em 
publica forma e por quanto sse dellas entendia (dellas)650 dajudar e nos lhe 
mandamos dar em este caderno de duas folhas e huuma (lauda e mea)? Scripto 
assy e pella guisa que em o dito liuro das hordenaçõoes he (contheudo)? dante 
em Euora ij dias de Dezembro ElRej o mandou pollo douctor Ruy (…) seu 
vassalo e do seu desembargo e petiçõoes vice (chanceller)? Pero (…) por gomez 
Borjes a fez anno de nosso Senhor Jhesu Cristo de mill e iiijc e (4vij)651 duuida 
na buradura hu diz que lhe mandase (…) e hu diz dellas (…)”.

Lisboa, IAN/TT – Colegiada de Santa Maria de Oliveira de Guimarães, 
Liv. 8.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 30

II, 21

II, Extra

II, 21

II, 13

II, 5

II, 21

II, 13

II, 5

II, 21

II, 7

25. 1448.fevereiro.04 – Évora.

Referência na compilação das Afonsinas ao livro II. Na declaração feita 
por D. Afonso V sobre os coutos dos homiziados remete-se para a 
matéria do direito de asilo, no livro II:

“E pero que pelo dito Senhor Rey Dom Joham meu Avoo seja estabelecido e 
posto por Ley que os ditos coutos nom ireitam os malfeitores, salvo em aquelles
caso em que os a Igreja per direito ireita e nom embargante que na reformaçom 

649 riscado
650 riscado
651 Segundo a data seguinte.
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das Hordenaçõoes novamente per nós feita e contheudo que os Infieis 
malfeitores nom sejam coutados nem deffesos pela Igreja, salvo querendo-se logo 
converter aa nossa Santa Fé Catolica, segundo mais compridamente he contheudo 
no Titulo dos que se coutam aa Igreja, em que casos gouvirom da imunidade della, 
e em quaaes nom; que he no segundo livro da dita reformaçom, nom he 
porem nossa teençom que os ditos infieeis nom possam seer deffesos nas ditas villas 
coutadas per nós e pelos Reix que ante nos forom, ante queremos e mandamos que 
sejam coutados e deffesos per ellas em todos aquelles casos em que o forem e devem 
seer os Christãaos; por quanto, a razom por que a Igreja nom deffende os infieeis 
malfeitores nom ha lugar nas villas que som coutadas nos estremos dos Regnos 
pera boa deffensom delles e dos nossos Regnos”.

Liv. II, Tít. 8 – Dos que se coutam aa Igreja em que casos 
gouuirom da imunidade della e em quaes non.

(OA 5.118.10)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 8 II, 2 II, 2 II, 4

26. 1448.março.21 – Évora.

Carta de D. Afonso V com o traslado de uma ordenação para o 
capelão da igreja de Vâlega (c. Ovar), do bispado do Porto.

“Dom Afomso pella graça de Deus Rey de Portuguall e do algarue e senhor 
de cepta A quantos esta carta virem fazemos saber que no segundo da 
enformaçom(sic) das hordenaçõoes que andam em a nossa chaçelaria he 
escripta huma hordenaçam da quall o theor tall he //

Liv. II, Extravagante.

1447.setembro.20 – Sintra.

miolo_Códices_Medievais.indd   302 11/04/19   10:53



309

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

303

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

D. Afonso V confirmou a lei da amortização, concedendo 
a graça de exceptuar os imóveis possuídos antes da morte de 
D. João I até ao dia 20 de setembro de 1447; quanto aos outros, 
determinou a estrita observância das leis da amortização.

A quall hordenaçam Afomso Eanes clerigo de missa capellam da egreia de 
Vallega do bispado do Porto nos pidio por merçee que lhe mandassemos dar o 
trellado della em pubrica forma por quanto se della entendia dajudar E nos 
lha mandamos dar asy e pella guisa que em o dito liuro he he652 contheudo 
E porem mandamos a todollos juizes e justiças dos nossos Regnos a que esta 
carta for mostrada que lha compram e goardem e façam comprir e goardar asy e 
pella guisa que em ella he contheudo sem outro embargo E al nom façades dada 
em a nossa cidade deuora xxj dias do mes de Março ElRey o mandou pello 
douctor Ruj Gomez daaluarengua seu vassallo e dos eu desembargo e petiçooes 
viçe chançeler Pero de Barçellos por Gomez Borjes a fez anno do nascimento de 
nosso Senhor Jesus Cristo de mjll iiijc e Rbiijº anos”.

Porto, AD – DIO/CABIDO/017/1687/00953 (Variante de Cota: 
K/26/5/1 – 146.1687).

Porto, AD – Cabido da Sé do Porto, Livro dos Originais 29º (1687), 
fl. 67.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, final II, 5 II, 5 II, 7

27. 1448.maio.20 – Santarém.

Carta de D. Afonso V enviada ao concelho de Coruche, a pedido do 
seu juiz e tabelião.

652 Repetido no original.
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“Dom Afomso pella graça de deos Rei de Portugal e do Algarue e senhor de 
Ceupta a quantos esta carta virem ffazemos saber que no segundo liuro 
da reformaçom das ordenações que andam em na nossa chançellaria he 
contheuda hua hordenaçom da qual o theor he este que se adiante segue:

Liv. II, Tít. 64 – Que os Serviçaaes e Moordomos dos Fidalgos 
e Vassallos sejam escusados dos encarregos dos Concelhos.

1433 – (s.l.)
Ordenação de D. João I, para que os serviçais e mordomos 
dos fidalgos e dos vassalos de el-rei sejam escusados dos 
encargos concelhios.

Da quall hordenaçom aluaro afomso cota juiz de curuche e Joham afomso 
tabalyam morador em o dito logo nos pediram por merçee em nome do conçelho 
do dito logo que lhe mandasemos dar trelado della em pubryca forma por quanto 
se della em tendiam dajudar e nos visto seu requerimento lho mandamos dar em 
esta nossa carta testemunhauell asy e pelo que em o dito Liuro he contheudo e 
porem mandamos a todollos juizes e justiças de nosos Reynos e a outros quaes 
quer offiçjaees e pessoas a que esto pertençer e esta carta for mostrada que lha 
cumprão e guardem e façam bem compryr e guardar asy e pella gujsa que em 
ella contheudo sem nenhuum outro embargo que lhe sobre ello sseja posto em 
maneira alguua he al nom ffaçades dada em a nossa villa de santarem xx dias 
do mes de mayo ElRey o manou pelo Doutor Ruy gomes daluarenga sseu vasalo 
e do seu desenbargo e petiçoees chançeler Pero de Barçellos por gomez borges a 
ffez ano do naçimento de nosso senhor Jeshu christo de mill e iiijc e Rbiij anos”.

Coruche, BMM – Caderno de Pergaminho n.º 2, fls. 4-4v.

Pub. – Margarida ribeiro, Estudo Histórico de Coruche, 1959, pp. 265-
266, doc. 26. (reeditado em 2009)

oa (1446) oM (1512-13) oM (1514) oM (1521)
ii, 64 ii, 46 ii, 46
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28. 1448.julho.11 – Santarém.

Carta de D. Afonso V com o traslado de uma ordenação solicitada 
pela abadessa e freiras do mosteiro de São Domingos das Donas de 
Santarém.

“Dom Afomso per graça de Deus Rej de Portugal e do algarue e senhor de 
cepta A quantos esta carta virem ffazemos saber que no segundo liuro da 
Reformaçom das nossas hordenaçõoes que anda em nossa chacelaria he 
escripta huuma hordenaçom da qual o theor tall he//

Liv. II, Extravagante.

1447.setembro.20 – Sintra.

D. Afonso V confirmou a lei da amortização, concedendo 
a graça de exceptuar os imóveis possuídos antes da morte 
de D. João I até ao dia 20 de setembro de 1447; quanto 
aos outros, determinou a estrita observância das leis da 
amortização.

Da quall hordenaçom a abadessa e freiras do moesteiro de ssam domjngos das 
donas desta nossa villa de Santarem nos pedirom por merçee que lhe mandasemos 
dar o trellado della em pubrica forma por quanto se della emtendiam dajudar 
E visto per nos seu requerimento lho mandamos dar em esta nossa carta assy 
e pella guisa que em o dito liuro das ditas hordenaçõoes he contheudo  
E porem mandamos a quaaes quer juizes e justiças oficiaaes e pessoas de nossos 
regnos a que o conhecimento desto pertençer que lha cumpram e guardem e façam 
cumprir segundo em ella faz mençom sem nhuum embargo que sobre ello seja 
posto em nhuuma maneira // dada em a ujlla de Santarem xj dias do mes de 
Julho ElRej o mandou pollo douctor Ruy Gomez daluarenga seu vasallo e do 
seu desenbargo e petiçõoes vice chanceller Diego Afonso por Gomez Borjes a fez 
Anno do naçimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mjl e iiijc e Rbiijº.
Rodrigo doctor
Concertada :Borges:”.

Lisboa, IAN/TT – Mosteiro de S. Salvador de Vairão, Maço 11, doc. 14.
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OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, final II, 5 II, 5 II, 7

29. 1448.julho.15 – Santarém.

Carta de D. Afonso V com o traslado de uma ordenação para o cabido 
da sé de Lamego.

“Dom Afomso per graça de Deus Rej de Portugal e do algarue e senhor de 
cepta A quantos esta carta virem ffazemos saber que no segundo liuro 
da Reformaçom das hordenaçõoes que andam em a nossa chacelaria he 
contheuda huuma hordenaçom da qual o theor he este que sse[gue] adiante//

Liv. II, Extravagante.

1447.setembro.20 – Sintra.

D. Afonso V confirmou a lei da amortização, concedendo 
a graça de exceptuar os imóveis possuídos antes da morte 
de D. João I até ao dia 20 de setembro de 1447; quanto 
aos outros, determinou a estrita observância das leis da 
amortização.

Da quall hordenaçom Joham Andre da see da cidade de Lamego em nome do 
cabydo da dicta see nos pedio por merçee que lhe mandasemos dar o trellado 
della em ppublica forma por quanto se della emtendiam dajudar E nos visto 
seu requerimento lho mandamos dar em esta nossa carta testemunhauel asy 
e pella guisa que em o dito liuro he contheudo e porem mandamos a todollos 
jujzes e justiças de nossos regnos e a outros quaesquer oficiaees e pesoas a que o 
conhecimento desto pertençer e esta carta for mostrada que a conpram e guardem 
como em ella he contheudo sem outro nhuum embargo que a ello ponhaaes em 
nhuuma guisa que seja dante em a ujlla de Santarem xb(?) dias de Julho ElRej 
o mandou pollo douctor Ruy Gomez daluarenga seu vasallo e do seu desenbargo 
e petiçõoes vice chanceller Pero de Barcellos por Gomez Borjes a fez Anno do 
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naçimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mjl e iiijc e Rbiijº. Nom seja duuida 
nas antrelinhas hu diz dirreitamente e da sse e dito liuro. Que eu scripuam a 
fiz por uerdade.
Rodrigo doctor
Concertada :Borges:”.

Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Cx. 4, Maço único de concordatas, 
n.º14.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, final II, 5 II, 5 II, 7

30. 1448, dezembro, 06 – Lisboa.

Carta de D. Afonso V, dirigida à cidade do Porto, com o conteúdo de 
um título do livro IV da Reforma das Ordenações.

“Dom Afonso por graça de Deus rej de portugal, e do algarue senhor de 
çepta a quantos esta carta virem fazemos saber que no quarto liuro da 
reformaçom das ordenações, que andauão, digo, que andão em a 
nossa chancellaria he conteuda huma ordenação, da qual o teor della he este 
que se adiante segue:

Liv. IV, Tít. 4 – Dos mercadores estrangeiros como ham de 
comprar e vender suas mercadarias.

1375.maio.26 – Santarém.

Lei de D. Fernando sobre os mercadores estrangeiros e a 
forma como devem comprar e vender as suas mercadorias.

1395.junho.15 – Tentúgal.

Lei de D. João I sobre os mercadores estrangeiros e a forma 
como devem comprar e vender as suas mercadorias.
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Da qual ordenaçom a cidade do porto nos enuiou pedir por merçe que lhe 
mandassemos dar o treslado em publica forma porquanto se della entendião 
dajudar, e visto por nos seu requerimento, e querendo lhes fazer graça e merçe 
lho mandamos dar em esta nossa carta assi e pella guisa que em o ditto liuro 
he conteudo, e porem mandamos a todolos juizes e justiças dos nossos regnos 
e a outros quaesquer offiçiais e pessoa a que o conhecimento desto pertençer 
por qualquer guisa que seia e esta nossa carta for mostrada que a cumprão, 
e guardem e fação bem cumprir e guardar assj e pella guisa que em ella he 
conteudo sem outro nenhum embargo que a ello ponhaes em nenhuã guisa que 
seja, e huns e outros vos al nom façades. Dada em a nossa çidade de lisboa bj 
dias do mez de Dezembro ElRej o mandou polo doutor Ruj Gomez dauarenga 
seu vassalo e do seu desembargo, e das petições vice chançeler Pero de barçelos e 
Gomez Borges a fez anno do nascimento de nosso senhor jesus cristo de mil e 
iiijc Rbiij annos, não seia duuida hu diz enuuiar, e hu diz seia firme, e hu diz 
mejrinhos e hu diz nossos que eu fiz por verdade como escriuão. R. Doctor” 

Porto, AHM – Livro A, fls. 115-116v.

Publ. Artur de Magalhães basto, Alguns Documentos do Arquivo 
Municipal do Porto que Fornecem Subsídios para a História da Cidade de 
Lisboa, Documentos e Memórias para a História do Porto – XVII, 
Publicações da Câmara Municipal do Porto – Gabinete de História 
da Cidade, Porto 1947, pp. 16-24.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
IV, 4 IV, 2 IV, 2 IV, 2

31. 1449.dezembro.21 – Évora.

Carta de D. Afonso V com a declaração feita a uma lei de D. Afonso 
II, sobre os crimes de traiçaõ e aleivosia.
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“Dom Affomso per graça de Deus rey de portugal e do algarue e senhor de 
cepta A quantos esta carta virem sahude sabede que no nosso liuro da 
rreformaçom das hordenaçõoes que na nossa chamcelaria anda he escrita 
hua hordenaçom da (qual o theor he)653 que fazem traiçam ou aleiue contra 
ElRey ou seu estado rreall Aa qual depois de per nos vista fezemos huma 
decraraçom da qual o theor tal he:

Liv. V, Tít. 2, §§ 28-29 – Dos que fazem traição ou aleive.

A qual ley branca pereira molher que foi de diego Peixoto nos pedio por merçee 
que lhe mandassemos dar o trela[do] em ppublica forma porquanto se entendya 
aproueitar e ajudar della E nos visto seu pedir lha mandamos dar Asi e 
pela guissa que em o dito liuro he contheuda E porem mandamos a todollos 
corregedores juizes e justiças de nossos regnos e a quaes quer outros a que 
perteençer que lha cumpram e guardem e façam comprir e guardar asi e pela 
guissa aqui no dito liuro he contheudo hal nom façades dada em a çidade deuora 
xxj dias de dezembro ElRey a mandou per o doutor Ruy gomez daluarenga 
seu vassallo e do seu conselho e desembargo e das petições viçe chançeler Vasco 
martinz por gomez borges a fez Ano do naçimento de nosso Senhor Jhesus 
Cristo de mil iiijc Rix Anos.
Xxx reais  . R. Doctor  concertada borges”. 

Lisboa, IAN/TT – Mosteiro de Santa Maria de Chelas, mç. 89, doc. 10.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V, 2, §§ 28-29 V, 3 V, 3 V, 3

32. 1450.janeiro.12 – Évora.

Crítica à Lei do reino feita por Jean Jouffroy, líder da embaixada que 
D. Isabel de Portugal, duquesa de Borgonha, enviou a portugal com 
o propósito de reabilitar a memória do infante D. Pedro e proteger 

653 Riscado.
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os bens dos seus herdeiros e garantir a restituição da honra e da fama 
à família.

“Mas ainda que os argumentos anteriores não tivessem sido alegados , a 
confiscação dos bens seria por ti posta em prática. Com que direito? Será por 
eles terem sido subjugados pela violência e pelas armas? “Pela lei do reino de 
Portugal”, dizem os teus, “pela qual se pode instaurar processo de crime de lesa-
majestade contra a pessoa não citada e indefesa”

Liv. V, Tít. 2, § 12 – “Pero se o malefício for notorio, serom elles 
confiscados, tanto que o maleficio for cometido, per esse meesmo feito sem 
outra alguma sentença”.

Manuel Francisco raMos, Orationes de Jean Jouffroy em Favor do Infante 
D. Pedro (1449-1450) – Retórica e Humanismo Cívico, Dissertação de 
Doutoramento em Literatura apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Porto, 2006, p. 217.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V, 2, 12 V, 3 V, 3 V, 3

33. 1450.novembro.20 – s/l.

D. Afonso V ordena que não se mande comutar o degredo para Ceuta 
em menos de metade do que se dava para dentro do reino, visto agora 
não ser necessário enviar para lá gente.

“E despois desta Hordenaçom acabada fez Elrey esta adiçom.
Hordenou ElRey Nosso Senhor que enquanto em esta Ley se contem que os 
degredos da terra sejam mudados pera Cepta por meio tempo e os açoutes sejam 
mudados em degredo de dous annos e isso meesmo as dividas dos que forem 
presos sejam pagadas pelo soldo de Cepta e os presos lá levados &c. visto em 
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como ora nam he necessario la enviar mais gente da que he ordenada o que era 
ao tempo da feitura da dita Ley, que esta Ley se nom guarde por ora. Escripta 
a vinte dias de Novembro de mil quatrocentos e cincoenta”.

1431.setembro.25 – Sintra.

Lei de D. Duarte para que o degredo para Ceuta seja menos 
a metade do que se dá para dentro do reino, revogada pela 
declaração de D. Afonso V.

(OA 5.114.8-9)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V, 114 ---------- ---------- ----------

33-A. 1450(?).junho.22 – Lisboa.

Carta de D. Afonso V com o traslado de uma ordenação para o cabido 
da Sé de Évora.

“Dom Afomso per graça de Deus Rej de Portugal e do algarue e senhor de 
cepta A quantos esta carta virem ffazemos saber que no segundo liuro 
da Reformaçom das hordenaçõoes que andam em a nossa chacelaria he 
contheuda huuma hordenaçom da qual o theor he este que sse[gue] adiante//

Liv. II, Extravagante.

1447.setembro.20 – Sintra.

D. Afonso V confirmou a lei da amortização, concedendo 
a graça de exceptuar os imóveis possuídos antes da morte 
de D. João I até ao dia 20 de setembro de 1447; quanto 
aos outros, determinou a estrita observância das leis da 
amortização.
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Da quall hordenaçom Joham Andre da see da cidade de Lamego em nome do 
cabydo da dicta see nos pedio por merçee que lhe mandasemos dar o trellado della em 
ppublica forma por quanto se della emtendiam dajudar E nos visto seu requerimento 
lho mandamos dar em esta nossa carta testemunhauel asy e pella guisa que em o 
dito liuro he contheudo e porem mandamos a todollos jujzes e justiças de nossos 
regnos e a outros quaesquer oficiaees e pesoas a que o conhecimento desto pertençer 
e esta carta for mostrada que a conpram e guardem como em ella he contheudo 
sem outro nhuum embargo que a ello ponhaaes em nhuuma guisa que seja dante 
em a ujlla de Santarem xb(?) dias de Julho ElRej o mandou pollo douctor Ruy 
Gomez daluarenga seu vasallo e do seu desenbargo e petiçõoes vice chanceller Pero de 
Barcellos por Gomez Borjes a fez Anno do naçimento de nosso Senhor Jesus Cristo 
de mjl e iiijc e Rbiijº. Nom seja duuida nas antrelinhas hu diz dirreitamente e da sse 
e dito liuro. Que eu scripuam a fiz por uerdade
Rodrigo doctor
Concertada :Borges:”.

Évora, Arquivo do Cabido da Sé – PT-ASE-CSE-B-B-001-Mçt001.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, final II, 5 II, 5 II, 7

34. 1453.dezembro.01 – Sardoal.

A pedido de D. Fernando da Guerra, arcebispo de Braga, D. Afonso V 
mandou passar traslado da ordenação de D. Dinis, sobre a inquirição 
das honras e coutos que os fidalgos faziam indevidamente.

“Dom afomso per graça de Deus Rey de Portugal e do algarue e senhor de 
cepta A quantoa esta carta virem fazemos saber que no segundo liuro 
da Reformaçom das nossas hordenaçõoes que andam em a nossa 
chancelaria he escripta huuma hordenaçom da qual o theor he este que se 
adiante segue//
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Liv. II, Tít. 65 – Das inquiriçom que ElRey Dom Donis 
mandou tirar per razom das honras e coutos que os fidalgos 
fazião como nom deviam.

1308.outubro.20 – Coimbra.

Lei de D. Dinis de como se hão-de fazer as novas inquirições 
aos coutos e honras, que manda tirar a Aparício Gonçalves.

Da quall hordenaçom dom Fernando arçebispo de braaga e primas nosso muyto 
prezado e amado primo do nosso consselho e Regedor por nos em a nossa casa da 
sobpricaçom e chanceler moor Nos pedio por merçee que lhe mandassemos dar 
o trellado em pubrica forma por quanto se della entendia dajudar E visto per 
nos seu requerimento lho mandamos dar em esta nossa carta assy e pella guisa 
que no dito liuro das hordenaçõoes he contheudo E porem mandamos 
a todollos corregedores Juizes e Justiças dos nossos Regnos e a outros quaaes 
quer oficiaaes e pessoas a que o conheçimento desto perteençer e esta nossa carta 
for mostrada que lha compram e guardem e façam bem lhe comprir e guardar 
segundo em ella faz Mençom sem outro nehuum enbarguo que lhe sob ello seia 
posto em nehuuma maneira Lhe al nom façades dada no ssardoall primeiro dia 
do mes de Dezembro ElRej o mandou pello douctor Pero Lobato seu vassallo 
e do seu desenbarguo e seu vice chanceler Diegafomso por Gomez Borjes a fez 
Anno de nosso Senhor Jeshus Cristo de mjl iiijc Liij // Petrus//.
Concertada per mym Diegafomso scripuam”.

Braga, AD – Colecção Cronológica n.º 1260.

Braga, AD – Rerum Memorabilium, vol. II, fls. 84-85v.

Évora, AD – Cód. CXXX/2-3, fls. 4-6v.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 65, §§ 4-21 ---------- ---------- ----------
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35. 1454.maio.27 – Lisboa.

Declaração de D. Afonso V ao título das barregãs dos clérigos.

“Dom Affonso per graça de Deos Rey de Portugal e do Algarve e Senhor de 
Cepta. A quantos esta Carta virem fazemos saber que nos livros da nossa 
Chancellaria das Hordenaçõoes, que andão na nossa Chancellaria, he 
escripta huma Hordenaçom da qual o theor della de verbo a verbo he este que 
se adinate segue.

Liv. II, Tít. 22 – Das barregaans dos Clerigos e Frades.

Liv. V, Tít. 19 – Das barregãas dos clerigos.

1401.dezembro.28 – Lisboa.

Lei das barregãs dos clérigos.

1433.abril.13 – Torres Vedras.

Lei sobre as barregãs dos clérigos, condenando os 
corregedores que aceitam dinheiro dos eclesiásticos para os 
deixar ficar amancebados, feita pelo infante D. Duarte.

Porem mandamos a todolos Corregedores, Juizes e Justiças de nossos Regnos que 
façam em todo comprir e guardar as ditas Hordenaçõoes com esta declaraçom e 
adiçom ora per nos feitas como em ellas he contheudo. Feita no nossa mui nobre 
e sempre leal Cidade de Lixboa, vinte e sette dias do mez de Maio. Joham 
Gonçalves a fez. Anno de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e quatrocentos e 
cincoenta e quatro annos”.

(OA 5.121)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 22

V, 19

----------

V, 22

----------

V, 22

-----------

V, 26
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36. 1455 – Cortes de Lisboa.

O procurador da vila de Tavira, Gil Lourenço, agrava-se de uma lei 
aplicada pelos alcaides (o maior e o menor) de Tavira e queixa-se 
que o juiz os julga por uma ordenação cuja autoria se desconhece, 
ignorando-se o monarca autor e data em que foi feita.

“Outro sy dizees que nosso pouoo recebe agrauo e sem razom asy do alcaide 
grande como do pequeno porque sse huum homem ha rrazoes com outro apunha 
a espada e nom a usa ou sse abaixa ao chãao por huuma pedra e a nom 
aremessa nem tira da maoo e por cada huuma destas que faça logo lhe o juiz 
julga a pena e a espada que apunha por huuma hordenaçom que o alcaide 
pequeno mostra que nom tem nome delRey que a fez assi como mes dia e era 
que foi feita e mais prezumisse que foi feita no tempo(?) dourique como muitas 
vezes acontece que sse lhe fazem scrituras porque foi feita por nenhuum Rey 
que tal hordenaçom sse nom acha nos liuros das nossas Reformações e 
que porem nos pedis por mercee que defendamos sob certa pena que nenhuum 
juiz nom julgue pena nem arma por outra hordenaçom sse nom por aquellas 
que sejam achadas em os liuros das Reformaçoes que estam na nossa 
chancelaria.
A esto respondemos e mandamos que daqui em diamte os juizes nom julguem 
nem hussem por alguuas hordenações saluo por aquelas que por nos forem 
aprouadas e asselladas do nosso sello por aquellas pessoas a que pertence e por 
outras nenhuuas nom”.

Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Livro 15, fl. 144.

Pub. José António de Jesus Martins, O Reino do Algarve nos Finais da 
Idade Média. Os Concelhos Algarvios do Século XV, 2007, doc. 29, p. 150.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
Todos ---------- ----------- ----------
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37. 1455 – s/l.

Códice das Afonsinas com uma nota onde consta a data da sua feitura:

“Aquy se começa o primeiro Liuro da rreformaçom ffeyto per El rrey 
dom affonsso o Vº de purtugall E do algarue E Senhor de çepta que foy feyto e 
scripto na era de mjll iiijc Lta b annos”.

Lisboa, BA – 44-XIII-37.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I ---------- ----------- ----------

38. 1457.dezembro.15 – Santarém.

Lei declaratória sobre o servo de judeu ou mouro que se torna cristão:

“Titulo que judeu nom tenha seruo crisptaão
Dom afomso per graça de deus Rey de purtugal e do algarue E senhor de çepta 
a todollos correjedores juizes e justiças de nossos Regnos E quaaes quer outras 
pessoas que o conheçimento desto pertençer fazemos saber que em o quarto 
liuro das nossas hordenaçoões foy posta huma hordenaçom em nosso 
nome feta ante que tomasemos o regimento de nossos regnos pella qual era 
dado lugar aos judeuos que teuessem seruos infiees os quaaes se tornassem 
crisptaãos que os podessem vender atee dous messes aquem lhe aprouuesse E 
nom nos vendendo em o dito tempo que os perdessem E fossem confiscados peraa 
a coroa de nossos reignos E os podessemos dar a quem nossa merçee fosse E 
por quanto achamos per conselho de nossos leterados que a dita hordenaçom 
asi como jaz entendida sem outra distimçam he comtraira aa determinaçom 
dos santos canones // que em esto falam / quereendo nos comformar a nossa 
madre a santa Jgreja catolica E segundo as nossas determinaçooes em fauor E 
acreçentamento da santa fe de nosso saluador jhesus Crispto declaramos a dita 
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hordenaçom E corregemos em a forma que se segue // . a saber . que se alguum 
judeu ou mouro comprar alguum seruo jnfiel ou lhe for dado per outrem se o asi 
comprar ou teueer pera o vemder dizemdo loguo E declarando que o tem para o 
vender que se amtes que esses meeses sejam pasados o dito seruo jnfiell se tornar 
crisptaão ou diser e reclamar que o quer ser que dando elle ou outrem por elle 
doze escudos douro ou o seu justo valor ao judeu ou mouro cujo era que loguo 
seia liure E isemto da dita seruidom E faça de si o que lhe aprouuer E se o dito 
judeu ou mouro comprou ou ouue o dito seruo jnfiel para se delle seruir ou se o 
comprou ou tynha para o vender E passaram tres meses E o nom vendeo o qual 
seruo se tornou crisptaão que loguo seja liure e jssento e faça de sy o que quiser 
sem paguar preço alguum ao judeu ou mouro cujo seruo era nem ser comfiscado 
per nos e asi mandamos que se compra e guarde em todo como suso dito he honde 
all nom façades dada em a nosa villa de santarem xb dias de dezembro de myl 
e iiijc Lbij”.

Liv. IV, Tít. 61 – Do Judeu que comprou algum Mouro servo, 
que depois se torna Chrisptãao.

Lisboa, BN – Alcobacense 222, fls. 184-184v.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
IV.61 ---------- ---------- ----------

39. 1459.maio.18 – Évora.

Traslado da ordenação de D. Duarte, que reduziu os foros e pensões 
pela moeda antiga à moeda corrente.

“Ordenaçom ou declaraçom que El Rey duarte fez no terçeiro a quall Eu 
Joham d eluas tabaliam d el Rej em a çidade d euora em este liuro escpreuj a 
Rogo dos lazaros da dicta cidade A quall eu trelladey do terçeiro liuro //

Liv. III(?).
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1435.outubro.25 – Santarém.

Ordenação sobre os foros e arrendamentos que foram feitos 
por moeda antiga

A quall decraraçom foy escprita em este liuro per mandado de gill d 
oliueira escudeiro e Juiz ordenairo em a dicta cidade pera os dictos 
lazaros auerem de gouujr dello e a quall elle signou aqui per sua 
maão escripta aos xbiij dias do mes de majo ano de nosso Senhor 
Jesu christo de mjl E iiijc E lix annos

gill d oliueira 

Johannes elbensis

Évora, AD – Misericórdia, Códice 65, fl. 9v.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
IV,1, §§ 61-65 IV, 1 IV, 1 IV, 1

40. 1459.julho.03 – Lisboa.

A vila de Ponte de Lima solicita o traslado de uma lei de D. João 
I, contra os que se valiam de cartas ardilosamente assinadas e 
autenticadas sem passar pelas câmaras e ordenando que em todos os 
concelhos exista um livro de pergaminho onde os escrivães copiem 
todas as escrituras pertencentes ao concelho.

“Dom affomso per graça de Deus Rey de Portugall E do algarue E Senhor 
de çepta E dalcacer Em africa A quamtos esta carta virem fazemos saber que 
no quarto lyuro da rreformacom das hordenaçons que hamda em a 
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nosa chamcilaria he escripta huma hordenacom do quall o teor tall he que se ao 
diamte segue // 

Liv. IV, Tít. 24 – Que as cartas enviadas pelos concelhos sejão 
assinadas na camara do concelho e nom em outro lugar.

1393.maio.12 – Santarém.

Lei para que as cartas enviadas pelos concelhos sejam 
assinadas na Câmara do concelho.

A qual ley vista per Nos mandamos que se guarde segundo em ella he 
comtheudo por que nos parece mujto rrazoada E fundada Em dirreito Da 
quall hordenaçom o comçelho de Ponte de Lyma por Diogo Lopez E D. Pero 
Malheiro seus procuradores nos pidio por mercee que lhe mandasemos dar o 
trellado della Em    for E nos lha mandamos dar segundo em o dito liuro he 
comtheuda E porem mandamos a todollos corregedores Juizes e Justiças ofiçiaees 
E pesoas que lha compram e guardem E façam comprir segundo Em ella he 
comtheuudo sem outro enbargo E all nom façades damte em a nosa çidade de 
lixboa iij dias do mes de Julho ElRey o mandou por o doutor Pero Lobato seu 
vasallo E do seu desembargo E seu viçe chamceler Bras de ssa Pero Gomez 
Bastos a fez Anno de nosso Senhor Jhsus Cristo de iiij Lix.
Pagou  xxiiij Reais”.

Ponte de Lima, AM – Pergaminho n.º 28.

Publ. Humberto Baquero Moreno, “O Poder Real e as Autarquias 
Locais no Trânsito da Idade Média para a Idade Moderna”, Os 
Municípios Portugueses nos Séculos XIII a XVI. Estudos de História, Editorial 
Presença, Lisboa, 1986, doc. 3, pp. 88-89.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
IV, 24 ---------- ---------- ----------
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41. 1461.março.20 – Évora.

D. Afonso V reafirma a obrigatoriedade de os tabeliães gerais, no 
início de cada ano, entregarem ao seu tesoureiro-mor uma fiança que 
garanta a pensão de mil libras estipulada nas Ordenações.

“Trelado de huã carta que El Rei enviou a Paay Rodriguez seu contador 
moor sobre a penssom dos tabaliãaes jeeraaes.

Paay Rodriguez. Nos El Rey vos enviamos muito saudar. Fazemos vos saber 
que no livro segundo de nosa Chancelaria nos achamos huã ley fecta per 
El Rey Dom Joham meu avoo cuja alma Deus aja e comfirmada per nos per 
a quall mandava jeeralmente per todos seus Regnos e Senhorios que quallquer 
homem que tabaliam jeerall fosse por elle ou seus antecesores fecto nom podese 
husar nem husasse do dicto oficio salvo dando fiança per primeiro dia de Janeiro 
em cada huum anno de paguar a nos ao tempo que os outros taballiãaes pagam 
suas peensõoes mill libras de pensom e quallquer que do dicto oficio husasse sem 
ao dicto dia dar a dicta fiança aos nossos almoxarifes das comarquas honde 
asy fossem tabaliãaes que fossem pressos e nom fossem soltos sem nosso espiciall 
mandado e que a dicta pensom fosse obrigados e constrangidos a pagar posto 
que em suas cartas diga que ajam os dictos oficios sem a nos pagarem pensom. 
Porque nom parecia justo teerem elles mais franqueza que os espiciaaes e nom 
pagarem pensom como os outros paguavom. E este costrangimento fosse geerall 
que pesoa alguã dello escusada fosse salvo em cada huã correiçom huum que 
continuadamente andasse com o corregedor da comarqua segundo que esto na 
dicta lei mais compridamente he conthudo. E porque nos somos enformado que 
a dicta ley se nom conpre nem da a eixuqueçam como he razom se fazer per 
esta presente vos encomendamos e mandamos que neesa cidade e sua comarqua 
façaaes apregoar que nom seja tabaliam alguum jeerall em todos nossos Regnos 
e senhorios ou jeerall em alguã comarqua ou arcebispado ou bispado de nossos 
Regnos que des primeiro dia de Janeiro que viinra do ano seguinte de IIIIc 
LXII huse do dicto oficio so pena de seer preso e punido de falso ataa que 
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de fiança suficiente ao nosso thesoureiro moor a pagar em cada huum anno a 
nos de pensam mill libras segundo forma de nossa hordenaçam. E de como o 
dicto preguam ou esta nossa carta for pubricada por se nom aleguar inorancia 
mandamos ao escripvam do dicto thesoureiro moor que faça assy escrepver em 
seu livro e vos nosso contador moor sede avisado que nom dando esto realmente 
a eixuqueçam e avendo em esa cidade alguum tabaliam dos sobredictos que 
constrangido nom seja a pagar a dicta pensam screpvendo des o dicto primeiro 
dia de Janeiro em diante como dicto he que per vossos beens mandaremos recadar 
a dicta peensam em dobro. E por tall de ho poboo ter razam de com elles nam 
fazerem alguãs escripturas secretamente em prejuizo d’alguuns nossos direitos 
farees isso meesmo pubricar que quaaes [quer] escripturas que fezerem sem 
teendo elles tabaliãaes dado a dicta fiança que mandamos que a ellas nom seja 
dada fee nem autoridade alguã como fectas per pesoas privadas que por tall 
fazer nom teem nossa autoridade. E desto conprirdes com grande deligencia vos 
encarregamos muito. Scripta em Evora XX dias de Março. Gonçalo Cardoso 
a fez. [Ano] de 1461. Paay Rodriguez”.

Liv. II, Tít. 34 – Do que hão de pagar os Taballiaaens Geraaes 
do Regno a ElRey.

s.d / s.l..

Lei de D. João I do que hão-de pagar os tabeliães gerais do 
reino a el-rei.

Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Livro 37, fl. 85v.

Publ. Luís Miguel duarte, Justiça e Criminalidade no Portugal Medievo 
(1459-1481), Coimbra 1999, Doc. 16.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 34 I, 53 I, 53 I, 62
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42. 1451/1461 – (s.l).

D. Afonso V manda registar a lei do privilégio dado aos rendeiros das 
rendas de el-rei, no livro das suas Ordenações:

“E esta meesma maneira queremos que tenham os nossos Veedores da fazenda 
do Algarve e da Cidade do Porto e bem assy os Contadores das Comarcas dos 
nossos Regnos com todollos Rendeiros dessas Comarcas, em que forem Veedores, 
ou Contadores, porque assy he nossa mercee de se fazer, polo entendermos assy 
por nosso serviço, e bem de nossos Regnos, sem embargo da pena do Arraby 
Moor, a qual Nos relevamos aos que demandarem os ditos Rendeiros. E 
mandamos aos ditos Veedores, e Contadores, que ouçam os ditos Rendeiros nos 
casos suso ditos, em que lhes damos dello conhecimento, e os desembarguem como 
acharem que he direito, dando appellaçom e aggravo aas partes, nos casos que 
o Direito outorga, pera nos, ou nossos Desembargadores, a que dello tenham 
perteence o conhecimento. E mandamos que este nosso Alvará seja posto no 
Livro das nossa Hordenaçoões por Ley”.

Livro das Ordenações Afonsinas.

(OA 2.122.8)

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
Liv. II (?) ---------- ---------- ----------

42-A. 1467.outubro.07 – Sintra

D. Afonso V concede à infanta D. Isabel, viúva do infante D. Pedro, 
que na sua vila e termo de Montemor-o-Velho, à semelhança do que 
se passava nas terras jugadeiras da coroa, os vassalos, besteiros da 
câmara e de cavalo, monteiros e lavradores, independentemente dos 
seus privilégios, pagassem jugada.
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“A iffante dona C.ª(sic)654 carta per que prouve a el rey que 
a hordenaçam fecta sobre os privilegiados das suas terras 

jugadeyras se emtemda nos moradores da villa  
de Monte Moor ho Velho e seus termos.

 Dom Affomso etc. a quantos esta carta virem fazemos saber que 
a nós emviou dizer a yffamte dona Ysabell d’Aragam minha prezada 
e amada tya e madre como por causa dos muytos privilligiados que 
avia em a sua villa de Monte Moor ho Velho as remdas das jugadas 
da dita villa e termos que a ella pertemciam se hyam a perder em 
tamto abatimento que casy em remda falece a metade do que soyam 
render em tempo do yffamte dom Pedro seu marido meu tyo que 
Deus aja o que todo causava os ditos privilligiados e que nos pedia 
por mercee que lhe ouvessemos a ello remedio e mandassemos que 
huuma hordenaçam que fecta teemos pera as nossas terras juguadeyras 
se emtemdesse em os moradores da dita villa e termos. E visto per nós 
seu requerimento a nós prouve dello e lho mandamos dar. Da quall 
hordenaçam ho theor de verbo a verbo he o que se segue:

 Dom Affonsso per gaça de Deus rey de Purtugall e do Algarve 
senhor de Cepta e d’Alcacer em Affrica a quamtos esta carta virem 
fazemos saber que nós mandamos passar huuma nossa carta assynada 
per nós e aseellada do nosso seello pemdemte feta em esta nossa villa 
de Symtra per a quall mandamos que todollos vassalos beesteiros 
da camara e de cavallo e monteyros e lavradores que cavallos nom 
tevessem paguassem jugada sem embargo de seus privillegios etc.

 Hordenaçam tralladada toda a quall estaa escripta no livro quarto que 
amda na chancelaria e depoys de acabada a hordenaçam poer esto.

 E porem mandamos a todollos nossos corregedores juyzes 
justiças officiaaes e pessoas a que o conhecimento desto pertemcer per 
qualquer guysa que seja e esta nossa carta for mostrada que cumpram 

654 Deve ser engano, por Isabel.
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e guardem em todo a dita hordenaçam assy e pella guysa que em 
ella he comtheudo sem embarguo de privillegios e alvaraaes que em 
comtrayro desto tenhamos passados ou ao depoys passarmos porque 
se o fezermos sera por nom sermos nembrado que nossa temçom he 
suas remdas serem acrecemtadas e nom abatidas como ora diz que 
som e por sua guarda lhe mandamos dar esta per nós assynada e 
seellada do nosso seello pemdemte. Dada em a dita villa de Syntra sete 
dias do mes d’Outubro, Pero Bemtez a fez, Anno de Nosso Senhor 
Jhesus Christo de mil e iiiic lx vii”.

Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Místicos, Liv. 3, fls. 21-21v.

Maria Helena da Cruz CoelHo, Montemor-o-Velho a caminho da corte e das 
Cortes, Montemor-o-Velho, Câmara Municipal, 2010, doc. 42, p. 149.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 29 II, 16 II, 16 II, 16

43. 1470. outubro. 08 – Lisboa.

Nota final de uma lei de D. Afonso V.

“E mandamos ao nosso chançarell moor que faça proujcar esta carta na nossa 
chançalaria e faça rregistar no liuro das nosas ordenações dada em a nosa 
çidade de lixbõa biijº dias doutubro Martim aluerez s fez anno de nosso Senhor 
Jhesu christo de mjll e iiijc lxx”.

1470.outubro.08 – Lisboa.

Defesa imposta aos mercadores portugueses de carregar em 
naus e navios estrangeiros haver-de-peso, açúcar, fruta e outras 
mercadorias, excepto sal e cortiça, enquanto houver nos portos 
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do reino naus e navios portugueses que lhes exijam fretes iguais.

Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 16, fl. 9.

Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova: Extras, fl. 50v.

Descobrimentos Portugueses, vol. III, doc. 58, pp. 82-84.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
Extra ----------- ---------- ----------

44. 1471.agosto.13 – Lisboa.

Aditamento de D. Afonso V ao regimento do almirante.

“E manda ao seu chamçeler moor que asy o mande enader em o liuro de suas 
hordenaçõees pera se saber ao diante”.

Liv. I, Tít. 54 – Do almirante e do que perteence a seu officio.

1471.agosto.13 – Lisboa.

Aditamento ao regimento do almirante de Portugal.

Lisboa, IAN/TT – Maço 1 de Leis, n.º 177.

Publ. As Gavetas da Torre do Tombo, Centro de Estudos históricos 
Ultramarinos, Lisboa, 1962, vol. II, fl. 41-44

Descobrimentos Portugueses, vol. III, doc. 71 e 72, p. 101.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 54 ---------- ---------- ----------
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45. 1472.fevereiro.14 – Lisboa.

Sentença de apelação sobre o pagamento de jugada em Santarém, 
no pleito que correu termos perante Luís Jacome, ouvidor pelo 
almoxarife do celeiro da vila de Santarém, entre Lopo Dias, como 
procurador da sua irmã Helena Dias, mulher do finado rendeiro das 
jugadas, e os lavradores Afonso Eanes e Afonso Gonçalves.

“Dom afomso per graça de deus Rey de purtugall e dos algarues daaquem 
e daallem mar em africa /. A vos luis Jacome ouuidor por luis deorta 
almuxarife do nosso celeyro em a nossa villa de Santarem e a outros quaaes 
quer almoxarifes ofiçiaes e pesoas de nossos Regnos a que o conheçimento desto 
pertençer e esta carta de sentença for mostrada saude sabede que dante vos aa 
nossa corte veeo huum feito per apellaçom que se per ante vos hordenou antre 
lopo dias laurador morador no campo da dita villa em nome e como procurador 
de ellena diaz sua irmãa molher que foy daluaro martinz frooz (?) ja finando 
rendeyro das jugadas do ramo de mura e de uallada como autor da huma parte 
e afomso annes louçano e afomso gonçallvez bellegam lauradores moradores 
allem do Ryo termo da dita villa como Reeos da outra dizendo a dita autor 
contra os ditos Reeos em huma sua petyçam que contra elles ofereçeo que nos 
annos em que o dito seu marido foy rendeyro . a saber . Lxiiij Lxv e Lxvj 
Lxvij Lxviij e Lxix elles ditos Reeos trouuerom como aynda agora traziam 
humas terras da hordem de Cristo a pam sabudo segundo que per elles ditos 
lauradores fora confesado que traziam a pam sabudo pella qual rezam elles 
ditos afomso annes louçano e afomso gonçallvez bellegam por as assy trazerem 
a pam sabudo e som obrigados a pagar jugada por bem do arrtigo e arrtigos 
nossos em que expressamente manda<ua>mos que quall quer que troucesse a 
pam sabudo que pagasse jugada e que esso mesmo a deuiam pagar por bem de 
huma nossa carta que nos pasa<ra>mos em Syntra a xbij dias do mes dagosto 
pela quall (sic) Lix pela quall mandamos que a jugada que alguuns priuyllegios 
dissessem que posto que seus caseyros trouuessem seus (…) a pam sabudo que 
tall priuyllegio se nom guardasse e pagassem jugada e se comprissem em elles 
os nossos arrtigos e decraraçooes per os quaaes arrtigos e carta e decraraçooes 
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os sobre ditos afomso annes e afomso gonçallvez em todos os ditos seis annos 
erom obrigados a pagar jugada ao dito seu marido e a seus herdeiros pidyndo 
contra elles de todos os ditos seis annos lx moyos que bem lhe poderyam montar 
e mays a cada huum a rezam de dez moyos por anno a cada huum e de milho 
trinta e seis moyos . a saber . dezoyto moyos cada huum a rezam de trres 
moyos por anno cada huum fiquando reguardado a ellena diaz molher do dito 
aluaro martinz rendeyro ja fynado se o dito afomso annes e o dito afomso 
gonçalluez por assy serem jugadeiros e nom jugadarem e a leuantarem sem lho 
fazerem saber nem (…) serem por ello demandados e lho julgarem todo por 
perdido segundo que nos mandauamos (…) segundo que mays compridamente 
se contynha em a pitiçam da dita autor e ante de nenhuma outra cousa sobre 
ella por vençudos(?) por parte da hordem de Cristo per martim vaas almoxarife 
das cousas da dita hordem e em nome dos ditos lauradores Reeos que as terras 
da dita hordem lauram vos foy alegado que os ditos lauradores Reeos eram 
per vos muito agrauados em os costrangerdes que pagassem jugada do pam 
que colheram e auiam nos cassaes e terras que traziam da dita hordem de 
Cristo por quanto erom dello escusos por bõos priuyllegios que logo per ante vos 
presentaram (…)655 e sellada do seu sello (…) do tempo do dito Rei dom Joham 
seellada esso mesmo do seu sello e synada per diogo afomso escolar em lex de seu 
desembargo e juiz de seus feitos feita per diogo gonçallvez aos xxb dias do mes 
de junho do naçimento de [nosso] Senhor Jesus Cristo de mil e iiijc xxbij annos 
com os quaaes priuyllegios e sentença per o dito almoxarife da dita hordem 
vos foy requerido que lhe nom costrangesses os lauradores e caseyros della para 
auerem de pagar jugada do pam que colhyam e auyam nas terras e casaees da 
dita hordem por quanto della eram escusos per virtude de seus priuyllegios a 
quall nunca pagaram requerendo nos que lhe comprisses e guardasses os ditos 
priuyllegios segundo que em elles era contheudo fazendo vos logo pergunta aos 
ditos Reeos se trazyam elles alguuns embargos ao contra elles pidido dizendo 
elles que os ditos priuyllegios e sentença dauam por embargos a nom pagarem 
a dita jugada que lhes era per a dita autor demandada / Item mais lhe 
perguntaraes aos ditos Reeos se pagauam elles pam sabudo aa dita hordem das  

655 Texto ilegível por causa da dobra do pergaminho.
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terras e casaees que della traziam os quaees disseram que ssy e que porem eram 
delles lyures por o dito priuyllegio mandando vos logo aa dita autor que fezesse 
assentar em o dito feito os arrtigos que perteençem aas jugadas que andauam no 
segundo liuro das hordenaçooes o quall per ante vos presentarom e esso 
mesmo vos foy per parte da dita autor presentada huma nossa carta dada em 
a nossa villa de Syntra a xbij dias do mes dagosto anno do nacimento de nosso 
Senhor Jesus Cristo de mill iiijc e Lix em a quall carta antre as outras muitas 
cousas se contynha que veendo nos como se perdiam as rendas das nossas jugadas 
da nossa villa e termo de Santarem por azoo dos muitos vasallos besteiros da 
camara e de cauallo e muitos <que sam> lauradores e assy outros a que nos 
deramos priuyllegios que nom pagassem jugada e querendo esto remediar como 
compra a nosso seruyço e bem dos ditos lauradores //. Hordenamos que da 
feitura da dita carta em diante todollos lauradores beesteiros da camara e de 
cauallo e monteiros e assy outros a que deeramos os ditos priuylegios que eram 
lauradores pagassem jugada de pam que colhessem e por que averiam por agravo 
os mandamos seruir e mays pagassem jugada quisemos que estes que atee a 
feitura da dita carta fossem feitos nom seruissem com nosquo em nenhuma geera 
que fezessemos per mar pera fora dos nossos Regnos e ouuessem todas as honrras 
e liberdades que atee emtam ouuerom aallem da dita jugada que hordenamos 
que pagassem porem se os sobreditos teuessem cauallos segundo mandaua a 
hordenaçom nom pagassem jugada Item os lauradores que morauam nos casaees 
e quintãas dalguuns fidalgos e vedores da nossa fazenda e da nossa rellaçam ou 
doutras pessoas que nossos priuillegios têem ou suas terras laurassem que em 
cabeçados fossem (…) decrarassem que taaes lauradores posto que dessem pam 
sabudo a seus senhorios nom pagassem jugada // queremos que os semelhantes 
lauradores e caseiros paguem jugada e que se comprisse em elles os arrtigos e 
decraraçoees que sobre ello som feitos sem embargo dos ditos priuillegios // 
(…) segundo que mais compridamente se contynha em a dita nossa carta com 
a quall carta e arrtigos e nossas hordenaçooes vos houuestes o feito por concruso 
o quall visto per vos e a pitiçam dos autores em contestaçam dos Reeos e seu 
confesso que elles pagam a hordem de Cristo pam sabudo de seus casaes e vistos 
os arrtigos e nossa carta os quaes fazem decraraçam quaees som as pessoas que 
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nos mandamos que paguem jugada dos casaes e terras que laurarem e visto o 
priuillegio que os ditos Reeos teem da dita hordem seer confirmado per nos na era 
de xxxix e depois nos seermos em verdadeiro conheçimento que nossas rendas 
seyam a perder por o qual nos mandamos per a dita carta arrtigos que quaees 
quer lauradores que cassaees ou terras laurarem a pam sabudo e cauallos nom 
teuerem que paguem jugada com tanto que os cauallos sejam de reçeber segundo 
nos mandamos e que nom andem ao almargem e que em cada huum anno 
per sam Joham bautista seejam mostrados ao almoxarife e escpriuam para 
andarem asentados no nosso liuro e visto como os ditos Reeos nom derom por 
ssy outra nenhuma defesa a nom pagar a dita jugada somente o dito priuyllegio 
e elles presente vos confessaram que pagauam aa dita hordem de seus cassaes 
e terras pam sabudo per sentença julgastes que pagassem a dita jugada pollo 
antes pedyda e fosse sem custas vista a rezam que tynham pera letygar (…) da 
qual sentença os ditos Reeos pera nos apellaram e vos lhe reçebestes aapellaçam 
e lhe assygnastes termo certo a que per ante nos pareçessem / ao qual termo 
per ante nos foy por parte da dita hordem de Cristo feito procurador e assy per 
ella como por procurador da dita autor foy per ante nos tanto rezoado e alegado 
cada huum de seu direito que ouuemos o feito por concruso O qual visto per nos 
em Rellaçam com os do nosso desembarguo Acordamos respondendo aa duuida 
soomente em geerall e nom tocando a particollaridade do que contra estes ditos 
dous lauradores se diz por que no dito feito dello nom era dada ainda (proua?) 
alguma que visto como os ditos lauradores confessam trazerem estas terras e 
casaees por pam sabudo que por serem caseiros e lauradores da dita hordem 
vistos nossos arrtigos e [determi]naçooes que como ley andam em 
nossos liuros das hordenaçooes E nouas Reformaçooes aos quaes he 
conforme nossa determynaçam e carta dada em Syntra no anno de Lix aos xbij 
dias dagosto que aos ditos lauradores e quaees quer outros da dita hordem que 
por pam sabudo ou dinheiro çerto ou qual quer outra cousa andarem deuem 
pagar jugada segundo a forma dos ditos nossos arrtigos sem embargo de todo 
o que por parte da dita hordem he mostrado assy per priuillegios como per 
huma sentença visto como os ditos priuillegios decraradamente por ordem a 
cousa [certa?] e sabuda nom faz mençam e depois delles forom os ditos arrtigos 
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postos nas ditas Reformaçooes e a sentença nom he decrarada per tall guisa 
que se possa entender que por os lauradores que per ella fossem demandados se 
demandauam que por trazerem os casaees a pam sabudo deuessem pagar ante 
(…) contheuda na dita sentença contem pedir desta (…) nom decrarado a cousa 
suso dita e segundo esta determinaçam assy dada em jeerall podera o doutor 
nuno gonçallvez perçeder neste feito segundo o conheçimento que dado teemos 
como lhe parecer direito e justiça (…) e porem mandamos que assy se cumpra e 
guarde como per nos he acordado e julgado e mandado lhes all nom façades dada 
em a nossa çidade de lixboa xiiij dias do mes de fevereiro Elrej ho mandou por 
doutor nuno gonçallvez doutor em lex caualeiro de seu desembargo e juiz de seus 
feitos fernam dafomso por vicente aluarez escpriuam dos feitos do dito senhor a 
fez anno de nosso Senhor Jesus Cristo de mjll e iiijc Lxxij annos. Eu sobre dito 
vicente aluarez a fiz escrever e per (…) sob espreuy. 
(desta determinaçam mandey asy fazer duas cartas esta para lançar na torre do 
tombo outra tal que teuesse o almoxarife do celeiro em santarem / o original do 
desembargo he assignado per elrey nosso senhor)
Nunus legum doctor.

Liv. II, Tít. 29 – Das jugadas como ham de seer recadadas nas 
terras jugadeiras.

Lisboa, IAN/TT – Gavetas, Gav. 10, mç. 7, doc. 1.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II.29 II, 16 II, 16 II, 16

46. 1472-1473 – Cortes Coimbra/Évora. 

Capítulo geral (n.º 8) em que solicitam a aplicação da ordenação de 
D. Fernando, sobre as jurisdições dos fidalgos, a partir do segundo 
livro das Reformações:
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“Sennhor por que a Jurdição he a per que he mais demostrado he o poderio e 
alteza do voso principado que per deos e per ley deuinna e umana he cometida 
aos Reys em sinall de mais alto e mayor sennhorio E como quer que vos jaa 
apomtamos que vosa alteza deuese Reuoguar as doaçõees656 e comçesõees de 
taaes dereitos e jurdiçõees porque tememos em alguã maneira fiquarem alguuãs 
e a justiça que per Deus dos çeeos vos he emuiada e oficio voso he per deuinall 
ordenamça e deuedes(?) a cada huum menistrar todo este tempo brada por as 
praças que não acha quem (…) falhar vos sennhor as vosas jurdiçõees que eram 
casa de vosa morada lamçastes(?) de uos e mercado delas fizestes como deverças 
e os comisairos nam a tomam como pastores mas como merceeiros dela husam 
os herros dos quaees he per que maneiras cada dia em vosas orelhas soam vosos 
pouos sennhor nam curam do mais esmeuçar e decrarar os danos e males que se 
delo seguem pedem a vosa alteza por merçe que queiraees per a ordenação delRey 
dom fernnamdo voso amteçesor da louuada memoria que he no segumdo liuro 
das vosas Reformaçõees no titolo como deuem usar das jurdiçõees os fidalgos 
e a queirãees suçitar e espertar e aprouar e mandar guardar como se a ora fizeseis 
de nouo mandando que eses que tãees jurdiçõees tem nem seus ouuidores nam 
tomem conhecimento de feitos crimees nem ciueys per aução noua nem per çimples 
querella nem denumciação nem de correição nem per oficio de justiça nem per 
outra maneira nem sob outra quallquer color somente conheção dos feitos çiueys e 
crimees que damte os Juizes desas terras a eles deuem vir per apelação e deles casy 
como per canall e como deuem hir esas apelaçõees dos feitos ciueys aqueles que deles 
apelar quiserem aa vosa casa do çiuel ou omde per vosa alteza for ordenado e os 
ditos feitos crimes hiram esas apelaçõees aa casa da vosa sopricação se as partes 
apelar quiserem e que nam queirão se o caso for de tall calidade que se deua apelar 
por a justiça deuem eses que taees jurdiçõees teuerem ou seus ouuidores apelar 
por bem da justiça e esas apelaçõees emuiarão a vosa casa da sopricação e não 
podem dar carta de seguramça nem de perdão sem embargo de quallquer doaçam 
graça nem preuilegio sob quallquer titolo ou liberdade per que a esas pesoas fosem 
outorguadas nem dadas nem outro sy huso nem costume de quallquer nem de  
quamto quer tempo que o comtrairo usasem nem outro sy carta nem rescrito  

656 Entrelinhado.
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nem semtença que de vos nem de vosos amteçesores sobre esto ouuesem ou que 
emtão no tempo desas doaçõees ou depois ssobre esto guanhasem como sennhor 
mais compridamente em a dita ordenação esto e outras cousas sam comteudas A 
quall he justa samta e boa e faaz ora muyto ao caso presemte per a reformação 
das cousas que depois da dita ordenação se deuasarão em gramde dano de 
vosa jurdição e faleçimento de justyça e perda de vosos pouos e porem pedem a 
vosa alteza que a dita ordenação asy estreitamente e compridamente como he 
escrita e asemtada em vosos liuros feita per ho dito Rey dom Fernamdo sem 
embarguo doutra vosa decraração nem ordenação feita em comtrairo em parte 
ou em todo e sem embargo de quallquer graça e merce ou priuilegio que per vos 
em comtrairo sejam dados e asy sennhor mandeys guardar esa ordenação nos 
tabaliãees que nam sejam feytos saluo per vos ou per vos confirmados como a 
dita ordenação fala ne se chamem de outrem nem por outrem saluo uosos sem 
embarguo doutros priuilejios nem graças que em comtrairo tenham nem eses 
sennhores nem seus ouuidores dem cartas de graça nem de restetuição da fama 
nem priuilegios perque escusem os homees de seruemtia do comselho nem outras 
tãees nem conheçam dos feitos que lhe per a dita ordenaçãao he defeso e mandeys 
aos Corregedores das vosas comarquas que emtrem nas ditas terras e fação em 
elas jerall correição tomando connheçimento dos feitos crimes e çiueis per auçam 
noua e per çimpres querela denumçiação e correição asy e pela guisa que o faaz 
e fazer pode nas terras vosas em que a jurdiçam he em todo vosa mandamdo 
aos juizes das terras que se deles agrauarem allguus pera ele corregedor que lhe 
dem estormentos dagrauo porque a eles pertemçe o conhecimento no caso que se 
agrauar pode ficamdo que as apelaçõees vãao os sennhores desas jurdiçõees e seus 
ouuidores como dito he. 
Respomde ElRey que ha por bem daquy em diamte nam pasar carta nem 
priuilegio alguum gerall nem especiall per que os seus corregedores nam ajaam 
demtrar nas terras e luguares dos fidalgos e grandes de seus Regnos a fazerem 
em eles correição e manistrarem justiça em casos que cumprir segumdo a seus 
ofiçios pertemcem E quamto aos que ora priuilegios seus tem perque os ditos 
corregedores não Emtrem em suas terras a fazer em elas correição aa por bem 
que com dom Fernamdo Duque de barguamça seu muyto amado e prezado 
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primo se nam faça jnouação nem mudamça do que se atee quy fez asy por a 
ordenação loguo nomeadamente o em este caso reseruar como por ele semposar da 
justiça em suas terras a muito seruiço seu e gramde descarguo de sua comçiemçia 
E quamto a alguãs outras que açerqua desto tem priuilegios cartas ou aluarãees 
manda o dyto senhor que os priuilegios cartas ou aluarãees seus que sam dados 
emquamto sua merçe for expirem e cesem loguo aguora e nas terras daqueles a 
que asy eram dados os Corregedores emtrem daquy em diamtea fazer correição 
e as outras cousas que a seus ofiçios pertemçem e os outros priuilegios por ele 
dados em vida dos que os tem ou a tempo certo durem e se guardem segumdo 
em elles for comteudo em pero comtudo sem Embargo de priuilegios cartas e 
aluarães que hy aja quamdo quer que ele semtir que alguns usam em suas terras 
em comtrairo daquelo que deuem ou que per alguum outro respeito e seruiço seu 
e bem de justiça quem mamdar emtrar em elas a fazer ou prouer em alguas 
cousas o fara por os ditos seus correjedores ou per outras alguas pesoas como lhe 
melhor parecer.
E ordena e manda que os ouuidores daqueles que os ditos priuilegios cartas ou 
aluaraees tinhão pera emquamto sua merçe fose em cujas terras ora mamda 
que seus correjedores emtrem como dito he nam usem daquy em diamte do 
carreguo de corregedores nem de cousas alguaas que a propio oficio de correjedor 
pertemção e conheçam somente como ouuidores nas apelaçõees e outras cousas 
que a ele (sic) como simplezes ouuidores pertemçerem. 

E quamto aos tabaliãees ordena e mamda que se chamem segumdo 
for comtehudo nas doaçõees ou priuilegios que alguns em espeçiall 
sobre elo tem Empero se alguum poser defesa a tabaliam seu ou der 
mandado per que em alguuma parte embargue ele usar como a seu 
ofiçio pertemçe a nam dar escrituras que lhe requererem em pena delo 
perqua de todo o priuilegio que tiuer pera poder fazer ou apresemtar 
os ditos tabaliãees e lhe apraaz que daquy em diamte se nam faça 
doaçam nem merçe em cousa que pertemça ao fazer dos tabaliãees se 
nã segumdo a ordenação delRey dom Fernamdo”.
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Liv. II, Tít. 63 – De como devem usar das Jurdições os fidalgos 
ou aquelles a que pelos Reyx som outrogadas algumas terras.

1375.setembro.13 – Atouguia.

Leis sobre a jurisdição dos donatários, como dela deverão usar.

Lisboa, IAN/TT – Cortes, Maço 2, n.º 14, fls. 72-73.

Publ. José doMingues, As Ordenações Afonsinas – Três Séculos de Direito 
Medieval (1211-1512), Sintra 2008, pp. 175-177.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 63 II, 27 II, 27 II, 26

47. 1472-1473 – Cortes Coimbra/Évora.

Capítulo geral (n.º 48) requerem a D. Afonso V que os corregedores 
vejam e cumpram o regimento que lhes é dado no livro I das Reformações:

“Sennhor Mamday que eses correjedores vejam ese Regimento que lhe he dado 
no liuro primeiro das vosas Reformaçõees e o cumprão como em ele 
he comteudo e per ele lhe mandaes tomar comta em cada huum ano que nos 
pareçee que nam estudam bem por ele todo cuidado e Em suas audiemçias fazer 
e feitos ouuir que he a mais pequena parte de seu carreguo e no Regimento e 
guouernamça da terra e no bem da Justiça sam Remisos.
Respomde ElRey que ha por muy bem de seus correjedores muy ameude e com 
muyta deligencia verem e estudarem seus Regimentos e asy lhes manda que o 
façam”.

Liv. I, Tít. 23 – Dos Corregedores das Comarcas e cousas que 
a seus Officios perteencem.

1446.
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Regimento dos corregedores das comarcas.

Lisboa, IAN/TT – Cortes, Maço 2, n.º 14, fls. 93-93v.

 

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 23 I, 32 I, 32 I, 39

48. 1472-1473 – Cortes Coimbra/Évora.

Capítulo geral (n.º 52) onde se solicita ao Rei para por termo aos 
abusos contra as carceragens que se devem levar nas cidades, vilas 
e lugares, apelando para uma ordenação do livro I da reforma das 
Ordenações:

“Sennhor vosa ordenaçam he no liuro primeiro da Reformação de 
vosas ordenaçõees titolo das caçerajeens que se deuem leuar nas cidades vilas 
e luguares que de caçerajem mayor se paguem vimte e cimquo reais e da pequena 
cimquo soldos e por que sennhor esas caçerajeens pertemçem comummente aos 
alcaides mores posto que per vosas justiças seja mandado aos carçereiros que 
nam leuem mais do que em a dita vosa ordenação se comtem nam leixem de 
leuar xxxbj e a deles cimcoemta e sesemta e aleguam eses alcaides que sempre 
as asy leuaram sem quererem comprir os mandados das justiças e a dita vosa 
ordenaçam seja vosa merçe mandar que a dita Ordenaçãm se cumpra com 
alguuma pena.
Respomde ElRey que ordenaçam ha hy que acerca desto prouee a quall manda 
que se guarde nem se leue por carçerageem mais do que Em ella he comteudo 
E se alguem comtra elo for o que se agrauado semtir tragua estromento com 
Resposta E ser lhe ha dada prouisam quall Rezão em dereito seja”.

Liv. I, Tít. 34 – Das carcerageens das Cidades e Villas e como 
se ham de recadar.

Lisboa, IAN/TT – Cortes, Maço 2, n.º 14, fl. 94v.
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I, 34 I, 47 I, 47 I, 58

49. 1472-1473 – Cortes Coimbra/Évora.

Capítulo geral (n.º 57) onde os procuradores do povo, para além do 
comprimento da lei da amortização, solicitam que o monarca proveja 
a ordenação do livro IV, sobre os clérigos que compram bens com 
licença de El-Rei:

“Sennhor acharees que muitos leixam beens de Raiz a esas Igreijas e mosteiros 
os quaees per bem das ditas ordenaçõees deuiam a vender e tirar de sy atee o 
anno e dia E asy creriguos seam beens por camtarem trimtairos que todo he 
comtra vosa ordenaçam e numca se vio em esta terra que sehuma(sic) casa nem 
vinha nem leira nem beira nem beira657 mosteiro nem Igreija mais vemdese e asy 
senhor que eles bem guardam o que lhes dam e ajmda vos pedem esas liçemças 
pera mais averem seja vosa merçe lhe mandardes tomar comta de todos beens 
de Raiz que tem como os ouueram E se achardes que os ouueram contra vosas 
ordenaçõoes e sem vosa liçemça e asy do tempo dos Reys pasados se sem sua 
liçemça os ouuerão que os percam ou ao menos lhes façaees ou mandêes que 
os vendam loguo porque senhor todos se vejam pedirem taees beens por serem 
de Jgreijas e deuotos mosteiros E que os percam nam seguem esas demandas e 
lhos leixam E taees comtadores deuiam ser boons homeens e que amem voso 
seruiço Por merçe traze gramde carreguo sobre esto por quamto sennhor pouco 
e pouco todo o Reinno ou posysõees dele çe desião desas Jgreijas e asy exemtos 
da vosa jurdição nem vosos pouos teram proprio e se ouverem [de] trabalhar 
trabalharam no alheo e nam seram a vos trebutarios mas a esas Jgreijas fazee 
senhor dar quod est cesarem e quod dei deo.
E ajmda se mande vosa merçe prouer vosa ordenação no 4º liuro no titulo dos 
creligos que compram beens por liçemça delRey achares senhor que taees licenças 
deuiam de ser registadas em huum liuro e voso almoxarife estar aa compra 

657 Repetido no original.
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de taees beens e nam o fazemdo que os comtratos sejam nhuuns E eles deuem 
perder taees beens.
Respomde ElRey que com Rezam nem per dereito não deue nem pode semelhante 
comta tomar aas igrejas nem pesoas ecresiasticas em especiall por causa da 
hordenação feita em tempo que o Ifante dom Pedro seu tio que deus ajaa por 
ele guouernaua estes seus Reinnos por a quall estabeleçeo e ordenou que por 
beens que as jgreijas teuesem de que ouuesem estado em pose pacifiqua ate o 
falecimento delRey dom Joham seu avoo nam podesem ser as ditas jgreijas por 
causa deles jmquietadas nem demamdadas nem outro titolo dos ditos beens lhe 
fose requerido nem eles theudos de o mostrar E quamto ha ordenação que em este 
capitolo se apomta de como as liçemças que se dam aos creligos pera comprarem 
beens am de ser registadas em huum liuro e que o almoxarife del Rey ha de 
ser presemte aa compra dos ditos beens e doutra guisa que os comtratos sejam 
nhuuns E tãees beens se percão ha o dito senhor por bem que se guarde a dita 
ordenação”.

Liv. IV, Tít. 48 – Dos clerigos que comprão beens de raiz por 
licença d’ElRey.

1371 – Cortes Lisboa.

Capítulo geral do povo.

Lisboa, IAN/TT – Cortes, Maço 2, n.º 14, fls. 96-96v.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
IV, 48 IV, 65 IV, 65 IV, 67

50. 1472-1473 – Cortes Coimbra/Évora.

Capítulo geral (n.º 67) onde se alude aos capítulos das sesmarias, 
expressamente consagrados no livro IV das Reformações e nas Ordenações 
antigas:
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“Senhor no titolo das sesmarias no liuro quarto das vosas Reformações 
se trauta no oficio de sesmeiro e achara vosa merce que taa o tempo dell Rey dom 
Joham da gramde memoria voso avoo numca em estes Reinnos ouue sesmeiros 
foora dous homees boons emlegidos e postos per os comçelhos que tinham carreguo 
de costramjer os homeens que porueitasem seus beens E depois per o dito voso 
avoo foy feito sesmeiro e o primeiro que o foy era huum aluaro guomçaluez em 
Estremoz e foi per jmlição do comçelho destremoz E ora Senhor queres fazer per 
vos e ajnda fazees alguuns de fora do lugar que nam sabem os termos dos luguar 
e taees sesmarias dando (…) sem os apreguar e verem o que dam e causam 
muitas comtemdas e demandas amtre partes seja vosa merçe taees sesmeiros 
não dardes e os façam eses comçelhos per jmliçam e sejam per vos comfirmados 
que asy o diz a dita ordenação e se alguuns temdes dados que os tires e sejão 
emlegidos per eses comçelhos.
Sennhor porquamto dar esas terras de sesmaria he muy perjudiçiall por que tira 
a huuns e da a outros seja vosa merçe que taees sesmarias se nam dem saluo 
mamdamdo primeiro chamar o dono ou dona da dita terra que lhe asy pedem 
de sesmaria ou sennhor dela se sabido e conheçido he se o hy ha e requeremdolhe 
que a dita terra que lhe asy pedem de sesmaria ora seja pera casa ora pera 
vinha ora pera aproueitar pera pam que ha aproueite em maneira que amte era 
damdolhe tempo que a aproueitar posa e não a correjemdo esse sennhor della 
que emtam a posa o dito sesmeiro dar a esse que lha requerer e seja ouuido se 
boa rezam tiuer a se nam deuer dar e lhe conheção(?) della.
Sennhor senam sabe a esa terra sennhor e lhe he pedida que em este caso deue 
mamdar vosa merçe que ese sesmeiro mande fazer e ditos per preguam e poemdo 
escrito ao pelourinho e praças desa villa como faz saber que foãao pede tall terra 
per taees comfromtaçõees em tall sesmo porem se alguum tiuer alguum embarguo 
que o venha dizer duramte ese anno que a dara a ese que a requere E de feito 
se lhe de se outro embarguo hi nom ouuer.
Sennhor porque muitos matos e terras os comçelhos ham per bem terem baldios 
pera suas coutadas de boys e em muitos luguares compram taes terras pera esas 
coutadas E asy pera malhadas de boys e doutros guados e eses sesmeiros as 
vam dar em gramde dapno do proueito comum seja vosa merçe taees sesmarias 
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não darem sem primeiro fazer pal(a)ura aa camara do concelho e com os juizes 
vereadores e homeens boons em esa camara os dem.
Sennhor muitos tem boas heraddes e asemtamentos nobres e tem algumas 
testeiras(?) de matos e pera coutadas de bois e malhadas de jmuerno que lhe 
sam tam neçesarios eses matos e proueitosos como a terra lauradia e aproueitada 
e eses matos sam seus proprios que seruem aos taees asemtamentos pedemuos 
sennhor por merçe que defemdaees a eses sesmeiros que taaes matos nam dem.
Sennhor ha hy matos gramdes de maa terra muito sumeira e barrisca ou 
charneca que se nam pode romper nem escaluar e pera pam fazer que se em 
folhas ou annos e vezes laurarem ou em vinnhas ou oliuaees aporueitam e se 
alguuas taees terras pedem nam he sennhor se nam pera fazerem coutadas e 
asy pedem loguo duas e tres leguoas de terra e depois trazem tantas praticas de 
lhas coutardes ou eles as coutam per poderio ou fauores ped(emuos) sennhor que 
taees terras nnam posam dar e fiquem baldios pera seruemtia dos comcelhos e se 
forem taees em que posam fazer roças ou boychas ou escalauardas pera hy pam 
semearem roçamdo o mato e queimando e semeamdo hy pam que quallquer do 
pouo o posa fazer sem os comçelhos leuarem ração nem o sennhorio da terra 
nem voso almoxarife porque todos estes emcorrem e sam muitas vezes em debate 
quem leuara tall raçam desa terra asy baldia e por sennhor tirardes tall duuida 
fazee merçe a voso pouo que se nam pague tall raçam e asy usam em muitos 
luguares que a não paguão.
Sennhor em muitas terras de sennhorio em especiall nos mestrados e priolados 
vemos ora que querem usar de huuma prática como se herma huum casall que 
era derdeiros e nam era reguemguo nem propio ou foreiro todo da jgreija ou 
comenda ese sennhores comendadores e priores loguo taaes terras apropiam a sy 
e nam comsemtem que esas terras se dem de sesmarias dizendo que os maninhos 
sam seus e per aquy sennhor percalção muitas terras e as fazem das jgreijas e 
ordeens aleguamdo que todolos maninhos sam seus e per tall maneira comluyam 
vosa ordenaçom que jgreijas nem ordeens nam podem comprar etc. Seja vosa 
mercê que de taaees terras maninhas que damtes não foram reguemgas nem 
propias desas jgreijas e comendas façaees merçe aos comcelhos porque sennhor 
muitos comçelhos foram desto avisados e tem delo cartas de merçe e porem nam 
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se leixem de dar de sesmarias pera se aproueitarem como dito he.
Sennhor o sesmeiro nam deue dar esas terras de sesmaria saluo aqueles que se 
obriguarem a as romper huum dous tres quatro annos e não mais tempo e esto 
segumdo a terra for poemdolhe pena de quinhemtos ou mill reais pera o comçelho 
se no dito tempo as não aproueitar e que a carta da sesmaria fique nenhua e 
se posa dar a outro quallquer que a pedir e todo esto deue de hir e se comteer 
na carta que esse sesmeiro deer e deue ficar a dita pena registada pera se se lhe 
depois tomaar comta della e asy se pratica per aqueles que o sabem fazer seja 
vosa merçe que asy mandeis aos sesmeiros que o façam e asy dem as cartas de 
sesmarias que por eles pasarem com a dita pena.
Sennhor vosa ordenaçam he no titulo das sesmarias que se duuidas naçerem 
dantre partes acerca desas sesmarias serem bem dadas ou mall dadas ou per 
quallquer outra maneira que o conhecimento desto pertemçer aos juizes jeraees 
e nam ao sesmeiro e ora vemos per erro pasar alguas cartas vosas que eles 
conheçam de taaes feitos e defemdees aos ordenairos e juizes jeraaes que delo nam 
conheçam seja vosa merçe mandardes comprir vosa ordenaçam sem embarguo de 
taaees cartas e eles se nam chamem juizes somente sesmeiros.
Sennhor eles nam deuem de dar de sesmaria beens que foram vosos por que 
pertemçe ao voso almoxerife nem de jgreijas nem de capelas nem de orfãaos e 
alguuns as dam por nam saberem vosa ordenaçãao Pedemuos por merçe que 
quamdo lhe vosas cartas de confirmação forem dadas de todas estas façam 
mençam em elas e(m) maneira de regimento do que a ele pertemçe e estes mande 
vosa merçe prouer em ordenaçãao vosa e acharees que sam comformes a ela 
e tiram muitas duuidas outras que a dita ordenaçãao tambem não decrara 
segundo as(?) usamças das terras.
Outro sy sennhor a dita ordenação das sesmarias a delRey dom Fernamdo 

[meio fólio em branco]

Sennhor quamto aos outros pedimtes que pedem per vosas cartas de licemça asy 
como pera Samta Maria de RoçaVales e pera Samtamtão e pera Samta Maria 
do Azinhoso e asy outros que taees licemças compram e amdam alrotamdo seja 
vosa merçe que nam dees luguar de asy pedirem e o defemdee com gramdes penas 
que mais roubam vosas terras e pouos que ladrõees salteadores de caminhos 
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segumdo cremos que vosa merçe sabe ja suas praticas saluo Santa Maria da 
Guaadelupe a que çerta ordem já temdees dada se pera ella peeça.

Sesmarias
Responde ElRey a estes capitolos das sesmarias Juntamente que ele mandou 
com muita deligençia ver todalas ordenaçõees amtiguas e asy suas 
Reformaçõees que falam das ditas sesmarias E per modo de ley e ordenação 
mandou dar prouisam a todo o que lhe pareçeo que requeria corregimento 
adiçam ou lemitaçam alguuma E manda asemtar a dita ordenação nos liuros 
das outras lex e ordenaçõees suas domde seus pouos poderão aver copia 
quamdo lhes prouuer e for compridoiro quer porem E asy o manda ao bispo de 
cojmbra que a dita ordenação a seus pouos pobrique quamdo lhe pobricar as 
respostas dos outros capitolos Jeraees que per os ditos pouos lhes dados foram”.

Liv. IV, Tít. 81 – Das sesmarias.

1375.maio.26 – Santarém.

Lei das sesmarias, da autoria de D. Fernando.

Lisboa, IAN/TT – Cortes, Maço 2, n.º 14, fls. 99-101.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
IV, 81 IV, 65 IV, 65 IV, 67

51.1472-1473 – Cortes Coimbra/Évora.

Capítulo geral (n.º 86) onde os procuradores do povo dirigem queixas 
contra os tabeliães que excediam o seu ofício:

“Sennhor a cada ofiçiall abasta seu ofiçio se o bem serue esto dizemos por que vosa 
alteza aos tabaliãaes asy das notas como judiçiãaes da cartas para precurarem o 
que he muito odioso aos ofiçios seus e muyto mais a voso pouo E o temdes defeso per 
ordenação vosa no primeiro liuro no titollo dos que podesem ser procuradores e 
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nam podem Pedimosuos sennhor por merçee que taaes cartas nam dees e as dadas 
nam dees que nam valham pois pasaram comtra forma de vosa ordenação e que esto 
se emtemda asy nos das notas como nos judiçiãaes no que nos farees dereito e merçe.
Respomde El-Rey que ha por bem que os tabaliaaes nam procurem segumdo he 
ordenado jaa E manda que asy se guarde sem embarguo de cartas nem aluaraees 
que em comtrairo sejam pasados”.

Liv. I, Tít. 13 – Dos Procuradores e dos que nom podem fazer 
Procuradores.

Lisboa, IAN/TT – Cortes, Maço 2, n.º 14, fls. 107v.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 13 I, 31 I, 31 I, 38

52. 1473.março.20 – Évora.

Carta de D. Afonso V com a ordenação sobre o acrescentamento das 
libras:

“Dom Afonso per graça de Deus Rey de Portugall e dos Algarues daquem e 
dalem mar em em(sic) Afriqua a quantos esta nosa carta virem fazemos saber que 
no segundo liuro das ordenações que anda em a nosa chancellaria 
he escrita huma ordenaçam que ora nouamente fizemos em as cortes que per nos 
forom feytas em esta çidade deuora açerqua das liuras e acrecentamento dellas da 
quall o theor he este que se ao diante segue:

1473.março.13 – Évora.

Ordenação sobre o acrescentamento das libras.

Foy pobricada esta ordenaçam pollo Senhor bispo de Coimbra conde darganyll 
aos xx dias do mes de março de j’ iiijc lxxiij em ho moesteyro de Sam Francisco 
aos procuradores dos fidalgos e aos das çidades e villas que vierom aas cortes eu 
Afonso Garçes que esto escreuy”.

Lisboa, IAN/TT – Leis e Ordenações, Núcleo Antigo 15 (Remessa de 
Santarém), fls. 100-103.
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Publ. Pedro A. de azevedo, “A lei de 13 de março de 1473 sobre as 
libras”, O Archeologo Português, série 1, vol. 10, Lisboa 1905, pp. 176-185.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, Extra IV, 1 IV, 1 IV, 1, §§ 1-8

53. 1474.agosto.31 – Lisboa.

Ordenação que proíbe o tráfico, resgate, guerras e cativeiros de 
mouros, sem licença ou autoridade régia, nas terras e mares da Guiné 
e ilhas do mar oceano, desde o cabo Bojador até ao sul; o roubo 
e apresamento de navios; a sonegação e transporte de mercadorias 
escondidamente e a cumplicidade nestes delitos; e o contrabando de 
malagueta e especiarias – tudo sob as penas nela cominadas. No verso 
está lançada esta nota:

“Registada no livro quinto”.
Lisboa, IAN/TT – Maço 1 de Leis, n.º 178.

Publ. Paulo Merêa, Novos Estudos de História do Direito (Barcelos 1937) 
43-45. Reedição em Estudos de História do Direito I – Direito Português, 
(Lisboa 2007) 148-149.

As Gavetas da Torre do Tombo, vol. II (Lisboa 1962) 487-489.

Descobrimentos Portugueses, vol. III, doc. 115, pp. 153-154.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V, Extra (?) ----------- ---------- ----------

54. 1475.fevereiro.10 – Estremoz.
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Carta de D. Afonso V, à abadessa do mosteiro de Lorvão, com a 
ordenação sobre o acrescentamento das libras:

“Dom Afomso per graça de Deus Rey de Purtugal e dos algarues daaqueem e 
daalem mar em africa a quamtos esta nossa carta virem fazemos saber que no 
liuro segundo das nossas ordenaçõoes que em a nossa chamçelaria 
amda he escripta huuma ordenaçamcujo theeor tal he:

1473.março.13 – Évora.

Ordenação sobre o acrescentamento das libras.

Foy ppublicada esta ordenaçam per o bispo de cojmbra comde darganil (…) 
aos xx dias do mes de março de iiijc lxxiij em o moesteiro de sam francisco 
aos procuradores dos fidalgos e aos das cidades e villas que vierom aas cortes eu 
Afomso Garçes que esto escrepuy per mandato do dito bispo
Da qual ordenaçam dona catelina abadessa do mosteiro de loruam aa nos pidju 
por merçee que lhe mandassemos dar o trellado della em publica forma em huuma 
nossa carta por quamto lhe era neçessarya e se emtemdia dello aajudar E nos visto 
seu requerimento lho mamdamos dar /-em esta nossa carta assy de uerbo como em 
o dito liuro se comteem e porem mamdamos a quaaesquer ofiçiaaes e pessoas a que 
o conhecimento desto perteençer e esta nossa carta for mostrada que lhe cumpram e 
guardem o trelado da dita ordenaçam como neesta nossa carta he comtheudo sem 
outro algum embarguo que lhe sobre ello seja posto em nenhuuma maneira que 
seja E al nom façades dada em estremoz a x dias de feuereiro ElRey o mandou 
per dom Rodrigo de noronha bispo de lamego seu bem amado sobrinho de seu 
comselho e seu capellam moor que ora per seu espiçial mamdado teem carrego de 
seu chaçeler moor Nicolao torres(?) por Fernam dalmeida fidalgo da casa do dito 
Senhor e escr-9*ipuam da sua chamçelaria a fez anno de Lxxb”.

Lisboa, IAN/TT – Mosteiro de Santa Maria de Lorvão, gav. 01, mç. 
07, doc. 35.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, Extra IV, 1 IV, 1 IV, 1, §§ 1-8

55. 1475.outubro.17 – Estremoz.
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Carta de D. Afonso V com o traslado de uma ordenação enviada ao 
cabido da Sé de Viseu.

“Dom Afomso per graça de Deus Rey de castella de liam de portugal de tolledo 
e de seuilha de cordoua de murçia e de jahem dos algarues daaquem e daalem 
daljazira e de gibraltar Senhor de vizcaia e de molina A quantos esta nossa 
carta virem fazemos saber que no liuro das nossas ordenaçõoes que em a 
nossa chacelaria anda he scripta huuma ordenaçom que ora nouamente fezemos 
he scripta huuma ordenaçom da qual o theeor tall he//

Liv. III, Extravagante.

1475.outubro.15 – Estemoz.

Ordenação para que durante doze anos as justiças não 
executem a lei sobre as mancebas dos clérigos.

Da qual ordenaçom o cabydoo de viseu nos enuiou pedir por merçee que lhe 
mandassemos dar o trelado em publica forma em huuma nossa carta por quanto 
lhe era necessario e se entendiam della aajudar E nos visto seu requerimento lho 
mandamos dar em esta nossa carta assy de uerbo a uerbo como no dito liuro he 
scripto e declarado // E porem mandamos a todollos nossos corregedores juizes 
que lhe cumplam e guardem e façom bem complir e guardar o trelado da dita 
ordenaçom como neesta nossa carta se contheem sem lhe a ello poerem embarguo 
// dada em stremoz a xbij dias doutubro ElRey o mandou per Joham fernandez 
da silueira barom daluito do seu conselho que ora per seu spicial mandado teem 
carreguo de chanceler moor Nicolao eanes por fernam dalmeida fidalgo da casa do 
dito senhor  e scripuam da sua chançelaria a fez anno de mil iiijc lxxb.
ho barom daluito
Concertada per Nicolaae anes”

Lisboa, IAN/TT – Cabido da Sé de Viseu, Documentos Régios, Maço 
2, doc. 17.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
III, extra ------------- ------------- -------------

56. 1475.outubro.19 – Estremoz.
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Carta de D. Afonso V com o traslado de uma ordenação enviada ao 
cabido de Lamego.

“Dom Afomso per graça de Deus Rey de Castella de Liam de Portugal de 
toledo e de seuilha de cordoua de murcia e de jahem dos algarues daaquem 
e daalem daljazira e de gibraltar Senhor de vizcaia e de molina A quantos 
esta nossa carta virem fazemos saber que no liuro terceiro das nossas 
ordenaçõoes que em a nossa chacelaria anda he escripta huuma ordenaçom 
da qual o theeor tall he//

Liv. III, Extravagante.

1475.outubro.15 – Estemoz.

Ordenação para que durante doze anos as justiças não 
executem a lei sobre as mancebas dos clérigos.

Da qual ordenaçom o cabydoo de lameguo nos enuiou pedir por merçee que lhe 
mandassemos dar o trelado em publica forma em huuma nossa carta por quanto 
lhe era necessario e se entendiam della aajudar E nos visto seu requerimento 
lho mandamos dar em esta nossa carta assy de uerbo como neesta nossa carta se 
contheem E porem vos mandamos a todollos nossos corregedores juizes e justiças 
e a outros quaees quer oficiaaes e pessoas a que o conhecimento desto perteençer 
que lhe cumplam e guardem e façom cumplir e guardar o trelado da dita nossa 
ordenaçom como em esta nossa carta se contheem sem outro alguum embarguo 
que lhe sobre ello seja posto dada em stremoz a xbiiij dias doutubro ElRey o 
mandou per Joham fernandez da silueira barom daluito do seu conselho que 
ora per seu spicial mandado teem carreguo de chanceler moor Nicolao eanes per 
fernam dalmeida a fez Anno lxxb.
ho barom daluito”

Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Caixa 8, Maço 6, doc. 14.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
III, extra ------------- ------------- -------------
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56-A. 1475.outubro.19 – Estremoz.

Carta de D. Afonso V com o traslado de uma ordenação enviada ao 
cabido da Sé de Évora.

“Dom Afomso per graça de Deus Rey de Castella de Liam de Portugal de toledo 
e de seuilha de cordoua de murcia e de jahem dos algarues daaquem e daalem 
daljazira e de gibraltar Senhor de vizcaia e de molina A quantos esta nossa carta 
virem fazemos saber que no liuro terceiro das nossas ordenaçõoes que em 
a nossa chacelaria anda he escripta huuma ordenaçom da qual o theeor tall he//

Liv. III, Extravagante.

1475.outubro.15 – Estemoz.

Ordenação para que durante doze anos as justiças não 
executem a lei sobre as mancebas dos clérigos.

Da qual ordenaçom o cabydoo de lameguo nos enuiou pedir por merçee que lhe 
mandassemos dar o trelado em publica forma em huuma nossa carta por quanto 
lhe era necessario e se entendiam della aajudar E nos visto seu requerimento 
lho mandamos dar em esta nossa carta assy de uerbo como neesta nossa carta se 
contheem E porem vos mandamos a todollos nossos corregedores juizes e justiças 
e a outros quaees quer oficiaaes e pessoas a que o conhecimento desto perteençer 
que lhe cumplam e guardem e façom cumplir e guardar o trelado da dita nossa 
ordenaçom como em esta nossa carta se contheem sem outro alguum embarguo 
que lhe sobre ello seja posto dada em stremoz a xbiiij dias doutubro ElRey o 
mandou per Joham fernandez da silueira barom daluito do seu conselho que 
ora per seu spicial mandado teem carreguo de chanceler moor Nicolao eanes per 
fernam dalmeida a fez Anno lxxb.
ho barom daluito”

Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Caixa 8, Maço 6, doc. 14.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
III, extra ------------- ------------- -------------
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57. 1475.dezembro.16 – Montemor-o-Novo.

Carta de D. Afonso V com o traslado de uma ordenação enviada ao 
cabido da Sé de Lamego.

“Dom Afomso per graça de Deus Rey de castella de liam e de portugal de tolledo 
de galliza e de seuilha de cordoua de murçia e de jahem dos algarues daaquem e 
daalem daljazira e de gibraltar Senhor de vizcaia e de molina A quantos esta 
nossa carta virem fazemos saber que no fim do terçeiro liuro das nossas 
ordenaçõoes que em a nossa chançelaria anda he secripta huuma ordenaçom da 
qual o theeor he este seguynte //

Liv. III, Extravagante.

1475.outubro.15 – Estemoz.

Ordenação para que durante doze anos as justiças não 
executem a lei sobre as mancebas dos clérigos.

Da qual ordenaçom o cabydoo da see da nossa çidade de lameguo nos enuiou 
pedir por merçee que lhe mandassemos dar o trelado em publica forma em 
huuma nossa carta por quanto lhe era necessario e se entendia della aajudar 
E nos visto seu requerimento lho mandamos dar em esta assy de uerbo a 
uerbo como no dito liuro he seprito e declaardo E porem mandamos a todollas 
nossas justiças dos ditos nossos Regnos de portugal oficiaaes e pessoas a que o 
conhecimento desto pertençeer e esta nossa carta for mostrada que lhe cumplam 
e guardem e façom bem complir e guardar o trelado da dita nossa ordenaçom 
como aquy he contheudo sem outro alguum embarguo que lhe sobre ello ponham 
// dada em monte moor o nouo a xbj dias de Dezembro. ElRey o mandou 
per Nuno Gonçaluez doctor em lex do seu desembarguo juiz dos seos feitos que 
ora per seu speçial mandado teem carrego de chançeler moor Nicolao eanes per 
fernam dalmeida a fez anno de mil iiijc Lxxb.
Nunus Legum Doctor
Concertada per Nicolaae anes”

Lisboa, IAN/TT – Sé de Lamego, Caixa 8, Maço 8, doc. 7.
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OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
III, extra ------------- ------------- -------------

58. 1476.agosto.07 – Porto.
D. Afonso V outorga carta de privilégio a um judeu que se tornou 
cristão, pescador e morador em Matozinhos.

“Dom Afomso etc. Carta de privilegio de Joham Pirez pescador morador em 
Matosinhos o quall privilegio anda no segundo livro da reformaçom 
das minhas ordenações e amda na minha chamcelaria e lhe mandey dar 
porquanto se tornou de judeu que era se tornou cristãao etc. Dada no Porto a 
VII dias d’Agosto. Lopo Fernandez a fez. Era de mil IIIIc LXXVI”.

Liv. II, Tít. 83 – Do privilegio dado ao Judeo que se torna 
Chrisptãao.

1422.novembro.01 – Tentúgal.

Lei de D. João I do privilégio dado ao judeu que se torna 
cristão.

Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 6, fl. 122.

Publ. Luís Miguel duarte, Justiça e Criminalidade no Portugal Medievo 
(1459-1481), Coimbra 1999, doc. 78.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 83 ---------- ----------- ----------

59. 1477 – Lisboa.

No Livro das Posturas Antigas da Câmara de Lisboa:
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“capitulo da hordenaçom que he no terçeiro liuro das ordeações(sic) 
no tytollo dos que podem trazer seus contentores aa corte per rrezam de seus 
depriujlegeos o quall capitulo he este que se ssegue”.

Liv. III, Tít. 4 – Dos que podem trazer seus contendores aa 
corte per razão de seus privilegios.

Publ. Livro das Posturas Antigas, leitura paleográfica e transcrição de 
Maria Teresa Campos Rodrigues, Lisboa, 1974, pp. 132-133.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
III, 4, §§ 5-6 III, 4 III, 4 III, 4

60. 1478.novembro.30 – Évora.

Ordenação que decreta a pena de morte para quem deixe o seu capitão, 
sem licença, em qualquer entrada ou cavalgada:

“a qual detreminaçam e ordenaçam manda que se pruuique e guarde e assente 
nos liuros das outras suas ordenações/. Foãao a fez em evora a xxx 
dias de novembro de iiijc Lxx viijº.
E foy prouycada esta ordenaçam em evora”.

Publ. “LivroVermelho do Senhor Rey D. Affonso V”, Collecção de Livros 
Ineditos de Historia Portugueza, dos reinados de D. João I, D. Duarte, D. Affonso 
V e D. João II, publicados de ordem da Academia Real das Ciências de 
Lisboa, por José Correia da Serra, tomo III, Lisboa 1793, n.º 50, p. 511

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
---------- ---------- ---------- ----------
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61. 1480.março.22 – Viana do Alentejo.

Em reposta ao pedido de Gil Fernandes, cavaleiro da Casa do príncipe, 
o monarca traslada uma lei que constava no livro das Ordenações:

“Dom Afomso per graça de Deus rey de Purtugall e dos Algarves daaquem e 
daalem mar em Africa a quamtos esta nossa carta virem fazemos saber que em 
huum livro das hordenaçõees que amda hem a nossa chamcelaria 
he stprito huum nosso alvara posto por ley cujo theor tall he como segue:

1480.março.19 – Viana do Alentejo.

Alvará que proíbe a quaisquer pessoas, naturais ou estrangeiras, 
carregarem algodões para Berberie, debaixo das penas nele 
declaradas.

Foy pobricada esta ley e hordenaçom em a villa de Viana da par d’Allvito 
peramte ho doutor Diogo da Fomsseca do comsselho del rei nosso senhor e do seu 
dessembargo e petições que ora per seu mandado tem carrego da correiçom da 
sua corte a xx dias do mês de Março do anno de Nosso Senhor Jhesuu Christo 
de mil e iiijc lxxx annos estamdo ouvindo partes estamdo pressemtes Lopo de 
Serpa escudeiro del rei nosso senhor e Nuno da Fomsseca outrosy escudeiro 
fidallgo do dito senhor e Guedelha Pallaçano e outros e eu Fernam d’Evora 
stprivom das mallfeitorias esto stprevy. 
Da quall ley Gill Fernamdez cavaleiro da cassa do dito primcepe meu filho 
e seu estprivam da Camara por parte do dicto meu filho nos pedio que lhe 
mandassemos dar ho trellado della em huuã nossa carta porquamto lhe era 
necessaria e della se emtemdia d’ajudar. 
E nos visto seu requerimemto lha mandamos dar em esta nossa carta assy 
e pella guissa como no dito livro se comthem. E porem mamdamos a todos 
nossos corregedores ouvidores juizes justiças e ofeciaees e pessoas a que esto 
pertencer que em todo a cumpram e goardem e façom comprir e goardar como 
em esta carta se comthem sem outra duvida nem embargo que huuns e outros 
a ello ponhom.
Dada em a dita villa de Viana xxij dias do mes de março el rei ho mamdou 
per ho doutor Joham Teixeira do seu consselho e dessembargo e petiçõees e seo 
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vice chamceler Digo Velho stprivom por fernam d’Allmeida fidallgo da cassa do 
dicto senhor e stprivom da sua chamcelaria a fez anno de Nosso Senhor Jhesuu 
Christo de mill e iiijc lxxx annos”.

Lisboa, IAN/TT – Maço 1 de Leis, n.º 185.

Publ. As Gavetas da Torre do Tombo, Centro de Estudos Históricos 
Ultramarinos, vol. II, Lisboa, 1962, doc. 1821, pp. 655-657.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V, Final (?) ---------- ---------- ----------

62. [1446-1481] – s/l.

Determinação de D. Afonso V:

“Determinaçam delRej nosso Senhor no primeiro liuro das hordenaçõoes 
que esta na chancelaria do dito Senhor que todos aqueles que fezerem 
naaos ou nauios de Clxx toneladas para riba em seos reinos que nom pagem 
na portagem direito nenhuum nem dizima destas cousas que se segem . a saber 
. madeira tauoado liame? Aparelhos fio laurado nem por laurar breu rezina 
stopa pregadura pano paravelos (…) bombardas poluora mast<r>os vigas 
lamças darmas arcabuzes? e quaesquer outras cousas que sejam necesarias para 
fazimento daas ditas nãaos ora venham do Reino ora de fora delle e ho mais 
que sobeyo for por as ditas naaos nom escusam de pagar E se do dia que 
lhe vierem as ditas cousas ha huum anno nom começarem as ditas naaos que 
pagem os direitos E tambem nom pagaram dizima da saida das ditas naaos 
se a de pagar ouuesem aquell dito (na naçam)? Eu (…) e spriuam da dita 
portajem per mandado de fernam dafonso almoxarife aqui espreuj segundo vy 
maes compridamente per huum trelado feito e asinado por pero borjes escripuam 
da chancelarja
Fernandafonso”
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Liv. I, Extravagante.

Determinação isentando do pagamento da dízima e outros 
direitos de portagem os bens para a construção de naus 
com mais de cento e setenta toneladas.

Lisboa, IAN/TT – Feitos da Coroa, Núcleo Antigo 356 (Livro da 
Portagem de Lisboa), fl. 85v.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, Extra ----------- ------------ ------------

63. 1482.junho.25 – Évora.

D. João II manda observar a carta de D. Afonso V a respeito das barregãs 
dos clérigos e para que aqueles que passarem de 60 anos possam ter ao 
serviço mulheres que passem dos 50:

“Dom Joham per graça de Deus Rey de Purtuguall e dos alguarues daaquem e 
daalem maar em africa // a quantos esta nossa carta virem fazemos saber que 
no segundo liuro das hordenaçõoes que handa em a nossa chancelaria 
he escripta huuma hordenaçom da qual ho theor de verbo a verbo he este que se 
adiante segue //

Liv. II, Extravagante.

Liv. V, Tít. 121 – Da declaraçom das leis sobre as barregaãs dos 
clerigos.

1454.maio.27 – Lisboa.

Declaração da lei das barregãs dos clérigos.

Da quall lhe mandamos dar o trellado della por quanto se delle entendiam ajudar 
/ E visto per nos seu requerimento lho mandamos dar em esta nossa carta asy 
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e polla guisa que em o dito liuro he escripta // e porem mandamos a todollos 
nossos corregedores juizes e justiças ofocoaes e pesoas a que o conhecimento dello 
pertencer que lha cumpram e guardem e façam comprir e guardar asy e pella 
guysa que em ella he conteudo sem nenhuuma duujda nem embarguo que lhe 
sobre ello seja posto em nenhuuma maneyra que seja / he all nom façades // 
dada em a nossa cidade deuora xxb dias do mes de Junho ElRey o mandou 
pello doutor Ruy Boto do seu desembarguo e terçeiro dos agrauos que agora tem 
carreguo de seu chançeller moor // Dieguo Gonçalvez escripuam de Fernam 
dalmeida fidalguo da casa do dito Senhor e escripuam da sua chançelaria a fez 
anno de Nosso Senhor Jesus Cristo de mjll e quatroçentos e oytenta e dous anos.
R.co doctor legum
Concertada Fernam dalmeida”.

Porto, AD – Cabido da Sé do Porto, Livro dos Originais 22º (1680), 
fl. 8.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, Final

V, 121

-----------

V, 22

-----------

V, 22

-------------

V, 26

64. 1481-1482 – Cortes de Évora/Viana do Alentejo.

No capítulo das inquirições invocam a lei das jurisdições, outorgada 
por D. Fernando.

“Capitollo das Imquiriçoees que se vejam
Muito poderoso Senhor he escusado dezer-se a vosa alteza per quamtos moodos 
e maneiras os que aas Jurdiçoees desmembradas de uossa Reall coroa sam 
sogeitos padeçem per mingoa de Justiça porque por vosos pouoos sam apomtadas 
as mais baxas porque creemos que das cousas mais primcepaees dignas de muito 
corregimento vossa alteza tem muy comprida emformaçom porque as obras de 
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cada huum dam dello testemunho segumdo vosa Senhoria sabe per alguuas 
Imquiriçoees que ja sam em vosa corte as quaees pedem vosos pouoos por merçee 
que vosa Reall Senhoria as mande veer E dar a deuida execuçom segumdo 
compre a uoso seruiço e bem comuum e omde se começo nom fez mamdees 
outras de nouo tirar e trazer a uosa corte e todas se exuquetem e cumpram 
per uosa alteza segumdo forma e determinaçom da ley dellrei dom fernamdo 
posta no segumdo liuro no titolo de como deuem husar das Jurdiçoees os 
fidallgos comfirmada e aprouada per elRey voso padre que deus tem a quall he 
samtamente fecta e muito ha voso seruiçoE a deçisom do que per vosso pouoo por 
bem comuum e comseruaçom de iustiça he a vosa Senhoria pedido.

Reposta
Respomde elRey que lhe tem em seruiço o o que lhe apomtam e ha por muy 
bem que se vejam E que ja o tem asi mandado na Rellaçom que se faça E que 
as que sam começadas de tirar que mamdara que se acabem de tirar pera se 
também veerem e proueer sobre todo como for rezam e direito segumdo dereito e 
a ordenaçom delRei dom fernamdo que allegam”.

Liv. II, Tít. 63 – De como devem usar das Jurdições os fidalgos 
ou aquelles a que pelos Reyx som outrogadas algumas terras.

1375.setembro.13 – Atouguia.

Leis de D. Fernando sobre a jurisdição dos donatários, 
como dela deverão usar.

Publ. Visconde de santaréM, Memorias para a Historia, e Theoria das 
Cortes Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres Estados do Reino, Parte 
2.ª, Lisboa 1828, pp. 80-81.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 63 II, 27 II, 27 II, 26
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65. 1481-1482 – Cortes de Évora/Viana do Alentejo.

No capítulo dos tabeliães, que estejam nos lugares respetivos, alega-se 
uma ordenação do livro III:

“Capitollo dos tabaliaees das notas que estem em lugares deputados
Outro si Senhor per vosa ordenaçom no terceiro livro he mamdado aos 
taballiaees das notas que estem nos lugares deputados a elles pera fazerem as 
scripturas aas partes que os ali forem buscar onde os ligeiramemte achem E por 
quamto sabem que aimda que ali nom estem ho fazer das scrituras lhe ha de vyr 
aa mao e nom perdem seu jmtaresse se vaão per omde lhes apraz a fazer outras 
cousas de seu proueito e as partes non os acham ali pera lhes fazer suas scrituras 
E por esto as deixam muitas vezes de fazer por cuja causa muitas vezes aconteçe 
por os nom acharem asi prestes nos lugares deputados muitos morrem sem 
testamento estamdo na ora da morte e asi se seguem outros incomueniemtes Seja 
vosa merçee de mamdardes que os ditos tabaliaees sejam nos lugares deputados 
domde sam tabaliaees asi amte comer e despois de comer çertas oras do dya E o 
que hi nom esteuer pase a destribuiçom per elle por aquella vez E cada uez e se 
fezer scritura sem pasar pella destrebuiçom que perca ho oficio e ho destrebuidor 
se o comtar nom estando elle hi page por cada uez pera arca da çidade ou villa 
cem reis e ameetade seja pera quem ho acussar.

Reposta
Respomde ElRey que açerqua destas cousas hi ha hordenaçõees e rregimentos 
que a todo proueem as quaees manda que se goardem Imteiramemte”.

Liv. III, Tít. 64 – Das provas que se devem fazer per escripturas 
pubricas.

1379.setembro. 12 – Lisboa

Lei de D. Fernando das provas por escritura pública.

Publ. Visconde de santaréM, Memorias para a Historia, e Theoria das 
Cortes Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres Estados do Reino, Parte 
2.ª, Lisboa 1828, p. 99.
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OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
III, 64, § 20 III, 53 III, 53 III, 46

66. 1481-1482 – Cortes de Évora/Viana do Alentejo.

No no capítulo dos trajes e dourados refere-se a ordenação do livro V.

“do dourado
E ho que milhor parece a vosos povoos pera se aver de remediar he que vosa 
alteza mamdamdo defemda que nenhum homem nem molher de quallquer stado 
e comdiçom que seia nom nom traga cousa allguuma dourada sobre synem em 
jaezes de cavallos nem mullas nem em allguas armas ofemsivas nem defemsivas 
nem em joyas allguumas porque todo ho ouro se perde e as pesoas nom sam 
conhecidas de callidade que sam E isso mesmo Senhor defemda e mande vosa 
Senhoria que nom tragam nas taees cousas prateado Sallvo os gramdes e 
fidalgos e cavalleiros a que vosa ordenaçom da lugar e suas molheres e estes taees 
mandees que querendo trazer ouro ou prata seia fino sobre sy mamdamdo a 
vosos allcaides e meirinhos e asi aas outras iustiças que achamdo com dourado 
ou prateado as pesoas defesas que os premdam e levem peramte vosas justiças e 
da cadea percam essas cousas asi defesas pera aqueles que os premderem e lhes 
taees prateados ou dourados coutarem E asy dees poder a quallquer do povoo 
que estas cousas defesas posa coutar e as aia per vosas iustiças pera si e quamto 
he aos gramdes e outras pesoas que ouro mociço podem trazer se o trouxerem 
ligado ou prateado ou dourado vosa alteza lhe ponha tall defesa perque voso 
mandado nom ousem passar.
Item Senhor que vossa Senhoria ha estes gramdes fidallgos e cavalleiros e 
suas molheres que ouro fino podem trazer vosa Senhoria ponha ordenamça 
e regimento de que panos amdem vestidos e de que sorte e preços poendo tall 
ordenança e defeza que elles ha nom passem.
E asy Senhor parece a vosos povoos que os escudeiros e a outra jemte limpa 
desta sorte devem vestir Londres e desta sorte pera fumdo em maneira que faça 
deferemça dos cavalleiros e outra nobre jemte e asi desta maneira se vistam 
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suas molheres e fique a vosa alteza emmendar em nossos apomtamentos no 
stado e callidade de cavalleiro a cavaleiro e de scudeiro a escudeiro e mercador 
a mercador e asi de fidallgo a fidallgo pois vosa alteza he em conhecimento de 
quem cada huum he e do que merece e nom trarom em allguu vestido pano de 
seda nem cayrees nem rretros nem seda sob huuma certa penna quall for vossa 
mercee.
Item Senhor na outra jemte de oficios maçanicos e desta sorte e outra jemte de 
baxa mãao parece bem a vosos povoos que estes e suas molheres vistam bristoll 
e dy pera baxo qual quiserem nom trazemdo nenhuum borzegill nem cervilhas 
nem pantufos nem chapiis nem suas molheres chapiis nem veeos de toda seda 
nem de fiempua soomente seus veeos dallgodam como se custumar soya sem elles 
nem suas molheres trazerem pano framces em camisas nem coyfas nem tramças 
nem cayrees de allguuma seda nem trazerom golpe em saio nem em vestido ou 
barrete coleito com allguuma seda nem atacas de fitas nem cordam de retros nem 
suas molheres tragam chapiis nem botinas nem seus maridos comprem barrete 
que pase de cem reis nem trazerom allguum pano de seda nem de chamalote em 
gibam nem pellote e as callças nom pasem da dicta sorte de pano de lãa e nom 
tragom cimto que pase de cem reis nem tragam çapatos coorados senam pretos e 
sob huuma certa pena aspera que seia bem executada pello moodo ia em cima 
requerido.
Item Senhor parece a vosos povoos que ha outra jemte lavradores criadores e 
gente desta sorte deve vestir aos dias de seu trabalho burell e pardo e fustam e 
callçõees desta sorte ou botas e asy suas molheres com suas allfardas de linho 
e aos dias samtos ou quamdo vierem arecadar ou follgar aas cidades ou villas 
posam vestir bristoll e de tal sorte e dy pera baxo quall lhe aprouver e asi suas 
molheres trazemdo veeos sem allguuma seda nom trazemdo elles borzegiis nem 
cervilhas nem chapiis nem çapatos coorados sallvo bramcos e pretos e amdem 
vestidos e callçados asy e pella maneyra que dicto he nos dictos oficios mecanicos 
e sob esas mesmas penas e lhes dem ja defeso.
Item Senhor parece a vosos povoos que as molheres rameiras e que fazem mais 
que por huum homem e as que stam pubricas na mamcebia mamde e defemda 
vossa alteza que nom tragam pano que pase de pano de varas comtamto que 
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nom seiam varas de lomdres e o mais fino seia atee comdado e nom tragam 
chapiis nem veeos de seda nem botinas nem tragam mamtos de berneo e tragam 
veeos ou emxaravias açafradas por tall que seiam conhecidas e amtre as boas 
molheres e ellas aia deferença o que vosa Senhoria mande guardar estreitamemte 
sob as penas em cima declaradas e farees em esto a voso povoo muita mercee e 
muitas cousas que atee ora per desordem amdarom seram trazidas a seu ordem 
e boom Regimento perque o bem comuum sera acrecentado.

Reposta
Respomde elrey que ha por bem que borcado e brolado seja defeso a todallas 
pesoas asi homeens como molheres de quallquer stado e comdiçom que sejam e o 
nom posam trazer e que pano de seda nom tragam senom em giboees e carapuças 
escudeiros e de hy pera cima e moços da camara e pajes de fidallgos e asi ofeciaees 
darmas e cantores e ministreens e dy pera baixo nenhuumaas outras pessoas 
ho nom tragam e per esta maneira nom tragam panos de lãa finos de sorte 
de menim pera cima senom os que giboees de seda trouverem e as molheres 
destes per esta maneira e quamto ao dourado que se goarde a ordenaçom do 
quimto livro acerqua dello fecta e mais que nenhum homem que a pee amde 
nom tragua borzeguiis e a execuçam deste capitolllo e do em elle comtheudo se 
começara e havera efecto des o derradeiro diia do mes de oytubro que ora vem do 
anno presemte de nosso Senhor Jezus Christo de mill e quatrocemtos e oytemta 
e dous.
E a maneira que se hade teer na execuçam defesa e ordenaçom dos vestidos que 
em sua corte amde comtinuadamemte huum ofeciall darmas ou quallquer outro 
que em special disto tenha carego e posa coutar e aia pera si as roupas e dourado 
que cada huum trouver comtra esta defesa e da ordenaçom e que o coregedor seia 
Juiz pera esta cousa aver imteira execuçam.
E na cidade de lixboa manda que o allcaide pequeno tenha carego de isto asi 
fazer comprir e executar e mandar tomar os vestidos e dourado a quem os trouver 
comtra a dicta defesa e em cada cidade villa e lugar do regno os corregedores das 
comarquas omde steverem e omde nom esteverem os iuizes o façom cada huuns 
em seus lugares e os dictos corregedores tenham carrego de tomar a comta e saber 
como se isto goarda e daa emxecuçam e mais aallem destes asi deputados cada 

miolo_Códices_Medievais.indd   359 11/04/19   10:53



CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

366360

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

huum do povoo podera acusar os que seda e dourado trouxerem comtra esta 
ordenaçom e aiam a meetade do que demamdarem e a outra meetade seia pera o 
comcelho do lugar e que o allcaide de lixboa aia inteiramemte todo o que tomar 
e os outros corregedores e Juizes a meetade como os do povoo que os acussarem”.

Liv. V, Tít. 43 – Das cousas deffesas que nom ham de trazer 
senom certas pessoas.

1391.fevereiro.08 – Évora.

Lei de D. João I, das cousas defesas que não hão de trazer 
senão certas pessoas, nomeadamente o uso do ouro e coisas 
douradas.

Publ. Visconde de santaréM, Memorias para a Historia, e Theoria das 
Cortes Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres Estados do Reino, Parte 
2.ª, Lisboa 1828, p. 178-183.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V, 43 ---------- ---------- ----------

67. 1481-1482 – Cortes de Évora/Viana do Alentejo.

Na resposta ao capítulo das sisas refere-se, expressamente, o livro II 
das Ordenações.

“Capitollo que falla em as sisas se auerem de tirar.
Item Senhor deuees de acorrer com misericordia a voso povoo da sobeia carrega 
que per vosos amteçesores lhes foee e he posta de que padecem asparas paixoees 
pello lomgo tempo que lhes deera asi he que elrrey dom Joham vosso bisavoo que 
Deos tem foe posto em gram trabalho neestes vossos regnos pollo quall fez cortes 
em que pedio comdicionallmemte pera soprir aos trabalhos e trebuto das sisas 
que ao povoo muito carrega e o pedio por certo tenpo em speçiall em quamto 
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durasem as guerras de castella que emtam eram com estes regnos muy rigas e o 
pouoo veemdo a sua gramde necesidade lho outorgou por aquelle tempo e mais 
nam e elrey com aquella comdiçom lhes reçebeo o trabuto da sisa prometemdo 
ao povoo e fazemdolhe muy grande firmeza per comtracto que tamto que as 
guerras çesasem damtre estes regnos e castella de logo tirar ho trabuto da sisa o 
quall elle nunca fez e os outros reis despois delle . a saber . voso avoo e padre 
que Deos tem quando ouuerom o regimemto e gouernamça destes regnos logo per 
o povoo lhes foee requerido que lhes leuamtase este trabuto segundo o comtrauto 
pasado e elles lhe fezerom sempre esperamça de si e numca a trouxerom a 
fim de o fazer emcarregamdo todos suas comciemcias de leuarem o trebuto das 
sisas per força contra Direito como as leuarom e o pior que he que sobre o tall 
trabuto fezerom os Senhores reis artiigos tam asperos per que o povoo nom 
pode viuer e suas fazemdas sam roubadas e perdidas como se o trabuto fose 
direito rreall e o mais pior de todo he que os seruos dos Judeus por sopearem 
e sogugarem os liures christaos todos se lamçam a arremdar esta sisa e com os 
asperos artiigos os resolluem por tall modo que dam em elles taees tanazadas per 
que lhes bebem o samge e quebram os osos e os judeos em atreuimento das taees 
remdas amdam com taes vestidos sem sinaees e armas tam desonestos per que 
se mostram Senhores e fazem dos Christaos seruos Pedemvos Senhor os vosos 
povoos por merçee que do tall trabuto os liurees e que lhes cumpraees a promesa 
que elRey dom Joham prometeo de tirar esta sisa tamto que as guerras cesasem 
o que he muy notorio para publicas e autemticas scripturas e isto vos reçeberam 
em muy allta merçee e lhes farees justiça.

Reposta
Respomde elrey que posto que alguus reis seus amteçesores seemdolhes feito 
semelhamte requerimemto açerqua do leuar destas sisas nom quisesem em ello 
emtemder pareçemdo-lhes segundo o que cree que as levauam justamemte e como 
deuiam porque sem ellas nam podiam mamteer seus stados e o que pertemcia 
a bem e homrra destes regnos e de sy porque ja amtes delrey dom joham da 
immortall e groriosa memoria seu bisavoo elrey dom afonso o quarto e elrey 
dom pedro e elrey dom fernamdo lamçarom e levarom sisas aas vezes jeeraees 
outras oras em certas cousas pera o que lhe compria segumdo mais craramente 

miolo_Códices_Medievais.indd   361 11/04/19   10:53



CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

368362

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

se comthem no segumdo liuro das ordenaçoees no titollo dos artiigos 
que foram requeridos por parte dos fidallgos a elRey dom Joham &c. Porem 
a elle aprouue agora por o amor e afeiçam que tem a seos pouoos de querer 
emtemder no que da sua parte lhe he apomtado e requerido açerqua destas sisas 
e mamdou aos procuradores dos ditos povoos que per emformaçom sua delle 
e goarda do direito delles viesem com quaeesquer scrituras que açerqua desto 
tevessem e allegasem todo o que fezese por sua parte os quaees em comprimemto 
de seu mamdado despois de per pallaura alegarem allguuas cousas ofereçerom 
certas scripturas autemticas que fallauam de sisas que forom dadas ao dito Rey 
dom joham seu bisavoo a saber huua carta do dito rey dom joham que pasou 
per Diego Lopes Pacheco nas cortes de coinbra a doze dias de maio de mill e 
quatrocentos e vinte e cinco annos feito per steuam dominges tabelliao jeerall 
em estes regnos e huum estormento outro feito per gomçallo louremço scriuam 
da camara do dito Rey e notario em sua corte em outras cortes de Coimbra a 
vinte e dois dias de fevereiro de mill e quatro centos e vinte e oito annos e outro 
stormemto feito per o dito gomçallo Lourenço seendo ja scriuam da puridade 
do sobredito rei nas cortes devora aos sete dias dabrill de mill e quatro centos 
e quarenta e seis annos e huuma reposta do dito rey dada a huum capitollo 
jeeerall de cortes que porem nom trazia lugar dia mes nem era As quaees 
scrituras com muita deligemcia e madureza vistas e examinadas por elle com 
seus leterados e do seu comselho finall e craramemte per ellas achou que os 
povoos destes regnos per muitas e desuairadas vezes e moodos outorgarom e 
outorgauam ao dito rey dom joham seu bis avoo sisas feeraees(sic) e esto nom 
soomemte pera os emcarregos da guerra mas ainda duramdo ella e despois de 
çesada avemdo ja hi paz pera mamteer e soportar seu stado e da rainha sua 
mulher e dos ifantes seos filhos e pera aos ditos ifantes dar cassa e lhes conprar 
terras e pera proveer aos desembargadores e ofeciaees da justiça e outras muitas 
pesoas domde magnifestamente se mostra que a neçesidade da guerra nom foee 
a soo causa de elrey dom Joham aver as sisas mas nom menos primcepall causa 
era por poder sosteer seu stado e isso mesmo elle acha que todo povoo deue e he 
hobrigado per dereito e pera ello pode seer costramgido de mamteer e proveer a 
seu rrey de todo o que lhe for neçesario nom o teemdo em outra maneira pera 

miolo_Códices_Medievais.indd   362 11/04/19   10:53



369

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

363

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

segumdo o costume dos rreis comarcaaos soportar e mamteer seu stado e dos 
seos e o bem e omrra de seu regno nem dello per dereito se pode o povoo escusar 
posto que o rey por sua causa e cullpa viese em mingoa e necesidade o que tudo 
saamemte e bem esgoardado e examinado pois esta cousa vem ja de tamto tempo 
e asy aos povoos como a todos em estes regnos he notorio que elle senam pode 
mamteer nem soportar em maneira allguua seu stado nem ho bem e homrra 
de seos rregnos sem esta rremda das sisas ou outra equivallemte a elle pareçe 
que seos povoos nam sam em isto agravados e a necesidade que tem o escusa do 
carrego que açerqua desto allguem lhe queira dar ho que çerto sera sem causa e 
comtra rezam e dereito”.

Liv. II, Tít. 59 – Dos artigos que foram requeridos por parte 
dos fidalgos a El Rey Dom Joham na cidade de Coimbra.

Publ. Visconde de santaréM, Memorias para a Historia, e Theoria das 
Cortes Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres Estados do Reino, Parte 
2.ª, Lisboa 1828, pp. 213-216.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 59 ---------- ---------- ----------

68. 1481/82 – Cortes de Évora/Viana do Alentejo.

Capítulo dos malfeitores que se asilam com os fidalgos:

“Ootrosi Senhor os ditos fidallgos prellados e meestres moesteiros ordeens e 
caualleiros em suas Jurdiçoes comtra toda regra de Justiça e carrego de suas 
comciemcias colhem em suas terras villas e fortellezas ladrõees matadores e 
outros muyto mallfeitores obrigados aa Justiça os quaes per elles nem seus juizes 
sam presos nem executados amte sam fauoreçidos criados e emparados em suas 
malldades e pecados per omde se peruerte vosa Justiça.
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Reposta
Respomde ElRey que ha por mall que mallfeitores sejam acolhidos e defesos nos 
lugares que non som coutos ordenados pera ello E porem mamda que daqui em 
diamte quallquer Senhor de terra asi ecresiastico como secullar que Jurdiçom 
tenha a que notoriamente constar . a saber . per euidencia do fecto ou por 
querella ou per carta deprecatoria ou mamdado seu ou de seus desembargadores 
que alguum mallfeitor esta em sua terra que deua seer preso que elle seja theudo 
ao mamdar premder e comsemtir que se exequte Justiça pois que he parte e 
membro della E asi he obrigado de ajudar e comservar E nom o comprindo e 
fazemdo elles asi mamda a suas Justiças que procedam comtra elles segumdo 
theor e forma de suas ordenaçõees velhas e noua que açerqua dos que 
acolhem mallfeitores fallam e bem asi aquelles que Jurdiçom nom teem seeram 
theudos emtregar os mallfeitores em o modo e forma em as ditas ordenaçoees 
comtheudo”.

Liv. V, Tít. 100 – Dos que encobrem os malfeitores.

Publ. Visconde de santaréM, Memorias para a Historia e Theoria das Cortes 
Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres Estados do Reino, Partes 1.ª e 
2.ª, na Impressão Regia, Lisboa 1828, pp. 72-73.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V, 100 V, 78 V, 78 V, 71

69. 1481/82 – Cortes de Évora/Viana do Alentejo.

Noutro capítulo dos malfeitores que são amparados nas terras dos 
fidalgos, que não sejam coutos de homiziados, para que as justiças os 
possam prender.

“Outro si Senhor Jeerallmemte veem vosos pouoos huum mallfeitor fazer huum 
mallaficio em huuma Jurdiçom e por nom seer preso nem auer pena de crime 
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se pasa a outra Jurdiçom de gramdes ou Senhores as quaees os emparam e 
defemdem em quamto em esas teras stom e que se di partam mamdam a seus 
Juizes que os nom premdam nem lhes façom mall o que causa a Justiça amdar 
fora de vosa mãao e posto que os Juizes ou corregedores os la queiram hir 
premder nom ousam por seer fora de sua Jurdiçom posto que delles tenham taees 
querellas stados ou denunciaçoees per que presos mereçam seer E que mamdem 
suas cartas precatoreas nom lhas querem eses Juizes comprir e asi fazem o que 
lhes apraz sem auerem pena alguma e os crimes ficam sem pena e creçe por 
ello a audaçia de mall fazer nos criminosos Seja vosa merçee mandar e poer 
por ley geerall em todos vosos regnos e Senhorios que huas Justiças asi Juizes 
como corregedores e ouuidores possam premder os malfeitores nos teritorios e 
Jurdiçoees das outras as quaees lhos ajudem a premder sob huuma çerta pena E 
se cartas precatoreas huus Juizes e Justiças mamdarem aas terras e Jurdiçoees 
das outras que lhas cunpram goardem e exeiquetem e quanto com direito deuer 
fazer sob huma çerta pena que lhes vosa alteza ponha e farees em ello a vosos 
pouoos muita merçee.

Reposta
Respomde elRey que nom entende de emnouar cousa em esto mais do que 
per dereito e ordenaçom do Regno he determinado que seemdo apillidados e 
perseguidos pellas Justiças de fora posam e deuam seer aJudados per os da 
terra omde forem achados pera se premderem os mallfeitores e se fazer delles 
comprimento de Justiça E quamto he aas cartas deprecatorias que forem 
desçernidas Segumdo dereito e lex do Regno que mamda que se dem a enxecuçam 
muy Imteiramemte como se fosem seus mamdados E que os Juizes e Justiças que 
o asi nom comprirem mamda aos corregedores ou ouuidores das comarquas que 
os emprazem que pareçam em sua corte a dar rezam porque nom comprirom as 
dictas cartas por bem de Justiça E quamto he aos Senhores que em suas terras e 
Jurdiçoees acolhem os mallfeitores Ja he determinado a maneira que se sobre ello 
aja de teer per ordenaçom velha e noua as quaees mamda que se goardem 
inteiramente”.

Liv. V, Tít. 100 – Dos que encobrem os malfeitores.
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Publ. Visconde de santaréM, Memorias para a Historia e Theoria das Cortes 
Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres Estados do Reino, Partes 1.ª e 
2.ª, na Impressão Regia, Lisboa 1828, pp. 128-129.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V, 100 V, 78 V, 78 V, 71

70. 1481/82 – Cortes de Évora/Viana do Alentejo.

No capítulo contra os arrenegados e tabuleiros.

“Item Senhor huum mall gramde se faz e comsemte que se per vos nom he 
emmemdado nom lhe acham Remedio vosos pouoos Salluo Deus acodir por sy 
e por sua madre que tam a meude pellos maaos christaaos nos Jogos dos dados 
e tauolleiro tam fora de boom conhecimento Renegam do filho e da madre e dos 
seus Samctos per tam desonestos moodos que he de marauilhar como a terra os 
em si sofre se de vosa alteza se disese allguuma bresfamia serya penado como 
maao o que de seu Rey e Senhor dissese cousa nom deuida pois que se deue fazer 
por aquelle summo bem dos bees que he Deus e sua madre e seus samctos e pois 
vos elle fez christianissimo e vos deu seu ofiçio acuda por elle vosa alteza tiramdo 
e euitamdo os tauoleiros publicos omde quer que os ouuer e com penas gramdes 
daee a emxecuçom huum tam gramde mall quem quer que jogar dados ou jogo de 
tauolleiro direito que passe de vinho e fruita atee dous jogos que se perca a casa 
omde se tall jogo jogar E cada Jogador page a pena comtheuda na ordenaçom e 
far-lhes hees em ello merçee e asy quallquer outro Jogo posto que seja de cartas.

Reposta
Respomde elRey que mamda a suas Justiças que mui estreitamente exequtem as 
ordenaçoees nouas e velhas sobre este caso fectas e por se mais euitarem 
as taes cousas quer e manda que a casa em que pubricamente se Jugar e teuer 
continoamente tauolleiro de Jogos que se perca a saber ametade pera elRey e 
ametade pera quem os acusar”.
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Liv. V, Tít. 41 – Que nom joguem a dados dinheiros, nem aja 
hi tavollagem.

Publ. Visconde de santaréM, Memorias para a Historia e Theoria das Cortes 
Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres Estados do Reino, Partes 1.ª e 
2.ª, na Impressão Regia, Lisboa 1828, pp. 123-124.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
V, 41 V, 41 V, 41 V, 48

71. 1481/82 – Cortes de Évora/Viana do Alentejo.

No capítulo dos notários apostólicos.

“Item Senhor vos pede o vosso povoo de gramde merçee que pois deseio bom e feito 
proposito tem movido vosa alteza a fazer jeerallmemte direito e justiça per toda 
a terra que mamdees defemder aos notairos apostollicos per todos vosos regnos 
por quamto Senhor toda a terra he cuberta e cercada delles a sua ousadiia e 
solltura de fazerem quaeesquer scrituras que lhes apraz he tam gramde que 
o mumdo he marauilhado por quamto todo o Reino egrejas moesteiros ordees 
bispados arcebispados todo per elles he rrevollto e emburilhado trastornado e 
asi comfuso que nom sabem os vosos leigos que sobre ello ajam de fazer vista 
a tamto grande e desonesta devasidade porque Senhor fulminom Semtenças 
proçesos actos de citaçoees procuraçoees obrigaçoees comtractos e Renunciaçoees e 
todas outras scripturas tantas e taees e quejamdas elles fazer e fluminar querem 
e como lhes milhor vem e com os taees errados actos jmjuriam e deneficam os 
vosos leigos e da vossa jurdiçam e lhes fazem perder com suas fallsidades aquellas 
erdades remdas e cousas que per boos e justos titollos trazem das jgreias e ordees 
e posto que seiam comprehemdidos em fallsidade nom se acha remedio que boo 
seia pede vosso pouoo por merçee que os tire e lance da terra fora pois sam tam 
sem proueito e tam empeecivees em ella e mamdamdo sobre ello guardar vossas 
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leis e amtiigas ordenaçoees e se vossa alteza os quer soportar por allguus 
respeitos ao menos seiam meros leigos e sobjeitos aa vossa secullar jurdiçam e 
jurem em vossa corte e pagem allguua certa pemsam em signal de sobjeiçom a 
vossa alteza e por ello averam allguum reçeo e temor a se devasarem em tamta 
disulluçom como ora emcorrem e farees cousa de gramde seruiço de Deos e voso 
e tirarees bulrras e mintiras da terra e voso pouoo reçebera em ello gramde e 
estimada merçee

Reposta
Respomde elrey que determinado he per artiigos amtre elrey e a crereziia a 
maneira que se sobre isto aja de teer e por tanto nom se pode em ello fazer 
emnovaçom”.

Liv. II, Tít. ??

Publ. Visconde de santaréM, Memorias para a Historia e Theoria das Cortes 
Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres Estados do Reino, Partes 1.ª e 
2.ª, na Impressão Regia, Lisboa 1828, pp. 212-213.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II ---------- ---------- ----------

71-A – 1481/82 – Cortes de Évora/Viana do Alentejo.

Capítulo geral para que os corregedores não estanciem mais tempo 
do que o ordenado e tirem aos juízes inquirições sobre eles e seus 
oficiais.

“…segundo he declarado no liuro das refformações”.
Liv. I, tít. 23 – Dos corregedores das comarcas e cousas 
que a seus Officios perteencem.

Lisboa, IAN/TT – Cortes, mç. 3, doc. 5.
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OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I.23 I.34 I.34 I.39

72. 1483.abril.26 – Évora.

Carta de D. Afonso V com a ordenação sobre o acrescentamento das 
libras:

“Dom Afomso per Graça de Deos Rey de Portugall e dos Algarues da quem e 
da lem mar em Afriqua a quamtos esta nosa carta virem fazemos saber que no 
segundo liuro das ordenações que anda em a nosa chancellaria 
he escrita huma ordenaçam que ora nouamente fizemos em as cortes que per nos 
forom feytas em esta çidade deuora açerqua das liuras e acrecentamento dellas 
da quall o theor he este que se ao diante segue:

1473.março.13 – Évora.

Ordenação sobre o acrescentamento das libras.

Foy pobricada esta ordenaçam pollo Senhor bispo de Coimbra conde darganyll 
aos xx dias do mes de março de j’ iiijc lxxiij em ho moesteyro de Sam Francisco 
aos procuradores dos fidalgos e aos das çidades e villas que vierom aas cortes eu 
Afonso Garçes que esto escreuy por mandado do ditto Senhor.
Da qual ordenaçam Joam Lopes de Almeida do nosso concelho nos pedio por 
merce que lhe mandassemos dar o treslado della em publica forma em huma 
nossa Carta para hauer de ter e lhe ser comprida e guardada e nos visto seu 
dizer e pedir lhe mandamos dar a ditta ordenaçam toda encorporada em esta 
nossa carta assim e pella guisa como no ditto segundo liuro livro se conthem 
e porem, mandamos a todolos nossos corregedores juizes e justiças officiaes e 
pessoas de nossos Reynos que em todo lhe cumpram e guardem a ditta ordenaçam 
assim e por a guisa como aqui em esta nossa carta he escripta e decrarada sem 
outro algum embargo que lhe sobre ello ponham e al nom facades. Dada em a 
nossa cidade dEuora a vinte e seis dias do mes dabril El Rey o mandou por 
Ruy gomes daluarenga Doutor em leis cavaleiro Conde pelatino do seu Concelho 
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e seu chanceler mor Fernam Rodrigues por Fernam dAlmeida fidalgo da casa 
do ditto Senhor e escrivam da chancellaria a fes anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de mil e quatro centos e outenta e tres annos”.

Publ. A. de azevedo, “A lei de 13 de março de 1473 sobre as libras”, O 
Archeologo Português, série 1, vol. 10, Lisboa 1905, pp. 176-185. (a partir 
de um Livro de Registos do Almoxarifado de Torres Novas, que não 
me foi possível localizar).

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, Extra IV, 1 IV, 1 IV, 1, §§ 1-8

73. Depois 1483 – s.l.

D. João II manda trasladar o regimento do almirante, já com o 
aditamento feito por seu pai, D. Afonso V.

“Dom Joham por graça de Deus rey de Portugal e dos alguarves daquém e 
dalem mar em Africa Senhor de Guinee A quantos esta nossa carta virem 
fazemos saber que no livro primeiro das hordenaçoees que anda em a 
nossa chancelaria he escripto e asemtado o regimento do almirante do qual o 
theor tall he”.

Liv. I, Tít. 54 – Do almirante e do que perteence a seu officio.

1471.agosto.13 – Lisboa.

Aditamento ao regimento do almirante de Portugal.

Lisboa, IAN/TT – Maço 1 de Leis, n.º 177.

Publ. As Gavetas da Torre do Tombo, Centro de Estudos históricos 
Ultramarinos, Lisboa 1962, vol. II, fl. 41-44

Descobrimentos Portugueses, vol. III, doc. 71 e 72, pp. 96-101.
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OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 54 ---------- ---------- ----------

74. 1486.agosto.20 – Lisboa.

D. João II a pedido do seu chanceler-mor, João Teixeira, trasladou 
os privilégios concedidos aos desembargadores da casa do Cível, que 
constava como extravagante no final do livro III das Ordenações.

“Dom Joham per graça de Deus Rey de purtugal e dos Algarues daaquem e 
daallem mar em africa Senhor da gujnee etc a quantos esta nossa carta virem 
fazemos saber que em fim do liuro terçeiro da reformaçam das nossas 
hordinações que andam em nossa chançelaria he escripto e assentado ho 
priuillegio das homrras liberdades e framquezas que per nos som dados e 
outorgados aos desenbargadores da nossa casa da sopricaçam do quall o theor 
he este que se segue//

Liv. III, Extravagante.

1450.novembro.12 – Santarém.

Privilégios dos desembargadores da Casa da Suplicação e 
dos sobrejuízes da Casa do Cível.

Do quall preujllegio e liberdades dello o doutor Joham Teixeira do nosso 
comselho e nosso chamçeller moor nos pedio por meerçe que lhe mandasemos 
dar o trellado delle em pubrica forma em huuma nossa carta para Joham da 
roucha morador em a nossa ujlla de setuuall andre annes e esteuam da roucha e 
Gregorio e caterina da roucha filhos do dito Joham da roucha todos moradores 
em a dita vylla de setuuall e esto por serem seus e vjuerem com elle e serem 
daquellas pessoas em que se o dito preujllegio entendja. E visto per seu dizer 
e pedir lhe mandamos dar o dito preujllegio todo emcorporado em esta nossa 
carta assi e pella guisa como em fim do dito liuro terceiro foy th(…) e porem 
mandamos a todollos nossos corregedores jujzes e justiças oficiaaes e pessoas dos 
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nossos regnos que em todo lhes cumpram e goardem o dito preujllegio e ljberdades 
delle asy e polla guisa como aquj em esta nossa carta he escripto e dclarado sem 
outro nenhuum embargo que lhe sobre ello ponha dada em nossa cidade de 
lixboa a xx dias do mes dagosto ElRej o mandou per o dito chançeller moor 
que Joham djaz a fez anno de nosso senhor Jesus Cristo de mjll e iiijc Lxxxbj”.

Lisboa, IAN/TT – Gaveta 14, maço 8, n.º23.

OA (1446) OM(1512-13) OM (1514) OM (1521)
III, Extra III, 112 III, 112 ----------

75. 1490(?).janeiro.28 – Santarém.

Carta em nome do rei passada a requerimento de Afonso Pereira, 
fidalgo da Casa e alcaide-mor de Santarém, na qual se acha incluída 
uma ordenação que estava na chancelaria.

“Dom Joham per graça de deus Rey de purtugall e do Algarve daquem e dalem 
mar em africa Senhor de guinee A quantos esta nossa carta virem fazemos 
saber que no livro primeiro(?) das nossas hordenaçõees que anda em 
a nossa Chancelaria he escripta e asemtada huma hor(denação) da qual o 
contheudo de uerbo a uerbo he este que se adiante segue //

Liv. I, Tít. 62 (§§ 20 e 22) – Dos Alquaides Moores dos 
Castellos.

Lisboa, IAN/TT – Corpo Cronológico, Parte II, maço 2, n.º67.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 62, § 20 --------- ---------- ----------
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76. 1490 – Cortes de Évora.

Num capítulo das Cortes de Évora, de 1490, refere-se expressamente 
o livro I da Reforma das Ordenações.

“Capitollo dos Corregedores que nam estem mais tempo nos luguares  
do que lhes he hordenado e os juizes tirem sobre elles jnquiriçom  

e sobre seus ofiçiaaes.
Outro ssy Senhor os uossos oficiaaes que vosas leix e ordenaçõees quebramtam 
sam dynos de castiguo e como asy seja que os pouos de uossos regnnos sejam 
daneficados per uossas justiças em espiciall pellos Corregedores das Comarquas 
que cada dia quebramtam vossas leix e ordenaçõees e nam nas querem guardar 
nem cumprir ante fazem o comtrayro do que nellas uosa alteza mamda e 
determyna como se elles fosem sopryores a ello desto nunca sam punydos por 
nam terem sopriores nas comarquas onde Corregedores sam e menos se tira 
sobre elles Jmquiriçam acabado o tempo de sua Correyçam por aquelle que 
em o dito carreguo emtra como vossa alteza ordenado tem ante emcobrem as 
cousas do pasado por tall que quando outro emtrar que asy o faça a elle e 
assy huuns e outros se comseruarem para seus viçios lhe nam serem sabudos 
pedemuos Senhor uossos pouos por merçee que mamdes aos ditos Corregedores e 
ouuydores estreitamemte sob certa penna per uos declarada que guardem assy(?) 
Jmteyramemte seu Regimento que lhe dado he per ley per omde se ham de reguer 
e guouernar segundo he declarado no liuro das Reformaçõees e assy per 
capitollos de cortes sobre ello estabaleçudos e se caso for que os ditos corregedores 
e ouuydores tirar nam quyserem as ditas Jnquiriçõees sobre os outros que sairem 
que uosa alteza mamde aos Juizes e oficiaaes das cidades villas e luguares homde 
os ditos Corregedores e ouuydores estiuerem que tamto que elles quebramtarem 
alguuma das sobreditas uosas leix que loguo o façam saber a uosa alteza per 
estormemto ou carta testemunhauell pera uossa alteza mamdar nelles emxucutar 
a dita penna e lhe estranhar como ora se requere ou mamdes que tamto que 
os ditos Corregedores e ouuydores partirem desses comcelhos pera outros que os 
ditos Juizes e ofiçiaaes tirem sobre elles Jmquiriçam e asy sobre seus ofiçiaaes 
de como husam de seus oficios e açerrem e asellem e metam nas arcas dos ditos 
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comcelhos para acabado o tempo dos seus tres annos que os ditos Corregedores 
e ouuydores ham de vir ata a uosa Corte serem emuyadas ou trazidas a uosa 
alteza para per ellas saber como elles e seus ofiçiaaes de seus ofiçios ussaram e 
per esta guysa sera azo de cumprirem uosas hordenaçõees leix e seus Regimemtos 
e fazerem o que deuem em seus ofiçios o que uossos pouos reçeberam em merçee.
Responde ElRey que por quamto seu desejo he que a seus pouos seja manystrada 
Justiça pellos seus ofeçiaes que o carguo della tem e que aos que nam fizerem 
como deuem seja dada penna e escarmemto e ha por bem que amtes quatro 
meses que se acabe o tempo dos tres annos de sua correiçam ponham os ditos 
Corregedores editos em seys luguares principaes dos de suas correiçõees que 
quaaesquer pessoas que delles se semtirem agrauados venham a sua Corte ao 
tempo que elles acabarem de seruir omde sam de vir e estar de hy a sesemta dias 
para demtro neste tempo estarem com elles a direito dos quaaes editos os ditos 
Corregedores tiraram certidam per ppublicos estormentos de como os asy fizeram 
sob coima de perderem o mamtimemto de huum anno e se o recebudo teuerem de 
paguarem outro tamto de suas casas”.

Liv. I, Tít. 24 – Em que modo hão de enquerer sobre o Corregedor 
da Comarca quando acabar ho tempo de seu Officio.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro 1 de Cortes, doc. 32.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 24 I, 33 I, 33 I, 41

77. 1490 – Cortes de Évora.

Num capítulo das Cortes de Évora, de 1490, refere-se expressamente 
o livro II da Reforma das Ordenações.
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  “Capitollo que falla em se reuogarem as dizimas das sentenças.
Outro ssy Senhor huum grande agrauo recebem uossos pouos por lhe serem leuadas 
as dizimas das sentenças que se dizem(?) todollos luguares de uossos regnnos e nelles 
fazem sentenças(?) quaaes sam leuadas contra direito porque no liuro segundo 
das hordenaçõees no titollo dos direitos reaes homde estam asemtados os direitos 
que ao Rey pertemçem nam se acha que as taaes dizimas sejam trabuto reall nem 
pertemçerem a uossa alteza e por se achar que as ditas dizimas eram leuadas contra 
direito e foro (…) vosa alteza as tirou a esta cidade deuora per mester de fernam de 
mello as quaaes se ora na dita cidade nam paguam seja uosa mercee que as taaes 
dizimas se nam leuem em todollos outros luguares de uosos regnos e as pesoas que as 
ate quy leuaram per quallquer modo que seja as nam leuem maes daquy em diamte 
poys que se na vosa corte leua a dita dizima que mande as taes sentenças vir(?) per 
apellaçam a uosa corte e de uosa alteza asy mandar fares mercee a uossos pouos.

Reposta
Responde EllRey que isto he cousa jullguada e de tributo reall o quall tem dado 
a muytas(?) asy e que nam pedem bem e que nos luguares homde lhe parece que 
allguuns per aso faziam follgua de as dar como cree que elles tem sabydo”.

Liv. II, Tít. 24 – Dos Direitos Reaaes que aos Reys perteence 
d’aver em seus Regnos per Direito Commum.

Lisboa, AHM – Chancelaria Régia, Livro 1 de Cortes, doc. 32.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 24 II, 15 II, 15 II, 15

78. 1498.fevereiro.22 – Lisboa.

Ordenação de D. Manuel que revoga a matéria sobre o achamento de 
tesouros que constava nas Ordenações antigas.

“Dom emanuel per graça de Deus Rey de portugal e dos algarues daaquem e 
daalem mar em africa principe de castela e de leon e daragan e sicilia e de granada 
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Senhor de guinee etc. A quantos esta nossa carta vyrem fazemos saber que per 
nossas ordenações antygas deste Regnos he determinado que toda pessoa 
que achar thesouro e auer nos pague huma certa parte e ho mais fique e seja 
para quem ho assy achar segundo que nas ditas ordenações mais compridamente 
se declara e sabendo nos como acerqua desto muytas uezes se fazem algumas 
opressões e se seguem algumas cousas outras que avemos por nosso deserviço / E 
por nesto caber ao pouoo mais fauor e assy por lhe fazermos merce Teemos por bem 
e queremos e nos praz que daqui em diante as taees ordenações nom ajam mais 
logar naquela parte que per bem delas se pera nos ha de rrecadar e auer do dito 
thesouro que assy foor achado e todo seja liuremente pera aquella pessoa ou pessoas 
que assy o dito thesouro ou aver acharem porque de todo desagora pera todo sempre 
lhe fazemos doaçam e merce e assy rrogamos aos Reix que despos nos forem que 
lho queiram comprir e lho leixem assy liuremente auer // E porem mandamos a 
todollos nossos corregedores contadores e justiças oficiaes e pessoas a que esta carta 
for mostrada e ho conhocimento dela pertecer que quando asi per algumas pessoas 
forem achados os ditos thesouros lhe nom façam nem mandem fazer nenhuns 
constrangimentos polla parte que asy a nos pollas ditas ordenações perteeça porque 
todo lhe alargamos e queremos que sejam pera eles sem disso auermos cousa 
alguma como dito he / E esta merce que assy fazemos nom perjudicara aaquelas 
pessoas a que per direito e per as ditas ordenações pertece alguma parte achandosse 
em casa alhea ou em outras heranças porque esta merce he soomente daquello 
que a nos e aa coroa de nossos Regnos pertece nem seam obligados quando assy 
os ditos thesouros acharem fazerem saber a nenhumas nossas justiças e oficiaes 
outros porque porque queremos que nom aja nello lugar em caso que per as ditas 
ordenações o deuessem fazer. dada em lixboaa xxij dias de feuereiro antonio 
carneiro a fez anno de mjl e quatrocentos e nouenta e oito anos”.

Liv. II, Tít. 2, § 25 – Lei de D. Afonso III sobre os tesouros.

Lisboa, BN – Códice 2608, fl. 14.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 2, § 25 ---------- ---------- ----------
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79. 1498 – Cortes de Lisboa.

Capítulo geral (n.º 16) que manda entregar os livros das Ordenações aos 
corregedores e aos juízes.

“Jtem Senhor nos pareeçe que por os dictos corregedores e juizes não terem 
Rezam de se escusarem de ynorançia e ssaberem ho que a sseus ofiçios pertemçe 
tanto que os dictos Juizes entrarem e começarem serujr seus ofiçios lhes seram 
dados senhos liuros de ordenações com ssuas adiçoões pera per elles 
averem de ller vsar e saberem o que a seus ofiçios pertence
e vossa alteza mande que daquy em djante se nam faça Jnliçoom dos dictos 
Juizes em todo regnno saluo de pessoas que saibam lleer e estpreuer e doutra 
maneira Nam seja (sic) metidos nas duas Jnlições os quaaes liuros estem nas 
camaras de concelhos onde lhe serem entreges e acabado o tenpo de seus ofiçios os 
tornarom as dictas camaras pera averem de ser entreges aos outros Juizes que 
entrarem e assy se faça em cade (sic) huum anno e tenpo”.

Mais à frente.

“Responde el Rey que quamto aos liuros que sua alteza manda emendar nas 
hordenaçoes e que se mandara que se tornem nas camaras E que nos Juizes 
pareçe escusado por alguus Jncomvenyentes”

Publ. Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), Centro 
de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2002, 
pp. 75-76 e p. 150.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
Todos ---------- ---------- ----------

80. 1498 – Cortes de Lisboa.
Capítulo geral (n.º 24) onde se traça o perfil de actuação dos 
procuradores e se pede que, perante os juízes iletrados, razoem em 
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linguagem e não em latim e tenham todos os livros das Ordenações.

“Item Senhor he ssabydo e coussa muyto çerta que por casso dos procuradores 
se mantem e se fazem muytas demandas as quaaes se nam fariam sse elles 
nam fossem e aasy fazem muytas toruações nas audiençias em maneyra que os 
Julgadores nam podem fazer Justiça e menos encurtar proçesos E o peor que he 
que Muytas vezes sse tomam com as vossas Justiças nas audiençias mostrando 
ao pouoo que ssam letrados e ousados por tall que as partes os tomem por sseus 
procuradores e ajam credito do povoo e quando nam podem lleuar a ssua adjante 
ensynam as partes contra os dictos Julgadores dando lhe a entender que os dictos 
Julgadores lhe nam fazem Justiça e lhe ssom sospeitos
E por evitar este Jncouynyentes e outros muytos que por caussa dos dictos 
procuradores se ssegem vossa alteza Mande que elles Nam venham as audiençias 
os quaaes primeiramente seraam enxemjnados assy na çiençia como nos custumes 
e ydades E estes que forem enxemjnados estaraam em ssuas Cassas E a elles 
yram os fectos das partes que os fezerem procuradores E assy aconselharom 
as partes e as desenganarom tanto que a elles forem E as partes lhe pagaram 
sseus sellairos do sseu boom conselho assy como se procurasem os dictos fectos e 
seram Juramentados que vsem bem dos dictos procuratorios e se forem achados 
e conprendidos em malliçia ou em avidente calunya asy pello fecto ser claro em 
proua como em djreito que fique em aluydro das vossas Justiças os condenarem 
no dano e Jnterese que a parte Reçebeo por seu mao conselho
E elles Reçebam de ssuas partes as enformações das caussas per escprito e 
asynadas per elles sse souberem stpreuer e se nam ssouberem stpreuer as asynem 
outrem por elles
E quando as apellações vyerem a cada huma das cassas das Relaçoões os Juizes 
das terras mandarom que os dictos procuradores ponham as dictas enformações 
nos fectos pera averem de ser vystas e enxemynadas no casso das apellações e sse 
ssaber sse pellos Juizes os procuradores forom bem condenados por Rezam de 
seu mao conselho e ma demanda que procurarom
E perante os dictos Juizes que Nam ssoberem llatym e nem entenderem djreito 
Nam rrezoem senam por lingoaJem
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E os solairos que merecerem de seus boons conselhos e assy de sseus procuratorios 
e estudo lhe seraa Contado pello contador enformando sse com letrados se o 
elle contador nam for e seraa dado a cada huum dos dictos procuradores seu 
liuro de rregimento pera seberem (sic) o que pertençe a seus ofiçios por nam 
alegarem ynorançia
E assy teraam todollos liuros das ordenações com vossas adiçoões 
e teraam cuydado de mandar os fectos per seus homens e criados em que se elles 
fyem pella menhaã çedo aas audiençias onde forem ordenados E daram conta 
delles per tall maneira que se nam perquam so pena de pagarem todo dampo e 
Jnterese as partes que hos demandar quyserem perante as vossas Justiças onde 
sse os dictos fectos trautarem
E os termos das acusaçoões sseraam tomados e rrequeridos pellos taballiaães 
e estpriuaães dante os dictos Juizes acusando verdadeyramente os dictos 
procuradores e avogados aos termos que lhe seJam asynados pellos dictos 
Julgadores
E nam mandando os dictos fectos aos dictos termos aas audiençias que pagem 
por cada uez çinquoenta rreaes por cada uez saluo mandando mostrar tall 
enpedimento por que ho nam pode mandar
E os dictos Julgadores asynaram termos Rezoados e que mandem os dictos 
ffectos”.

Publ. Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), Centro 
de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2002, 
pp. 79-80.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
Todos ---------- ---------- ----------

81. 1498 – Cortes de Lisboa.
Capítulo geral (n.º 37) sobre a interpretação divergente, laica e 
eclesiástica, das concordatas do livro II e III.
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“Jtem Outrossy Senhor antre vossos pouoos e a crelezia ha alguuns artigos 
detrimjnados per vossas ordenações No segumdo liuro e terceiro aos 
quaaes elles dam huum entendimento e vossos Julgadores outro E posto que 
os leigos as allegem pera conseruaçom de vossa Jurdiçom nam as querem os 
prellados guardar e escumungam vossos pouoos e põem sobr elle antredicto e 
posto que sobresto vossos desenbargadores passem cartas sobr esta deferença os 
prellados e seus vigairos as nam querem guardar
seJa vossa alteza Remedear tall casso e outros com os prellados de vossos 
rregnnos em maneyra que todo seJa declarado e nam aja hy deferenças antre 
vosos pouoos e elles”.

Liv. II, Tít.s 1-7.

Liv. III, Tít. 15 – Em que casos os clerigos devem seer citados 
pera a Corte e hi responder.

Publ. Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), Centro 
de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa. 2002, 
p. 86.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 1-7

III, 15

----------

II, 1

----------

II, 1

----------

II, 1

82. 1498 – Cortes de Lisboa.
Capítulo geral (n.º 52) que faz referência a uma tarefa régia de 
compilação do Direito pátrio.

“Jtem Senhor vossos pouoos ssouberom ora como vossa alteza manda conpillar 
os liuros das ordenações capitollos de cortes e extrevagantes e 
estillos de vossas Relaçoões que som avidos por lleys pera que sejam 
abrjujados o que vossos pouoos vos tem em muyta merçee e vos pedem por merçee 
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que os mandes abreujar e acabar em breue per que os vossos Julgadores saibam 
o que ham de Julgar e o que vosa alteza manda guardar em sseus rregnnos … 
o que Reçeberam em muyta merçee
que asy o mandara fazer”.

Publ. Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), Centro 
de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2002, 
p. 93.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
--------- --------- --------- ----------

83. 1498 – Cortes de Lisboa.
Capítulo geral (n.º 145) discute-se sobre a jurisdição dos fidalgos e 
pede-se que seja aplicada a lei de D. Fernando.

“Jtem Senhor vossa alteza tem dadas Jurdiçoões e cada dia daaes o que he em 
dampno e desfraudamento de vosa rreall coroa porque este he ofiçio do Rey 
menystrar Justiça e conseruar sseu pouoo E os que as teem vsam asy dellas 
per que se destruyr se o pouoo trazendo em ssuas terras mallfeytores e tudo sse 
Caussa por vossos Corregedores nam entrarem nellas
pedem vossos pouoos que as taaes Jurdições tirees e as tornees aa vossa coroa 
Reall E façaes em todo conprir a lley d el Rey dom fernando asentada no 
segundo no liuro (sic) fecta sobreste casso, e em ello fares grande merçee a 
vossos pouoos, e lhe farees Justiça”.

Liv. II, Tít. 63 – De como devem usar das Jurdições os fidalgos 
ou aquelles a que pelos Reyx som outrogadas algumas terras.

1375.setembro.13 – Atouguia.

Leis sobre a jurisdição dos donatários, como dela deverão 
usar.

miolo_Códices_Medievais.indd   381 11/04/19   10:53



CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

388382

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

Publ. Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), Centro 
de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2002, 
p. 135.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 63 II, 27 II, 27 II, 26

84. 1498 – Cortes de Lisboa.

A terminar o rol dos capítulos gerais do povo ficou uma verba relativa 
a dois cadernos de Ordenações.

“Outrosy senhor pello doutor d elfaro nos foram apresentados dous cadernos 
de ordenaçoões e ordenança que se deuja teer em estes vosos rregnnos 
pera encurtar as demandas dizendo nos que as mostraram a vossa alteza e lhe 
mandara que nollos apresentasse pera serem vystas per nos
os quaaes cadernos senhor vymos E achamos que a ordenança de huum dos 
dictos cadernos que com estes apontamentos vaae tirando ij estellos (sic) onde diz 
nom no começo que todo o mays contheudo no dicto caderno he bem ordenado e 
sse deuja dele vsar em estes vossos rregnnos por ser boõa gouernança da Justiça 
e breujdade dos ffectos
pedem a vossa alteza que veJa todo e tome o que sentyr ser neçesario a vossos 
pouoos porquanto as coussas contheudas no dicto caderno nos parecem santas 
e boõas”.

Publ. Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), Centro 
de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2002, 
p. 135.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
---------- ---------- ----------- ----------
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85. 1498 – Cortes de Lisboa.

Na reunião de Cortes refere-se a ordenação do livro III, para que 
nenhum concelho seja citado sem mandado especial de El-Rei.

“Jtem Senhor he ordenaçom vosa no terceiro liuro nenhuum Concelho nom 
seJa citado Saluo per uoso espyciall mandado pera nos a vosa alteza ver o 
Conçelho que he de calidade do casso E ora se faz per o Contrairo, porque o 
Corregedor da uosa corte nom quer gardar a ordenaçom
E porque se loguo manda citar Cidade e villa, pede uoso pouo que com grande 
pena mande gardar a dicta ordenaçom
nisto lhe fara merçe”.

Liv. III, Tít. 7 – Que concelho, corregedor ou juiz nom sejam 
citados sem mandado especial de ElRey.

Publ. Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), Centro 
de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2002, 
pp. 140-141.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
III, 7 III, 6 III, 6 III, 6

86. 1498 – Cortes de Lisboa.

Num dos capítulos especiais de Olivença faz-se referência às Ordenações 
antigas.

“Ytem Senhor fazemos Saber a vos alteza que per vossas hordenaçoões 
amtigas sse defemde que pera os Regños de castella nom passe nemhuma 
pessoa caualos etc em as quaaes hordenaçoões nom fala em nemhuumas beestas 
muares nem semdeiros galegos e outros que nom sam de marca e os portaJeiros e 
alcades das sacas tomam por perdidas as taaes bestas muares e semdeiros aJmda 
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que nom SeJam de marca como os nom acham Registados
Pidimos por merçee a vos alteza que mande que as taaes beestas se nom Registem 
nem sse tomem pois que nom sam cauallos em que vossas hordenaçoões deuem 
de emtemder
A esto lhe Respomdemos que nos praz lhe ser asy fecto nos semdeiros semdo 
certo semdeiro galego e capado”.

Liv. IV, Tít. 47 – Dos que levam pera fora do Regno Ouro, 
ou Prata, Dinheiros, Bestas, ou outras cousas, que som defesas.

Publ. Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), Centro 
de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2002, 
pp. 474-475.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
---------- ---------- ----------- ----------

87. 1502.março.15 – Casa do Cível / Lisboa.

Resolução de D. Manuel I sobre a sucessão dos cristãos novos, na 
sequência das dúvidas suscitas à interpretação da lei, após a expulsão 
dos judeus, em 1497.

“Sobre a Ordenação que permitte aos Judeos conversos
herdarem a seus pais.

Estamdo ElRey nosso Senhor em a Relaçam da Casa do Ciuel da Cidade 
de Lixboa aos xv dias do mes de Março do anno do naçimento de nosso 
Senhor Jeshus Cristo de mil e quinhentos e dous annos, foi mouida duuida se a 
hordenaçam do segundo liuro no titolo De como o Judeu comverso aa fe de 
Jeshus Cristo deue herdar a seu padre e madre se deue guardar e praticar na 
soçessam dos Cristãos nouos, que se em estes Regnos comuerteram e tornaram 
Cristãos, depois que o dito Senhor mandou tomar os moços Judeos e os mandou 
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bautizar: pera que cada hum aja a parte dos bens de seu pay e may mais e menos 
segumdo o tempo da sua conuersam, como he comteudo em ha hordenaçam. E o 
dicto Senhor com acordo do Governador e Desembargadores que presemtes eram 
e o Chanceller mor detriminou e mandou que a dicta hordenaçam se compra 
em todo e aja logar em todos aquelles que se tornaram Cristãos antes que sua 
Senhoria mandasse tornar Cristãos os moços Judeus. E quanto aos ditos moços 
que per mamdado do dicto Senhor foram baptizados e bem assy nos que do 
dicto tempo em diamte se tornaram Cristãos e em estes Regnos uiuem e delles 
nom fugiram nom aja lugar a dicta hordenaçam, mas na soçessam e partilha 
dos bens das taes pessoas, que do dito tempo da tomada dos moços ata ora se 
comuerteram aa nossa sancta Fe e em estes Regnos e senhorios uiuem, se tenha 
açerca desto, assy por respeito dos filhos como dos padres e madres, se tenha 
aquella maneira que per direito e hordenaçoens do Regno se tem e deue ter com 
os Cristãos lidimos filhos e netos de Cristãos: nem se faça quanto aa sosessam 
dos paes e mães e parentes deferemça alguma amtre os dictos Cristãos nouos, 
que do dicto tempo pera cá se comuerteram e os outros Cristãos uelhos filhos e 
netos de Cristãos, nem quanto aas partilhas que amtre elles se fezerem: mas 
sejam quanto ao que dito he auidos e julgados como se nunca foram Judeus nem 
filhos de Judeus. A qual detreminaçam o dito Senhor mamda que se guarde por 
Ley e se registe no livro da Chamcellaria e se tralade no liuro do Regimento da 
dicta Casa do Ciuil. E mamdou a mj dicto Chamceller Mor que o escrepuesse 
aqui neste liuro pera Sua Senhoria assignar.
Foi prouicada esta Lei e hordenaçam per o Licemçiado Joham de Bragua em 
fazendo audiencia dos feitos delRey o Licenciado Aires D’almada aos xvi dias 
do mes de Março de mil e quinhentos e dous annos. Balthezar Fernamdes ho 
escrepui”.

Liv. II, Tít. 79 – De como o judeo converso aa Fé de Jesus 
Christo deve herdar a seu padre e a sua madre.

Publ. “Fragmentos de Legislação escritos no livro chamado antigo das 
posses da casa da Suplicação”, Collecção de Livros Inéditos, Academia Real 
das Ciências, na oficina da mesma Academia, Lisboa, 1793, vol. III, 
n.º35, pp. 582-583.
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OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 79 II, 49 II, 49 II, 42

1. 881503.julho.18 – Lisboa.
Carta de D. Manuel com o traslado de uma ordenação recente:

“Belt[az]ar fernandez scripvam que ora tenho careguo de scripvam da chancelaria 
delRey nosso senhor por Joam da fomseca scripvam della e da fazemda do dito 
senhor nom ser presente faço saber A quantos este meu asynado virem que no 
liuro nouo das ordenaçoões nouas do dito senhor que andaom [n]a dita 
chamcelaria e scripto e asemtado huuma hordenaçam noua do dito senhor de que 
o teor de verbo a verbo tal he:

1502.março.22 – Lisboa.

Ordenação para que nenhum escravo possa comer em taberna 
ou outra qualquer venda e para que estas não estejam abertas 
depois do sino corrido.

da qual ordenaçam que asy no dito liuro esta escripta e assemtada nyculaao 
gonçalves procurador dos mesteres desta cidade em seu nome e como procurador 
da cidade e (…) pedio que por quanto lhe era necessairio o trellado della sobre 
meu synall lho mandase aquy treladar e dar como dito he E visto per mjm 
seu dizer e pedir ha mandey aquy trelladar e trelladada a concertey e por ser 
certydam per mjm asynei feito em lixboa a xbiijº dias dos mes de julho aluaro 
diaz a fez anno de mjll e quinhentos e tres.
baltesar fernandez”.

Lisboa, IAN/TT – Leis e Ordenações, Leis, mç. 2, doc. 3.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
---------- ---------- ---------- ----------
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89. 1504.agosto.03 – Lisboa.

D. Manuel I nomeia João Jorge para o ofício de procurador do 
número da cidade de Viseu e seus termos e do concelho de Lafões.

“Dom manuell etc. a vos juizes concelho e homes boos da nosa cidade de Viseu e 
concelho de lafõoes saude sabede que Joam Jorge morador em esa cidade nos dyse 
como elle era latynado e tinha os cymqo lyuros das ordenaçõoes que nos 
pedia que lhe mandasemos dar nosa carta per a poder ppublicar em esa cidade 
e seus termos e no dito concelho de lafõoese visto seu requerymemto e querendo 
lhe fazer graça e merçe comfiamdo della e de sua letradura(?) que a gusto nos 
seruyra bem e como cumpre  procurador do numero em esa dita cidade e seus 
termos e no concelho de lafõoes e asy e polla e maneira que ho elle deue ser e 
o sam os outros pprocuradores do numero na na(sic) dita cidade E porem vos 
mandamos que ho ajaes hy e hem eses ditos termos por pprocurador do numero 
como dito he e passe em forma dada em lixboa a tres dias dagosto ElRey o 
mandou pello doutor Ruy boto do se conselho e chanceler moor em seus Regnnos 
e senhorios Pero gomez a fez aano de nosso Senhor Jhesus Christo de myll e b 
iiij annos”.

Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 23, fl. 24.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
Todos ---------- ---------- ----------

90. 1505.

Crónica de D. Manuel, da autoria de Damião de Góis.

“El-rei D. Emanuel foi naturalmente amador de honra e desejoso de deixar de 
sim memoria e boas leis e foros a seus sugeitos e vassalos, do que movido começou 
neste anno de mil e quinhentos e cinco hum negocio de muito trabalho que foi 
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mandar reformar as Leis e ordenações antigas do regno e acrescentar 
nellas algumas cousas que lhe pareceram necessárias”

Damião de góis, Crónica de D. Manuel, IVª parte, capítulo 94.

Jerónimo Osório, nos feitos de D. Manuel:

“Eodem anno 1505 Rex leges multas vetustis legibus addidit, & antiqua 
instituta correxit”

Jerónimo osório, Da Vida e Feitos d’ElRei D. Manuel.

91. 1500.agosto.07 – Lisboa.

No foral novo de D. Manuel I a Lisboa foi transcrita uma lei do livro 
segundo da Reforma das Ordenações.

“E por quanto os que per este foral devem ser escusos de portagem per Respeito 
dalguuns privilegios dados a alguuns lugares ham de ser vizinhos delles por 
tanto pera se bem poder saber em que maneira se entendem os que ham de 
ser vizinhos Mandamos aquy poer a ley contheuda no segundo liuro das 
nossas Reformações que falla nos ditos vizinhos como se segue:

OA Liv. II, Tít. 30 – Em que modo e em que tempo se faz algum 
vizinho porque seja escusado de pagar portagem a ElRey.

1436.janeiro.21 – Estremoz

Ordenação que estabelece a forma e o tempo para se 
atribuir a qualidade de vizinho, que seja escusado de pagar 
portagem a el-rei.

Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 5 (Livro dos Forais Novos 
da Estremadura), fls. 13v-14, em http://digitarq.dgarq.gov.pt/

details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013).
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Luiz Fernando de Carvalho dias, Forais Manuelinos do Reino de Portugal 
e do Algarve: conforme o exemplar do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de 
Lisboa, vol. 3, Estremadura, [Beja], 1962, pp. 13-14.

Foral Manuelino de Lisboa, coord. de Inês Morais Viegas, edição fac-
similada, Câmara Municipal, Lisboa, 2000, pp. 178-179.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 30 II, 21 II, 21 II, 21

92. 1501.setembro.01 – Lisboa.
No foral novo de D. Manuel I a Évora foi transcrita uma lei do livro 
segundo da Reforma das Ordenações.

“E por quanto os que per este foral deuem ser escusos de portagem por respeito 
dalguuns priujlegios dados a alguuns lugares ham de seer vezinhos delles 
Portanto pera se bem poder saber em que maneira se emtendem os que ham de 
seer vezinhos Mandamos aquy poer a ley contheuda no segundo liuro das 
nossas Reformaçoões que falla nos ditos vezinhos como se segue:

OA Liv. II, Tít. 30 – Em que modo e em que tempo se faz 
algum vizinho porque seja escusado de pagar portagem a 
ElRey.

1436.janeiro.21 – Estremoz

Ordenação que estabelece a forma e o tempo para se 
atribuir a qualidade de vizinho, que seja escusado de pagar 
portagem a el-rei.

Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 45 (Livro dos Forais Novos 
de Entre Tejo e Odiana), fls. 6v-7, em http://digitarq.dgarq.gov.pt/

details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013).
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Luiz Fernando de Carvalho dias, Forais Manuelinos do Reino de Portugal 
e do Algarve: conforme o exemplar do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de 
Lisboa, vol. 4, Entre Tejo e Odiana, [Beja], 1965, pp. 6-7.

Maria Ângela beirante, Foral Manuelino de Évora, Câmara Municipal 
de Évora, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2001.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 30 II, 21 II, 21 II, 21

92-A. 1503.agosto.03 – Lisboa.

No Regimento dos vereadores e oficiais da Câmara de Lisboa, 
outorgado por D. Manuel I, faz-se referência às:

“leis e ordenaçõees per que se Regem os ditos nossos Regnos e Senhorios”
Lisboa, AHM – Livro dos regimentos dos vereadores e oficiais da 
Câmara (Livro Carmesim), fls. 8v-28v.

Cadernos do Arquivo Municipal, 2014, pp. 273-298.

2. 93. 1504.agosto.20 – Lisboa.
No foral novo de D. Manuel I a Silves foi transcrita uma lei do livro 
segundo da Reforma das Ordenações.

“E por quanto os que per este foral deuem ser escusos de portagem por respeito 
dalguuns priujllegios dados a alguuns lugares ham de ser vezinhos delles 
Portanto pera se bem poder saber em que maneira se emtendem os que ham de 
seer vezinhos Mandamos aquj poer a ley contheuda no segundo liuro das 
nossas Reformaçoões que falla nos ditos vezinhos como se segue:
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OA Liv. II, Tít. 30 – Em que modo e em que tempo se faz 
algum vizinho porque seja escusado de pagar portagem a 
ElRey.

1436.janeiro.21 – Estremoz

Ordenação que estabelece a forma e o tempo para se 
atribuir a qualidade de vizinho, que seja escusado de pagar 
portagem a el-rei.

Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 45 (Livro dos Forais Novos 
de Entre Tejo e Odiana), fls. 20v-21, em http://digitarq.dgarq.gov.pt/

details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013).

Luiz Fernando de Carvalho dias, Forais Manuelinos do Reino de Portugal 
e do Algarve: conforme o exemplar do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de 
Lisboa, vol. 4, Entre Tejo e Odiana, [Beja], 1965, pp. 21-22.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 30 II, 21 II, 21 II, 21

94. 1506.fevereiro.01 – Almeirim.

No foral novo de D. Manuel I a Santarém refere-se o livro segundo 
da Reforma das Ordenações, mas não se transcreveu a lei por ser 
idêntico à de Lisboa.

“E por quanto os que per este foral devem ser escusos de portagem per Respeito 
dalguuns priuilegios dados a alguuns lugares ham de ser vizinhos delles. 
Portanto pera se bem poder saber em que maneira se entendem os que ham de 
ser vizynhos mandamos aqui poer a ley contheuda no segundo livro das 
nossas Reformações que falla nos ditos vizinhos como se segue:
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OA Liv. II, Tít. 30 – Em que modo e em que tempo se faz 
algum vizinho porque seja escusado de pagar portagem a 
ElRey.

1436.janeiro.21 – Estremoz

Ordenação que estabelece a forma e o tempo para se 
atribuir a qualidade de vizinho, que seja escusado de pagar 
portagem a el-rei.

Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 5 (Livro dos Forais Novos 
da Estremadura), fls. 26-26v, em http://digitarq.dgarq.gov.pt/

details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013).

Luiz Fernando de Carvalho dias, Forais Manuelinos do Reino de Portugal 
e do Algarve: conforme o exemplar do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de 
Lisboa, vol. 3, Estremadura, [Beja], 1962, pp. 26-27.

Santarém AHM – A/1.

Maria Helena da Cruz CoelHo, Foral de D. Manuel I a Santarém, Câmara 
Municipal, Santarém, 2007, pp. 280-281.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
II, 30 II, 21 II, 21 II, 21

95. 1508.junho.21 – Santarém.

Domingos Dias, escrivão da Câmara da vila de Santarém, manda 
encadernar os livros das Ordenações, à custa do concelho, por 
andarem de todo desmanchados: 

“Estes cimqo liuros das reformaçõees primeiro 2º 3 4 V som da 
Camara desta muy nobre e sempre leall villa de Samtarem e os mandou 
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emcadernar por andarem de todo desmanchados Domingos Dyaz e Espriuam(?) 
da camara a xxj dias de Junho de mill bc e biij anos aa custa do Concelho”.

Lisboa, IAN/TT – Leis e Ordenações, Núcleo Antigo 14, fl. 131v.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
Todos ---------- ----------- ----------

95-A - 1510.março.07 – Lisboa.

Numa avença e amigável composição para terminar uma contenda 
judicial:

“posto que exceda ho dobro dos ditos cem cruzados e renunciarom para ello a 
ley segumda codice de rescindenda venditione (Cód. 4.44.2) e a 
ordenaçom do Reyno e todos outros direitos ciujs e canonjcos que sobrassem 
aaqueles que em algum contrauto som enganados aalem do justo preço”

OA Liv. IV, Tít. 45 – Do que quer desfazer alguma venda 
por seer enganado aalem da meetade do justo preço.

Lisboa, IAN/TT – Mosteiro de Santos-o-Novo, n.º 337

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
IV.45 IV.34 IV.34 IV.30

3. 96. 1510.abril.22 – Santarém.
Carta de D. Manuel com o traslado de uns capítulos do clero, 
apresentados a Fernão de Pina:
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“Dom Manoell per graça de Deos Rey de Purtugall e dos Allgarves d’aquem 
e d’allem mar em Afryca , senhor da Guynee e da conquysta, navegaçom, 
comercyo d’Ethyopya, Arabya, Persya e da Imdya. A quantos esta nosa carta 
vyrem [fazemos saber] que no lyvro novo das hordenaçoens que anda 
em nosa chancelaria he escripta e asentada hua detreminaçam nova a certos 
apontamentosque nos forom feitos por Fernam de Pyna por parte e em nome 
dos prelados e clerysya de nosos reynos d’allguns agravos que recebyom dos nosos 
hofyciaes e rendeiro das sysas da quall detremynaçam ho trelado dela he este que 
se ao dyante segue:

1501.setembro.01 – Lisboa.

Capítulos especiais do Clero, apresentados a Fernão de Pina.

Da qual detreminaçom que asi atras scripta e asentada em o dicto lyvro que 
anda em a dyta nosa chancelaria Pero Gonçallvez vygayro da nosa cidade do 
porto nos pydyo por merce que lhe mandasemos dar ho trelado dela em hua nosa 
carta por quanto lhe era muito necesaria e se esperava dela ajudar. E vysto per 
nos seu requerimento e querendo-lhe fazer graça e merce ouvemos por bem e lha 
mandamos dar toda incorporada em esta nosa carta asy e pela dicta guysa que 
no dicto lyvro he iscripta e asentada..
E porem mandamos a todolos nosos corejedores, ouvidores, juizes e justiças, ofyciaes 
e pesoas de nosos reynosa que esta nosa carta for mostrada e o conhecymento 
pertencer que em todo lha cumpram e goardem e façam compryr e goardar como em 
ho dicto lyvro he iscripta e asentada e em esta nosa cartafaz mençom sem duvyda 
nem embarguo allgum que a ello ponhaes em maneira allgua que seja. Dada em 
Santarem a xxii dias d’Abrill El Rei o mandou per ho doutor Ruy Boto do seu 
conselho e chançarell moor de seus reynos e senhorios; Antonio Gomez a fez: Ano 
de Nosso Senhor Jhesus Christo de mill e quynhentos e dez e (sic) anos”.

Porto, AD – Monásticos, 3428, fls. 395-400.

Amândio Jorge Morais barros, “«Por ser de sua lavra e cutelo»: 
questões entre o Porto e o mosteiro de Ancede relativas à venda de 
vinhos na Idade Média”, Douro – Estudos & Documentos, vol. III (5), 
1998, pp. 79-83.
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OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
---------- ---------- ----------- ----------

97. [a. 1512]658.
Traslado de quatro títulos das Ordenações Afonsinas, pela ordem 

que se segue:

Liv. IV, título 79 – Titulo do foreiro que vendeo o foro per 
autoridade do senhoryo ou sem seu outorgamento.

Liv. IV, título 78– Titulo do foreiro que nomeou alguem ao 
foro e depois reuoga esta nomeaçom.

Liv. IV, título 80 – Titulo do foreiro que nom pagou o foro 
per tres anos e depois quer purgar a mora oferecendo o foro 
deuudo.

Liv. IV, título 77 – Titulo do que ffilhou alguum foro para si e 
çertas pessoas e nom nomeou alguum a elle ante da sua morte.

Lisboa, IAN/TT – Congregação de São João Evangelista, Convento de 
Santo Elói, Liv. 18, fls. 16-19v.

OA (1446) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
IV, 77-80 IV, 61-64 IV, 61-64 IV, 62-65

658 Agradeço a cedência deste documento ao Dr. Pedro Pinto, do Centro de Estudos Históricos da Universidade 
Nova de Lisboa. O cotejo deste registo com o texto publicado das Afonsinas não revelou variantes de relevo 
a salientar. Por outro lado, não me foi possível efectuar quaisquer diligências quanto a uma possível datação 
crítica do códice. Segundo o Dr. Pedro Pinto, uma nota inicial identifica-o como um livro destinado ao 
registo das contas do convento para o ano de 1447, mas a maior parte dos registos são do ano de 1453. Mais 
um comprovativo da precocidade, e não escassa, circulação das Afonsinas.
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98. 1511.novembro.12 – Lisboa.

Alvará de D. Manuel I em que concede ao duque de Bragança toda a 
jurisdição antiga, posse, usos e costumes em que estava, per si e seus 
antecessores, na sua Casa e terras, sem embargo da Nova Ordenação 
geral que fazia e depois de feita.

“Nós, El Rey fazemos saber a quantos este nosso alvará virem que havendo 
respeito as grandes doaçoens que pelos reys nossos antecessores e que por nós 
foram feitas, dadas e confirmadas aos antecessores do duque de Bragança e de 
Guimaraens, meu muito amado e prezado sobrinho, acerca das jurisdiçoens das 
villas e terras, e rendas que lhe pelos ditos reys nossos antecessores foram dadas, 
e por nós confirmadas, e a posse e costumes antigos de que os ditos antecessores e 
elle dito meu sobrinho em tudo uzavam acerca das ditas jurisdiçoens, e havendo 
assim o mesmo respeito aos grandes merecimentos dos ditos seus antecessores, 
e pelos grandes e estremados serviços que a estes nossos reynos e aos ditos reys 
antepassados nossos antecessores, e em especial o conde dom Nuno Alvares 
Pereira, condestavel que foi destes reynos, que os ajudou a ganhar e a defender a 
Ell Rey Dom Joam de louvada memoria, meu visavo e esguardando quando o 
dito duque meu sobrinho e a nós chegado em divida e parentesco, e os serviços que 
delle temos recebidos, e ao diante esperamos receber, e por todos estes respeitos 
e por folgarmos de fazer merce ao dito duque meu sobrinho, que queremos e 
nos pras que a Ordenação Geral, que novamente fizermos acerca das 
jurisdiçoens das rainhas, infantes, senhores e fidalgos de nossos reynos, nam 
haja lugar algum ao que toca as jurisdiçoens das terras dos ditos duq, digo, 
do dito duque meu sobrinho, e assim de todas as suas rendas nem isso mesmo 
aos uzos e costumes de que até agora uzaram e estiverão em posse, nem em 
couza alguma delle lhe prejudique nenhuma clauzulla, declaraçam, derogação 
nem pena nella contheudo, nem isso mesmo a seus sucessores; porque todo nella 
contheudo, havemos por nenhum e de nenhum vigor do que assim tocar ao dito 
duque meu sobrinho, e assim a seus sucessores em suas terras, jurisdiçoens, e 
rendas delles e assim em seus uzos e costumes como dito he, porem o notificamos 
assim ao nosso regedor e governador das nossas Cazas da Suplicaçam e do Civel 
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e dezembargadores das ditas Cazas, corregedores, juizes, e justiças, officiais, e 
pessoas a quem este alvará for mostrado e o conhecimento delle pertencer, e lhe 
mandamos que em todo o cumpram e guardem, e façam inteiramente comprir e 
guardar como nelle se contem, sem nisso porem duvida, nem embargo algum, da 
dita Ordenação Geral, e de qualquer outra e da ley, cartas e mandamos(sic) 
nossos que em contrario desto sejão, ou possam ser porque queremos e nos pras 
que esta valha e tenha força e vigor como se fosse carta por nós assignada e 
sellada de nosso sello e passada pella chancellaria, sem embargo da ordenação 
em contrario. Feita em Lisboa, aos 12 dias de Novembro. O secretario a fes, 
anno de mil e quinhentos e onze”.

Fernando de sousa, Memórias de Vila Real, vol. II, Vila Real, 1987, pp. 
375-377.

99. 1512.maio.06 – Lisboa.

Assento da Casa do Cível.

“Ass. VI de Maio de 1512 estando El Rei Nosso Senhor em Relação foi 
duvidado se poderia o primeiro marido reconciliar a mulher, que, vivendo elle, 
se cazasse com outro marido sem aver pena alguma por assy cazar com dous 
maridos, que parecia outra especie de maleficio: e foi determinado por Sua 
Alteza que quando tal caso acontecesse, pedindo o primeiro marido sua mulher, 
lhe fosse entregue assim como por Ordenação antiga he determinado quando 
a mulher he accusada de simpres adulterio”.

Liv. V, Tít. 7 – Do que dorme com molher casada per sua 
voontade.

Francisco Xavier de Oliveira Matos, “Prefação”, Ordenações Manuelinas, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1984, p. 9 (c) (Fac-simile a 
partir da edição das Ordenaçoens do Senhor Rey D. Manuel, Coimbra, na 
Real Imprensa da Universidade, 1797).
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99-A – 1524.

A cópia do regimento do almirantado da Índia é feita a partir do 
regimento do almirante que estava no “liuro primeiro das hordenações 
Amtijguas”.

O Regimento do Almirantado da Índia, introdução e notas de Carmen M. 
radulete e António Vasconcelos de saldanHa, Lisboa, Edições Inapa, 
1989, p. 19.
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(anexos CronológiCo-doCuMentais – iii659)
III. (O Regimento dos Oficiais de D. Manuel I)

1. 1503.fevereiro.22 – Lisboa.

Alvará de D. Manuel I concedendo a Valentim Fernandes o privilégio 
da impressão dos livros do Regimento dos Oficiais. Este alvará foi 
apresentado a Brás Afonso da Costa do conselho de el-rei e do seu 
desembargo e corregedor por ele com alçada na cidade de Lisboa, no 
dia 25 de fevereiro de 1503, para que o mandasse apregoar e afixar às 
portas da Sé e da Ribeira:

“Nos elRey per este nosso Alvara nos praz pello trabalho que vallentym 
fernandez tem leuado na empresam dos liuros dos Regymentos que ora 
mandamos fazer pera todo Reyno dos juizes e oficiaes que nenhuma pesoa 
em nossos Reynos os nom possa impremir nem fazer salluo ele dito vallentym 
fernandez so penna que quem o contrairo fezer encorra em pena de cem cruzados 
douro a mettade pera quem o acusar e a outra pera as obras do nosso sprital E 
mais nos praz que se pella veentura forem ympremydos e feitos fora do Reyno 
e a estos Reynos e senhorios delles trazidos a vender que nom possam neles ser 
vendidos posto que asy de fora venham sob a dita pena a quem os vender ou 
comprar porem mandamos disso passar este nosso aluara o qual mandamos 
que se cumpra e garde como nele he conthyudo E mandamos que seja apregoado 
e noteficado por que se nam possa allegar ynorançia E praznos que alha este 
como se fosse carta per nos asynada e aselada de nosso seello e pasada por nossa 
chamçelaria sem embarguo de nossa ordenaçam em contrairo feyto em Lixboa 
a xxij dias de feuereiro 1503.

659 Este anexo documental faz parte do artigo que foi publicado como “O Regimento dos oficiais de D. Manuel 

I”, in e-SLegal History Review 18, junho de 2014 [Disponível em: http://www.iustel.com/v2/revistas/
detalle_revista.asp?id=15 (consultado no dia 26 de outubro de 2018)]. Os subsídios documentais que 

surgiram a posteriori foram incluídos na ordem cronológica e vão identificados com uma letra à frente do 
número que corresponde à ordem do documento imediatamente anterior.
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E porem ele os dara ao procurador que ora da este e no mais.
[assinado] Rey

[no fundo do fólio] Aluara per que praz a vossa senhoria que non 
posa imprimyr nem fazer os liuros dos Regimentos outrem saluo Valentym 
Fernandez so pena de C cruzados e que se se fizerem fora do reyno e a ele forem 
trazydos que se nom possam nele vender so a dita pena 

Lisboa, IAN/TT – Corpo Cronológico, Parte I, mç. 4, n.º 12, em 
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=3784414 (consultado no dia 26 de 
março de 2013).

Livros Antigos Portuguezes 1489-1600 da Bibliotheca de Sua Majestade 
Fidelissima, Descriptos por S. M. El-Rei D. Manuel, Impresso na 
Imprensa da Universidade de Cambridge, Londres, 1929 (2ª edição, 
Braga, 1995), Vol. I, p. 162 (incompleto).

2. 1503.maio.28 – Lisboa.

Carta de D. Manuel I para que António de Pinharanda dê os 
regimentos dos pesos e dos oficiais das cidades, vilas e lugares do 
reino à vila de Viana da Foz do Lima.

“Juizes, vereadores, procurador, ofeciaees e homeens boons nos, el-rey, vos 
emvyamos muito saudar; semtimdo, assy, per serviço de Deus e nosso e booa 
governamça do povo de nossos regnos hordemamos de mamdar a todallas cidades 
villas e luguares dos ditos nossos regnos os regymentos dos offeceaees per que 
se ham de reger e governar e, assy mesmo, o regymento dos pessos que ora 
novamente hordenamos e mamdamos fazer e porque avemos per bem que de 
Janeyro que vem de bciiij annos em dyamte se pesse pollos ditos pessos segumdo no 
dito regymento mandamos António de Pinha<randa> nessa comarqua, pera 
dar os regymentos e pessos nessas cidades villas e luguares dellas na maneyra 
que leva em seo regymento per nos asinado porem vos mandamos que tanto 
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que vos forem dados os ditos pessos ponhaees loguo muyta deligemcia como 
todellas pessoas que deverem  de ter pessos em essa villa e seus termos afynem  
e comcertem seus pessos per estes novos que ora assy emvyamos de maneira que 
comecem a pessar per elles do dito premeyro dia de Janeiro em diante per que 
assy se ha-de fazer em todo o regno como dito he e se passado o dito tempo 
pessarem pollos velhos emcorreram na pena da hordenaçam e os ditos pessos e 
regymentos paguam ao dito António de Pinha<randa>, de quallquer dinheiro 
que nesse concelho ouver das remdas delle e sera aquelle preço que tudo custou de 
que vos sera mostrado a comta no regymento que o dito António de Pinharanda 
e semdo casso que hy nom aja dinheiro pera isso per esta pressemte damos 
luguar e lycença pera se taixar per que se tyre o dito dinheiro que pera isso for 
necessareo e mais emcomemdamos-vos que ponhaees em tudo muyta deligemcia 
pera se assy fazer na maneyra que dito he……… em serviço. Stprita em 
Lixboa oje xxbiij de Mayo Lourenço Montes a fez de mill bc iij.
Vyana”

Viana do Castelo, AM – 883, n.º 41.

3. 1504.junho.18 – Lisboa.
Carta de D. Manuel I, dirigida ao corregedor de Entre-Douro-e-Minho 
e aos juízes da cidade do Porto, isentando o concelho do Porto do 
cumprimento do regimento novo, a propósito dos carniceiros.

“Nos El Rej fazemos saber a uos nosso corregedor da comarca Dantre Douro 
E Minho E aos Juizes da nosa cidade do Porto que a nós praz por alguns 
respeitos que nos a jsso mouem que pelo regimento E ordemnação que ora 
nouamente fizemos sobre a compra dos gados que os carniceiros obrigados 
aos lugares desa comarca hão de comprar pera nelles cortarem se nom huse nem 
se faça por ello obra alguma, E o possão comprar como o ate hora fizerão sem 
embargo da dita ordenação E regimento ser em contrairo, E esto por tempo 
de dous annos que se começarão da feitura deste nosso aluara em diante. E 
porem vos mandamos que durando o dito tempo lhe cumprais inteiramente este 
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sem outra duuida, por que assi nos praz, feito em Lisboa a dezoito de Junho. 
Vicente carneiro a fez de mil E quinhentos E quatro. E este nom guardareis 
se nom for pasado pelos officiais da chancelaria de nossa camara. Rej. Rbc reais. 
Baltesar fernandez, pagou setenta E dous reais. João da Fonsequa”.

Corpus Codicum Latinorum et Portugalensium eorum qui in Archivo Municipali 
Portucalensi asservantur antiquissimorum, vol. 4, Porto, doc. 451, p. 201.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
---------- Tít, 23 V, 47 V, 47 V, 89

4. 1504.junho.25 – Lisboa.

Na resposta régia a algumas dúvidas do concelho do Porto consta 
esta verba:

“Item quanto aos jncomuenientes que nos apontais acerqua do regimento 
nouo que fizemos sobre as carnes Afonso tome leua hum nosso aluara per que 
nos praz que dous annos esteis como dantes estaueis sem embargo do dito nosso 
regimento”.

Corpus Codicum Latinorum et Portugalensium eorum qui in Archivo Municipali 
Portucalensi asservantur antiquissimorum, vol. 4, Porto, doc. 452, p. 201.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
---------- Tít, 23 V, 47 V, 47 V, 89

5. 1504.julho.11 – Porto.

Acta de vereação da cidade do Porto, para a qual mandaram chamar 
Afonso Vaz de Caminha, juiz dos órfãos, e João de Figueiró, escrivão 
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dos órfãos, para que dessem fiança segundo a forma do Regimento 
novo de El-Rei.

“Aos xj dias do mes de Julho de bc iiijº annos na camara da uereaçom desta 
cidade do Porto sendo hy os oficiaes . a saber .Vasco Carneiro e Afonso Thome 
Jujzes e Joam Martjnz fferreira e Fernam Novaees e Manuell Gonçallvez 
vereadores e Francisco Aluarez procurador os ditos hofficiaes mandarom 
chamar aa dita camara Afonso Vaaz de Camynha juiz dos orffos e Joam de 
Figueiro estprivao delles e por elles ffoy dito que lhes requerjam da parte del 
Rej noso senhor que dessem ffiança dos ditos hoficios . a saber . elle Afonso 
Vaaz de quatrocentos mjl reais e Joam de Figueiro de ijc reais segundo forma e 
regymento novo del Rej noso senhor que lhes foy levado em suas pessoas e 
por eles ffoy dito que erom dello contentes e que arendassem a huum tabaliam 
a dita fiança e asy crjam compryam o que o dito Senhor sobre este caso manda 
/ e os ditos oficiaees lhe tornarom a requerer que todavya desem a fyança na 
forma que elRey manda”.

Porto, AHM – Livro de Vereações, fl. 193v.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
----------- Tít, 16 I, 56 I, 56 I, 65

6. 1504.julho.13 – Porto.

Nesta vereação da cidade do Porto, reitera-se a obrigação de o juiz e 
escrivão dos órfãos darem fiança dos seus ofícios, como lhe tinha sido 
notificado na vereação passada.

“Iteem aos xiij dias do mes de Julho de bc iiijº annos na camara da vereaçom 
desta cidade do Porto sendo hy os officiaees . a saber . Vasco Carnejro e Afonso 
Thome jujzes e Fernam Novaees vereadores per elles foy dito como ja tinham 
mandado na dita vereaçom passada a Afonso Vaaz de Camjnha Jujz dos 
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orfoos e a Joam de Figueiro esprivam do dito oficio que eles dessem ffiança 
abastante por os ditos officioos segundo he conthido no regymento novo e 
porquanto elles ora tornavam a dizer que elles nom podiam achar a dita ffyança 
asy desaforando e na forma que elRey nosso Senhor tem mandado que lho 
notificava asy a eles ditos oficiaees porem que eles eram homes de boas ffazendas 
e abonados per ao tall caso e mays que a eles parecia nom ser necesairo darem 
outra ffiança e os ditos oficiaees diserom que bem conheciam eles serem per elles 
abastantes e abonados porem que eles nom podiam descompenssar com a dita 
ordenaçom e Regymento e que eles officiaes ho estpreverjam a sua alteza 
de maneira quer que sobe este caso se tenham e mandarom a mjm sprivam asy 
sprever neste liuro de sprever a elRey”.

Porto, AHM – Livro de Vereações, fl. 194v.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
----------- Tít, 16 I, 56 I, 56 I, 65

7. 1504.julho.24 – Porto.

Os oficiais da Câmara do Porto disseram a Afonso Vaz para restituir o 
que ele cobrava a mais nas partilhas e inventários dos órfãos. Por outro 
lado, exigem-lhe a fiança do ofício na forma do Regimento de el-rei.

“Item aos xxiiij dias do mes de Julho de bc iiij annos na camara da vereaçom 
desta cidade do Porto forom juntos os officiais para fazer vereaçom . a saber 
. Vasco Carnejro e Afonso Thome juizes e Fernam Nouaees e Manuel 
Gonçallvez vereadores e Joham Allvares procurador e os outros oficiaees nom 
eram na cidade ou quaees ouujrom partes que hy vierom e logo veio a dita 
camara per ante os oficiaees . a saber . Marcos Barbosa e Joham de Beça 
Tabeliaes e estpriuaees dos orfoos do julgado de Gaya e Penaffiel termo desta 
cidade do Porto e asy partjdor do julgado de Penafiel sendo hy Afonso Vaaz 
de Camjnha juiz dos orfoos e estprivam do dito oficio y logo per o dito Marcos 
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Barbosa e Joham bbeça foj dito como ho alcayde os fora penhorar e asy partjdor 
por mandado do dito Afonso Vaaz juiz dos orfoos sobre ho esprever dhos 
enventarios e amostram hy mandados do corregedor Ruj Gomez Maracote e 
asy deles oficiaes per que mandauam que sem embargo deuido(?) o dito Afonso 
Vaaz eles partidor e tabeliaes serujsem seus oficios como ate qui serujrom sem 
fazerem ennovaçom e sobre esto se passou nesta [s]pritura sobre os ditos penhores 
e os ditos oficiaes lhe mandarom ao alcayde que lhe desse seus penhores pojs eles 
usavam desses oficios como devjam e o dito Afonso Vaaz lhes pos pena de dez 
justos que nom fizesem nenhus enventajros por partidor saluo com ele e outro 
sy per os ditos oficiaes foi dito ao dito Afonso Vaaz juyz que lhe requerjam da 
parte delRej nosso senhor que todo o que ele levara dos enventarios e partiçoees 
dos orfaos mays de Rbiijº reaes segundo antjgo costume que o tornasse como el 
rei mandava e que lhe leerom e pobricarom ho regymento novo sobre o dicto 
casso do que o juiz e partidores he de levar / e per Joham Alvarez pprocurador 
da cidade ffoy requerido em nome dos moradores da dita cidade que mandassem 
vir os enventarios que eram ffeitos do tempo que o dito oficio serue o dito Afonso 
Vaaz e o que se achasse ele leuar majs dos ditos Rbiijº reaes segundo ho custume 
que lhe ffizessem leuar como elRey manda e de como ho asy requerjam o 
mandarom assy asentar por neste liuro e pediam carta testemunhauel e que 
outro sy elle dito Afonso Vaaz juiz e asy Joham de Figueiro estepriuam dessem 
ffiança como elRej manda”.

Porto, AHM – Livro de Vereações 7, fl. 195v-196v.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
----------- Tít, 16 I, 56 I, 56 I, 65

8. 1504.setembro.17 – Sintra.

Carta de D. Manuel dirigida aos juízes, vereadores e procurador do 
Porto, com a intenção de não alterar o Regimento quanto à fiança 
dos juízes e escrivães dos órfãos.
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“Juizes, vereadores, procurador, nos Ell Rej vos enuiamos muito saudar. Vimos 
a carta que nos escreuestes sobre a fiança do Juiz dos órfãos E escriuão delles, 
E auemos por bem que nosso regimento acerqua dello se guarde como nelle he 
contheudo E não fazermos nisso mudança. Scripto em Sintra a dezasete dias 
de Septembro. Antonio carneiro o fez de mil E quinhentos E quatro. Rej”.

Corpus Codicum Latinorum et Portugalensium eorum qui in Archivo Municipali 
Portucalensi asservantur antiquissimorum, vol. 4, Porto, doc. 449, p. 201.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
----------- Tít, 16 I, 56 I, 56 I, 65

9. 1506.novembro.21 – Coruche.

Carta de D. Manuel I permitindo que as vereações das terras da 
Ordem de Santiago e do seu mestre possam reunir em dias diferentes 
do consignado no Regimento, apresentada em Santiago do Cacém:

“Nos el Rey fazemos saber a todollos nosos corregidores, juizes e justiças e 
oficiaees e pesoas a que este noso alvara for mostrado que nos temos mamdado 
pellos regymemtos novos que mamdamos lamçar pello reyno que se 
façam as camaras das vereaçõees dos lugares certos dias da somana e mays e 
menos em cada lugar seguundo que pellos dictos regimentos vay provido sob 
as penas nelles declaradas. Porem por este nos praz sem embarguo dos dictos 
regimentos que nos lugares das terras dos Meestrados de Samtiaguo e d’Avis 
e asy nas outras terras do Mestre meu muyto amado e preçado sobrynho se 
façam as dictas camaras de vereaçõees naquelles dias que elle ordenar e virom 
que abastara a cada huum lugar pera as cousas serem bem provydas por que 
comfiamos que elle o fará asy como seja bem e proveytoso. Porem vos mamdamos 
que naquela maneira em que elle ordenar quamto aos dias com que asy se 
faram as dictas vereaçõees ho cumpraes e guardees e nam vaades comtra yso 
sem embarguo dos dictos nosos regimemtos por que asy nos praz. Feyto em 

miolo_Códices_Medievais.indd   406 11/04/19   10:53



413

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

407

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

Curuche a XXI dias de Novembro. Amtonio Carneyro o fez de mil Vc VI. 
E isto será asy emquamto nos ho ouvermos por bem”.

Militarium Ordinum Analecta 7. Fontes para o estudo das Ordens Religioso-
Militares. Livro dos Copos, 2006, doc. 256, p. 449, em http://www.cepese.

pt/portal/investigacao/publicacoes/Militarium_7.pdf (consultado no dia 
28 de março de 2013). A versão original manuscrita está disponível 
em http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4251394 (consultado no dia 28 
de março de 2013)

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 27 Tít, 2 I, 36 I, 36 I, 46

10. 1509.julho.07 – Porto.

Antes da escolha dos eleitores para oficiais do Concelho do Porto, o 
corregedor leu, para esclarecimento geral, o Regimento dos Oficiais.

“Aos bij dias do mes de Julho em a cidade do Porto na camara da vereaçam desa 
mesma muy nobre e sempre leall cidade do Porto / e sendo hy o corregedor Pedro 
dagujar e bem asy semdo hy os oficiaes e cidadaes e pessoas que foram chamados 
per pregam per ao que se segue/

[Listagem de setenta e sete nomes, encabeçados pelo juiz e os 
três vereadores em funções]

E sendo asy juntos por elle dito corregedor foy dito como elles eram aly vindos e 
chamados per porteiros e pregam para averem de fazer a jmliçam ora nouamente 
dos Juizes e oficiaaes que ouuerem de servir os tres annos seguintes que começaram 
heste sam Joham passado de bc ix em que acabara a jnliçam passada dos tres 
annos atras. E que para averem de fazer a dita jnliçam aviam de nomear 
per juramento dos santos avangelhos sejs enleitores de boas conueniencias que 
ouuerem descolher aquelles que forem mais autos e pertenecentes para juizes 
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e vereadores e procurador e asy os outros oficiaaes segundo o Regimento 
delRey nosso senhor que pera ello foy lido a todos pello dito corregedor 
e pello dito juramento dos santos avangelhos em que poserom todos as mãos 
deram suas vozes presentes ao corregedor e sayram as mais vozes por enleitores . 
a saber . Afonso Thome e luis ramiro lopo Rabello aluaro donis aluaro pinto e 
Joham martinz os quaes fez logo o dito corregedor asentar em huma casa da dita 
camara para fazerem as pautas dos ditos oficiaaes que os tres annos seguintes 
ham de seruir e o dito corregedor e ofiçiaaes entraram em a dita casa com os 
emleitores e loguo o dito corregedor e ofiçiaaes e emleitores tornaram a sayr da 
dita casa e se vieram a nnosa da vereaçam omde os ditos oficiaaes diserom ao 
dito corregedor que a cidade estaua em pose e custume de alimparem as pautas 
dos ofiçiaaes nom os corregedores e que delle querer alimpar as ditas pautas per 
sy soo elles lhe requerjam que o nam fizese por o dito caso e por outros alguns 
respeitos que elles apontaryam / mais antes lhe requeriam que elle mandase a 
dita emliçam a elRej nosso senhor per hesta de os ditos ofiçiaaes que cousa que 
o dito corregedor em este caso fezese fose nenhuma e de njhuum vallor E o dito 
corregedor disse que elRej nosso senhor lhe desera que elle o limpase segundo seu 
Regimento e nam em outra maneira e que se os ditos ofeçiaaes apontasem os 
outros respeitos que elle daria a elles sua reposta / e de todo os ditos ofiçiaaes 
so deram huuma carta testemunhauell e no todo os ditos emleitores fizeram suas 
pautas dos ofeçiaaes que haviam de seruir os annos seguintes como dito he e 
tannto que as ditas pautes foram feitas e o dito corregedor as alimpou semdo os 
ditos ofiçiaaes presentes com elle e logo no dito dia o dito corregedor fez pellouros 
dos ditos ofeçiaaes meetidos em ceera pera os ditos tres annos seguintes amte os 
quaes logo tirou os que aviam de serujr ho anno presemte que começou ho sam 
Joam de bc ix . a saber . huum pellouro dos juizes em que sayram Afonso Vaaz 
camjnha e Jusarte lobo e tirou outro pelouro dos vereadores em que sayram Gil 
annes daragão e Joham aluarez filho daluaro dyaz e gill Monteiro e Joham 
de Figueiredo o moro e tirou [outro] em que sayo por procurador pero annes 
genrro de Jurio sanchez e tirou outro em que sayo Pero theodosio(?) fernandez 
do pee das celdas e tirou outro em que sayo por estpriuam da camara nicolao 
fernandez e tirou outro em que sayo por juiz dos orfoos Lopo Rabelo / e os 
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outros pelouros dos dous annos seguintes fez o dito corregedor meter em huum 
saquo de repartimentos com os titulos dos oficiaaes postos em elle e os fez asellar 
com ho sello da chancelaria da correiçam e o dito saquo se meteo em huum cofre 
de tres chaues omde se custuma meter as inliçoees e as chaues do dito cofre se 
entregaram aos vereadores do anno pasado segundo o Regimento . a saber 
. huuma a bertolameu Pereira e outra a pallos de pedrosa e outra a fernam 
soariz e o dito corregedor mandou que asy se asentase todo e eu Joam rodriguez 
estpriuam da camara esto estpreuy“.

Porto, AHM – Livro de Vereações 9, fls. 59-61v.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 27 Tít, 2 I, 36 I, 36 I, 46

11. 1510.julho.20 – Porto.

O vereador Nuno Alvares foi condenado a pagar uma multa de 100 
reais, por se encontrar ausente sem justificação, conforme previsto no 
Regimento régio.

“aos xx dias do mes de Julho de bc x annos na camara da uereaçam desta 
cidade forom hj estes oficiaees . a saber . Joam Martinz Ferreira juiz e Vicente 
Correia vereador e outrosy Joam Aluarez vereador do anno pasado ausencia 
de Jorge Lourenço e por nom vjr aa dita vereaçom Nuno Alluarez vereador 
houuerom por condenado em cem reaes segundo fforma do Regymento delRej 
nosso senhor e asy em a dita camara Joam Djaz Vilela que serue de procurador 
e Joam Sanchez com a dita rolaçom”.

Porto, AHM – Livro de Vereações 9, fl. 103v.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I. 27 Tít. 2 I. 36 I. 36 I. 46
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12. 1511.junho.21 – Porto.

Na vereação da cidade do Porto decidiu-se, com o acordo do 
corregedor da comarca, oficiais e cidadãos presentes, que a vereação 
reunisse em Matosinhos à terça e à sexta.

“Aos xxj dias do mes de Junho de bc xj annos na camara da uereaçom desta 
cidade do Porto forom juntos os oficiaes e cidadaaos e pesoas para o que se 
segue/

[o bacharel Pedro de Aguiar, corregedor da comarca de Entre-
Douro-eMinho, o juiz, vereadores, procurador e mais quinze 
pessoas]

[tendo em atenção a fuga para fora da cidade, levanta-se a 
questão da justiça ao presos e da cobrança das sisas]

Outro sy ffoy acordado per o corregedor e oficiaees e cidadaaos neste acordo 
nomeados que juntasem os juizes e vereadores ffora desta cidade por causa de 
empedimento que sejam todos juntos e hum logar ser em matosinhos por seer 
lugar grande e de pouoraçom junta / e que os juizes ffarom na somana duas 
audiencias . a saber . a terça ffeira e sesta e que os taballiaes e escrivaaes sejam 
residentes pera o despacho das partes e que bem asy se faça cada somanha com 
os juizes e vereadores e procurador e escrivam da camara e porteiro . a saber. 
na sesta feira per o quall dia todos hos ditos hofciais seram juntos sob aquella 
penna que he posta no regimento del rei nosso senhor / e que outro sy nese 
lugar de Matosinhos este a cadea da dita cidade para despacho dos presos / 
e portamto ho mandarom asy asentar por acordo e hasento (…) Fernandez 
escripvam da camara o escrepvy”.

Porto, AHM – Livro de Vereações 9, fl. 169-170.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I. 27 Tít. 2 I. 36 I. 36 I. 46

miolo_Códices_Medievais.indd   410 11/04/19   10:53



417

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

411

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

13. 1512.março.08 – Porto.
Registo de um pregão da cidade do Porto.

“Pregam dos almotacees do mes de Março
A oito dias do dito mes deu fee Joham Alvares porteiro da camara que se 
lançara pregam no começo do mes per mandado de Nicolao Fernandez e Vasco 
Diaz almotaçees que todos usem de seus mesteres e dem os mantimentos segundo 
regimento d’El-Rey nosso senhor e etc e eu Joham Rodriguez escripvam da 
camara esto escrepvy”.

Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fl. 127.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 28 Tít. 3 I, 37 I, 39 I, 49

14. 1512.julho.31 – Porto.

A vereação do Porto, para evitar os enganos perpetrados pelos 
moleiros nas farinhas, decidiu nomear dois almotacés pelo período 
de dois meses.

“Ootrosy sendo juntos os ditos oficiaaes e pesoas em camara o derradeiro de Julho 
do dito anno disseram que para estas cousas por elles ordenadas e acordadas 
como atras faz mençam hjrem avamte em regimento e execuçam como por elles he 
ordenado e acordado como suso dito he era neçesareo fazerem se dous almotaces 
honrrados e sabidos e de boas conueniencias(?) que desem as ditas cousas e cada 
huuma dellas axecuçam por dous meses E foy por elles acordado que fosem Jorge 
Ferraz e Fernam eannes caualeiros erdadores a que cometeram e deram o dito 
carrego aos quaes loguo hy deram juramento dos santos avamgelhos que bem e 
verdadeiramente e sem afeiçam usasem do dito carrego dalmotaçes pollos ditos 
dous meses gardando elles em todo a elRej seu serujço e ao pouo sua justiça e per 
Pero annes que seruia de procurador a absençia de Diogo Gonçalvees protestou 
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a cidade sempre estar em pose de se fazerem os almotaçes aos meses como ho dito 
senhor manda em seu regimento e os ditos oficiaaes diseram que para se bem 
fazer o que ordenado tinham e se dar a execuçam o faziam e nam per outra 
vya e mandaram que se asentase este acordo para o asynarem e eu sobredito 
estpriuam esto estpreuj”.

Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fls. 17-17v.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 28 Tít. 3 I, 37 I, 39 I, 49

15. 1512.setembro.13 – Porto.

Na vereação do Porto compareceu o tabelião com a justificação 
da falta do juiz eleito, João Pais, que se ausentava em diligência e 
inquirição por bem da justiça.

“Aos xiij dias do mes de Setembro de mjll bc xij na camara da vereaçam desta 
cidade do Porto semdo hy Joham bayam e Diogo leite vereadores pareçeo hy 
Diogo Lourenço tabeliam em a dita cidade e disse aos ditos ofiçiaaes que Joham 
paaiz juiz lhe lhe mandaua notifycar como hya pera fora fazer huuma deligencia 
e inquiriçam per bem da justiça e que per quamto aqui nam era Diogo Pimto 
juiz seu parceiro que emlegessem em a dita camara huum vereador que ficasse 
per juiz a absencia segundo El-Rey nosso senhor manda660 que se faça em seu 
Regimento em modo e maneira que a cidade nom ficase sem justiça e visto per 
elles seu dizer emlegeram loguo hy Diogo leite vereador que presemte estaua por 
lhes parecer que era mays justo e sabydo para o dito cargo de juiz no esemçial 
ao quall foy dado juramento dos santos avangelhos que bem e verdadeiramente 
use e obre do dito cargo gardando em todo o seruiço delRej nosso senhor e aos 
presos sua justiça e elle assy o prometeo e eu Joham Rodriguez estpriuam da 
camara esto estpreuy”.

660 Entrelinhado.
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Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fl. 30v.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I. 27 Tít. 2 I. 36 I. 36 I. 46

16. 1513.fevereiro.02 – Porto.

Vereação portuense sobre a contenda com os carniceiros e despacho 
à reclamação feita pelo ourives Pedro Gonçalves, afilador dos pesos e 
medidas de cobre da cidade do Porto.

“Aos ij dias do mes de feuereiro do anno de mill bc xiij annos na camara 
da vereaçam da muy nobre e sempre leall cidade do Porto sendo hy juntos os 
oficiaaes e pessoas que seguem
Joham paaiz – juiz Afomso Thome
Manuell gonçalvez – vereador Diogo Lourenço – Tabaliam
Joham Bayam – vereador Duarte Rabello
Fernam da mota – vereador do anno  Symão Rabello
passado absençia dos do presemte Pero Gonçalvez – ouriuez
Dieguo Garces – procurador Jorge Ferraz
Joham Vaaz – thesoureiro Afonso Thome
E Jorge Lourenço – aabsençia Fernam darimho(?)
dos vereadores do anno pasado  E outros

O bacharell Joham Jacome
E sendo asy jumtos pareceram hy os carnjceiros da dita cidade que pera a dita 
camara ficaram vyrem e darem reposta se se queriam obrigar a darem carne a 
cidade e pessoas della assy como se obrigaram ho anno passado e bem asy para 
dizerem se queriam tomar a sysa das carnes pollas comdenaçoes do dito anno 
passado. Os quaes carnjceiros que hy pareceram sam os segujntes . a saber . 
Gonçalo annes Joham Pirez o velho Diogo do Souto Joham Afonso do santo 
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Joham Gonçallvez e a molher de Joham Pirez (Pero Gonçallvez)661 doovydos 
polllo dito seu marido e sendo assy presentes per suas pessoas loguo os ditos 
juizes e ofeçiaaes disseram a elles ditos carnjceiros que lhes prome[te]sem de 
cortarem este anno presente e darem carne a dita cidade pella condiçam do anno 
passado porque com elles nam queriam fazer outra nehuuma emnouaçom poys 
logo no começo do anno começaram a cortar e fazer seu porueito e que por mays 
fauor a elles lhe daryam a sysa em preço onesto de que se elles nam podessem 
descontentar e que de o assy fazerem fariam o que deuyam e do comtrario 
teriam rezam elles ofeçiaaes de fazerem dar a execuçam alguumas cousas em que 
tem comcordado e assy pagarem a sisa de todo o que tem cortado direitamente 
segundo forma do artiguo E loguo os ditos carnjceiros responderam que loguo 
tomariam a sysa e assy cortariam o que podessem mais obrigaramse que o nam 
aviam de fazer como ho fizeram ho anno passado E vendo os ditos ofiçiaaes sua 
reposta e determjnaçom e fundamento seu como era mao e pouco porueitoso para 
o pouoo com acordo e parecer dos erdadores que hy presentes estauam acordaram 
(que se fossem em boa ora sendo certos que se lhe nom avya de comsyntyr que 
cortasem nehuum gado nemdo nem outro nehuuma carne pollo asy symtirem 
por ser acordados e delRej nosso senhor e bem da uerdade por nam dar lugar 
a se perverter justiça …)662 E loguo pellos ditos vereadores e procurador foy 
requerido ao dito juiz da parte delRej nosso senhor que visto como elles tinham 
começado a cortar que os constrangesse e obrigasse a cortarem as ditas carnes 
como fizeram ho dito anno passado e presente E vjsto o dito Regimento pello 
dito juiz mandou aos ditos carnjceiros visto como os tinha nomeado a cortar e 
cortaram que lhe mandaua sob pena de L.ta cruzados para a cidade e catiuos 
que cortassem e vsassem direitamente de seus ofiçios e dessem carne ao pouoo e 
fazendo ho contrario os avyam por condepnados na dita penna e mandaua que 
se executase em seus beens E os ditos carnjceiros pediram dello vista e carta 
testemunhauell e eu Joham Rodriguez stpriuam da camara o asentej asy per 
mandado dos ditos ofiçiaaes.
Outrosy pareçeo hy Pero Gonçalvez ouriuez que ora tem carguo dafillador posto 
polla cidade dos pesos e medidas de cobre o quall disse aos ditos ofeçiaes como 

661 Em linha abaixo.
662 Riscado.
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todos os ouriuezes estauam em custume de nom terem aluarases dos afynamentos 
dos pesos e sem enbargo dello lhe foy mandado que de todos os pesos que afynase 
aos ouriuezes lhe passase mandado como elRej nosso senhor mandaua em seu 
Regimento e que asy lhe notefycasse e esto esrpreuj”.

Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fls. 63-64.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
---------- Tít. 23 V. 47 V. 47 V. 89

17. 1513.fevereiro.23 – Porto.

Na vereação do Porto, tratando-se de nomear novos oficiais, em 
substituição dos eleitos ausentes, o procurador do concelho mandou 
ao escrivão que lesse o regimento novo de El-Rei.

“Aos xxiij dias do mes de feuereiro de mjll bc xiij na camara da vereaçom 
da muy nobre e sempre leall cidade do Porto sendo hy Joham bayam vereador 
e dieguo garces procurador e Jeronimo Rodriguez almotace e loguo pello dito 
procurador foy dito como o dia dontem elle mandara enformar os cidadãos da 
dita cidade que para o dito dia e camara vyessem a ella para se enllegerem juiz 
e vereadores que seruissem em a dita cidade por quanto os juizes ordenairos 
eram fora della a fazerem algumas deligençias per mandado delRey nosso senhor 
e bem asy eram fora os vereadores e que na dita cidade nam fycara somente o 
dito Joham bayam vereador segundo desto deu fee Joham alues porteiro da dita 
camara requerendo o dito procurador que se emlegese huum vereador por Juiz 
a absençia que ficasse em a dita cidade que ouujsse e des[em]penhase as partes 
segundo o dito senhor manda em seu Regimento e ordenaçom em tall 
modo e maneira que a justiça no pereçesse e asy requereo que se enlegessem aos 
vereadores que serujssem pellos do anno presente que nom eram na dita cidade 
e por os ditos cidadãos nom virem o dito procurador protestou que por elles asy 
nom virem e se nom enlegerem os ditos juiz e vereadores que toda perda dapno 

miolo_Códices_Medievais.indd   415 11/04/19   10:53



CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

422416

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

e jnteresse que se dello seguisse elle nom fosse a ello obrigado mas ante se todo 
avir por que djsso fosse e protestou pollas peas e o dito Joham bayam disse ao 
procurador que outra vez mandasse chamar a camara para hy enleger juiz e 
vereadores como dito he porquanto elle avya muito que seruja estremadamente 
em a dita cidade de vereador e ora estaua para hyr para fora a negoçear algumas 
cousas que lhe muito compriam como ja dito tinha ao dito procurador o quall 
disse que loguo para o outro dia segujnte mandarya chamar a dita camara / e 
eu Joham Rodriguez stpriuam da camara esto estpreuy.

E loguo em ho dito dia e camara depoys de comer foram juntos em a dita camara 
os ofiçiaaes e pessoas que se seguem
Joham Bayam vereador
e fernam da mota vereador do anno passado a absencia dos vereadores do 
presente anno que não eram na dita cidade
e dieguo garçes procurador
estando hy Antonio Rodriguez (…) e Joham aluarez porteiro da camara.

E per ho dito procurador foy dito como o dito dia foram enformados alguuns 
cidadaos a dita camara pera com elles se aver de emleger Juiz e vereadores a 
absencia dos juizes e vereadores que eram fora da dita cidade segundo açima 
faz mençam e que por os ditos cidadaos nam virem elle dito procurador requeria 
a mjm estpriuam que lesse hy e notefycase o Regimento nouo delRey nosso 
senhor e foy loguo per mjm lido e notifycado E segundo o entendimento delle 
he que o dito senhor manda que quando quer que os juizes forem doentes 
ou absentes que se notifique em camara e se emleja hum vereador que seja 
mais auto e pertençemte que sirva de juiz como mays comprimento em elle 
contem E por quanto em a dita cidade nom ficara outro vereador somente o dito 
Joham bayam o dito procurador lhe requereo que serujsse o dito oficio de juiz 
a absençia e elle dito Joham bayam que presente estaua aceptou o dito cargo e 
lhe foy dado juramento dos santos avangelhos pello dito procurador que bem e 
verdadeiramente usasse do dito cargo guardando em todo a elRej seu seruiço as 
partes sua justiça e elle assy prometeo e em absencia dos vereadores do presente 
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anno como dito he foy requerjdo e mandado a fernam da mota vereador do anno 
passado que presente estaua que seruisse em seu loguo e aceptou o dito cargo de 
vereador e foi lhe dado ysso mesmo juramento dos santos avangelhos que sirua 
bem e verdadeiramente o dito cargo gardando ao dito senhor Rey seu seruiço e as 
partes sua justiça e nom seja duujda no rriscado posto que se fez por verdade e 
mandaram a mjm Joham Rodriguez estpriuam da dita camara que o asentase 
asy para o synarem e esto estpreuj”.

Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fls. 61v-62.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 26 Tít. 1 I, 35 I, 37 I, 44

18. 1513.março.05 – Porto.

O procurador da cidade do Porto disse que os carniceiros foram 
chamados à reunião anterior para serem constrangidos a abastecer de 
carne a cidade 

“Aos cinquo dias do mes de março de mill bc xiij annos na camara da vereaçam 
da muy nobre e sempre leall cidade do Porto sendo hy o licenciado Gonçalo diaz 
corregedor e bem assy sendo hy os oficiaaes e pessoas que se seguem
Joham paaes juiz Fernam da mota aabsencia 
Dieguo leite  dos outros vereadores
manuell gonçalvez Dieguo garces procurador
Joham bayam Joham vaaz thesoureiro
 Fernam nuniz 
Fernam canaaes Pero aluarez
Jorge ferraaz Gonçalo vaaz
G(…) garçes Antonio de coiros
Joham caualeiro Vasco carnejro o moço
Fernam da canha Gregorio de çernache
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Vasco diaz Pero annes
Pero dandrade Pero caam 
Aluaro soarez

E sendo assy juntos fallando e praticando em cousas de boom regimento segundo 
seu boom usu e custume pello dito procurador foy dito como a camara passada 
foram a ela chamados os carnjceiros da dita cidade para os averem de obrigar a 
darem carne a dita cidade e pessoas della como elRej nosso senhor manda que se 
faça per seu Regimento e por quanto se elles nam quiseram obrigar alegando 
para ysso alguumas rezoes per que se nom deujam dobrigar e com todo fycaram 
de virem a este camara e em ella darem reposta do que amte sy acordassem aos 
ofiçiaaes e por assy nom virem mandaram que fossem penhorados por quinhentos 
bc reaes para a dita cidade e cativos saluo Gonçalo annes e Joham gonçalvez que 
vyeram e que pasasem dello aluara para o alcaide e de feito passou /

[debatida a questão da venda de umas casas, sitas na rua 
nova, ao conde da Feira, contrariando o privilégio da cidade 
de nela não pousarem fidalgos]

Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fl. 64v-65v.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
---------- Tít. 23 V. 47 V. 47 V. 89

19. 1513.maio.20 – Porto.

João Baião, vereador do concelho do Porto, foi encarregue de proceder 
à correição dos pesos e medidas do julgado. Essa correição não foi 
bem aceite pelo couto do mosteiro de Grijó. 

“Aos xxj dias do mes de mayo de mjll bc xiij na camara da veraçam da muy 
nobre e sempre leall cidade do Porto sendo hy juntos os ofiçiaaes e pessoas que 
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se seguem que para a dita camara foram chamados para o que ao diante faz 
mençam
Joham paaiz juiz
Dieguo leite vereador
Joham bayam vereador
 Diogo graces procurador
Gonçalo vaaz p.ª
Joham aluarez
Fernam nunez
Aluaro domjngues
Joham Vaaz thesoureiro
Joham Pereira
Gomez fernandez casall do boos
O bacharell Joham Jacome
Joham Vyeira
Diogo diaz
Pero Gomez
Vasco carneiro o moço
Aluaro brandam
Ferreira Ribeiro
Gomez paaez
Bastiam martinz
E sendo assy juntos per Joham Bayam vereador que presente estaua foy dito como 
lhe fora enviado pella dita cidade e ofiçiaaes della ao julgado de Gaya a fazer 
vereaçam nas cousas que pertence almotaçarya que sam crimes segundo El-Rey 
nosso senhor mandava per seu regimento que em cada huum anno se fizesse 
pellos vereadores da dicta cidade em seus termos e coutos e honras que nelles 
fazem segundo que dantigamente a dita cidade e oficiaaes della estam em posse 
de fazerem a dita vereaçam e que em comprimento de seu mandado elle começara 
de fazer a dita vereaçam em o dito julgado ate que fora ter ao couto de grijo 
onde o juiz jurados e quadrilheiros sabendo de sua ida se absentaram e lhe nom 
quiserram obedecer de que fizera auto e bem asy lhe fora feito Regimento pellos 
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conegos do dito moesteiro de grijo os quaes foram hy vistos e ludos no quall auto 
antre outras muitas cousas faziam mençam como o dito Joham bayam mandara 
açambarcar as partes daquelles que se asy absentaram sobre as quaes cousas 
os ditos oficiaaes fallaram e praticaram e foram todos perguntados as vozes a 
maneira que se njsto deuya ter em modo que a dita cidade fosse manteuda em 
sua posse e guardado seu direito E foy per todos acordado em huum acordo que 
a dita cidade este em sua posse antiga de fazer em ho dito couto sua vereaçam 
e que quanto as partes que foram çambarcadas em o dito couto daquelles que 
se absentaram que huum juiz com ho dito vereador e dous tais vaao ao dito 
couto e vejam se se desçambarcaram as ditas partes e façam dello auto e o dito 
vereador faça sua coreiçam com aquelles que lhe quiserem obedecer e que sobre 
ho Regimento que he posto de que Afonso Rodriguez passou ho estromento 
aos ditos conegos mandem huum mjsygeiro a casa delRej a jnpedir que nam 
ajam lla os autos per apellaçam e achando que descambarcaram as ditas partes 
que os prendam e os tragam a cadea presos e mandaram que se asentasse assy 
por acordo pera o asynarem e eu Joham Rodriguez stpriuam da camara esto 
esctpreuj”.

Porto, AHM – Livro de Vereações 8, fl. 81v-82v.

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
---------- Tít, 21 I, 12 I, 12 I, 15

20. 1515.abril.02 – Lisboa.
Carta de D. Manuel I permitindo que a eleição dos oficiais nas terras 
da Ordem de Santiago se continuasse a fazer conforme o costume 
antigo e não conforme o seu Regimento novo e Ordenação do reino.

“Nos el Rey fazemos saber a vos juizes e ofeciaes da villa de Setuvall e a 
quaesquer outros ofeciaes e pesoas a que o conhecimento desto pertencer que 
por sermos enformado que ho ouvidor do Mestre meu muito amado e prezado 
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sobrinho fazia nessa villa a eleiçam dos juizes e ofeciaes comtra forma do 
regimento novo e ordenaçam do reyno mandamos per huum noso alvara 
sob certas penas que as dictas eleições se fezesem segumdo noso regimento e 
ordenaçam. E ora o dicto Mestre nos emviou dizer que asy na dita villa como 
em todalas outras do Mestrado estava de custume amtigo husado e praticado 
sem nenhuuma contradiçam de se fazerem as ditas eleições em outra maneira 
a quall he que lhe ham de dar cada anno seis homeens pera juizes de que elle 
ha d’escolher dous e os quatro ficam de fora pedimdo nos que por quamto o 
dicto noso mandado era muito em perjuizo da dita Ordem nos prouvese lhe 
mandarmos guardar seu dereito e justiça. E visto per nos seu requerimento a nos 
praz que sem embargo do dicto noso mandado e alvara que nessa villa se faça a 
dicta elleiçam segumdo custume e poosse em que estaa o dito Mestrado. Porem 
se vos sobr’yso entemderdes que temdes alguum dereito pode lo ees requerer. 
Noteficamos vo lo asy e vos mandamos que leixees fazer a dicta eleiçam como se 
senpre fez e nom ponhaes sobr’yso duvida nem enbargo. E por se saber como ho 
asy mandamos trelladar se a <este> no livro da camara. Feito em Lixboa a 
II dias do mes d’Abril. Damiam Diaz o fez de mil Vc XV. E este pase pella 
chancelaria da camara”.

Militarium Ordinum Analecta 7. Fontes para o estudo das Ordens Religioso-
Militares. Livro dos Copos, 2006, doc. 293, p. 568, em http://www.cepese.

pt/portal/investigacao/publicacoes/Militarium_7.pdf (consultado no dia 
28 de março de 2013). A versão original manuscrita está disponível 
em http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4251394 (consultado no dia 28 
de março de 2013)

OA (1446) REG. (1504) OM (1512-13) OM (1514) OM (1521)
I, 27 Tít, 2 I, 36 I, 36 I, 46
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(anexos CronológiCo-doCuMentais – iv663)
IV. (Ordenações Desaparecidas e Duvidosas)

1. o Caderno de Justiça.

1.1-A. 1423.fevereiro.03 – Santarém.

Sumário de uma carta régia registado no Tombo do concelho de 
Óbidos, que foi mandado fazer pelo corregedor Martim de Santarém, 
em 1424: 

“E outrosy per Vaasco Martinz prioll de Sam Pedro da dicta villa foy mostrada 
hũa carta sprita em papell e asynada per mandado da dicto senhor ifante, sprita 
per Joham Alvarez, dada em Santarem, III dias do mes de Fevereiro, era 
IIIIc XXIII anos, em a quall faziam mençam ante as outras cousas que a 
dicto senhor ifante mandava que nom husasem de nenhuũas pusturas nem 
hordinações que em a dicta villa per Johane Mendez corregedor 
fosem postas, nem se fezese obra per nenhũas sentenças que per elle fosem 
dadas nem por cartas nem alvaraaes que a dicta villa viesem em seu nome nem 
d’outro nenhuum stormento em contrairo das suas ou do meu ouvidor, dante 
nem despois da feitura da dicta carta e quallquer que o contrairo se […] se 
tornaria delle, porque a jurdiçam de todo he sua”.

Óbidos, AM – Pergaminhos, Caixa 1, Livro do Tombo do Concelho, 
f. 10v.

663 Este anexo documental faz parte do artigo que foi publicado como “Ordenações Portuguesas Desaparecidas 
e Duvidosas”, in e-SLegal History Review 17, janeiro de 2014 [Disponível em: http://www.iustel.com/v2/
revistas/detalle_revista.asp?id=15 (consultado no dia 26 de outubro de 2018)]. Os subsídios documentais 
que surgiram a posteriori foram incluídos na ordem cronológica e vão identificados com uma letra à frente do 
número que corresponde à ordem do documento imediatamente anterior.
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1.1-B. a. 1426.outubro.15 – Beja.
Tombo do concelho de Beja mandado fazer por Luís Lourenço, 

procurador do concelho, e redigido por Fernão Domingues, 

escrivão da Câmara, com o rol do cartório: 

“Regimento que Iohane mendez corregedor leyxou em esta ujlla – Cb 

Item o titollo do procurador do Concelho – Cbij 

Item o titollo dos ueradores Cbij Item o titollo dos Regedores – Cx 

Item o titollo dos almotaçees – Cx 

Item o titollo dos Iujzes – Cxiij 

Item o titollo do alcayde – Cxbj 

Item o titollo das geyras – Cxx 

Item o titollo das pousadas – Cxxj”.

Lisboa, IAN/TT – Cortes, Maço 15, n.º 1, fl. 8v.

“Item outro do Regimento da terra”.

Lisboa, IAN/TT – Gavetas, Gaveta XXIV, Maço 1, n.º 17, fls. 9-9v.

1.1. 1427.dezembro.09 – Salvaterra de Magos.

Carta de D. João I que transcreve um capítulo especial apresentado 
pela vila de Guimarães às Cortes de Lisboa: 

“Item ao que dizees que he contheudo em huum caderno que nos deu Rui 
Fernandez Homem corregedor por nos em esa comarca dAntre Doiro e Minho 
dornenações em o quall caderno he contheudo que nos mandamos ao coudell 
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que ora he posto em essa uilla, per nosa carta que façam alardo com todollos 
moradores dessa uilla e termo e que apure todos e lhe mande teer armas e 
cauallos aos acontiados em ellas e os piaaes escudos e lanças. E que nosa merçee 
ssabe que a rroguo do Conde Dom Afomso meu filho demos huum aluara a 
este conçelho per que nom teuessem cauallos aquelles que acontiados fossem ellas 
saluo que teuessem dous arnesses e que assy os teuerom senpre e que prouousse 
a nossa merçee que mandassemos ao dito coudell que os nom costrangesse por os 
ditos cauallos. A esto uos rrespomdemos que sse guarde o aluara que sobre esto 
dado teemos. E que nom tenham cauallos”.

1421.abril.02 – Évora.

Referência a uma passagem do regimento dos coudéis.

Publ. Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, 
Tomo II (1450-1456), Coimbra, 1934, doc. 328, pp. 371-372.

1.2. 1433-1438 [-----]
Na livraria de D. Duarte consta a seguinte verba: 

“Cadernos das çidades e vilas de portugal”.
Publ. Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte (Livro da Catuxa), Editorial 
Estampa, Lisboa, 1982, p. 207.

1.3. 1439.fevereiro.13 – Santa Comba Dão. / (c. 1422)
Diploma que transcreve uma carta do infante D. Duarte ao corregedor 
da Beira, Rui Salvado:

“elrey Eduarte meu senhor cuja alma Deus aja gloria ffez em ssendo iffante huum 
quaderno de justiça em o quall mandou ffazer em todos os loguares juizes per 
pelouros e mando que sse chamassem por el rey do quall mandado o trellado he este 
que sse adiante ssegue”.
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1418.setembro.12 – Serra de Atouguia.

Passagem do regimento dos corregedores das comarcas.

Publ. Maria Helena da Cruz CoelHo, “«Entre Poderes» - Análise de 
alguns casos na centúria de quatrocentos”, Revista da Faculdade de Letras 
– História, série II, vol. 6, Porto, 1989, pp. 126-135.

1.3-A  1439 – Cortes de Lisboa (1440.janeiro.10 – Lisboa)

Capítulo geral do povo, onde se faz referência expressa ao Caderno 
da Justiça:

“Outrosy Senhor per uoso padre cuia alma deus aia foy fecta sua hordenaçom 
E Regimento per o caderno da Iustiça o modo que se ouuese de teer em se 
fazerem os ofiçaães (sic) dos concelhos .s. Iuizes e uereadores contra a quall 
hordenaçom E enliçom os uosos corregedores uaam em cad huum dia. E nom 
pooem nos dictos ofiçios aquellas pesoas que lhes pelos homens boons som dados. 
Na enliçom ante pooem outros que lhes nom som dados contra suas vontades 
quaes lhes apraz E com grande escandollo do poboo. E nom embargando que 
Ia por esto lhes fosse posta pena nom ho leixam de fazer porque lhes nom he 
leuada.
Seia uosa merçee mandardes que quallquer Corregedor que poser em estes ofiçios 
saluo aquelles que lhes forem dados per os homens boom (sic) das çidades e villas 
E lugares de uosos rregnos ssegundo manda a hordenaçom que por esse mesmo 
fecto percam os ofiçios E aquelles que elles asy poserem contra a dicta ordenaçom 
que nom posom husar dos ofiçios posto que seiam nos pelouros E em esto Senhor 
ffarees grande bem ao uoso poboo.

Resposta
Mandamos que se os dictos Corregedores poserem nos pelouros alguns que lhe 
nom forem dados per os conçelhos E se lhe prouar que paguem por cada uez que 
o fezerem trinta escudos d ouro da nossa moeda E a metade seia pera a nossa 
chançellarija E a outra metade pera os Concelhos”.
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1418.setembro.12 – Serra de Atouguia.

Regimento dos corregedores das comarcas.

Coimbra, AM – Pergaminhos Avulsos, n.º 65.

Publ. Cortes Portuguesas: Reinado de D. Afonso V (Cortes de 1439), 
Organização e revisão geral de João José Alves dias e Pedro Pinto, 
Lisboa, Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de 
Lisboa, 2016, pp 71-72.

1.4. 1444.fevereiro.18 – Évora.

Os procuradores de Loulé apresentaram um capítulo às cortes de Évora.

“Senhor o Concelho e homens boons da vosa uila de Loulé fazemos saber a 
vossa merçee que per El Rei Dom Joham vosso auoo cuja alma Deus aja por seu 
seruiço e bõo regimento da terra foi ordenado o caderno da justiça mandando 
em el antre as outras coussas que fosse feita jnliçom per seis homes bõos das 
pesoas que eram pera juizes uereadores e procuradores e asy pera outros oficios e 
feita fosem postos em pelouros e metidos em sacos pera auerem de seruir em cada 
huum ano o quall foy asy feito direitamente e que nom bolisem com taaes ofiçiaes 
asy feitos nem promudasem huns pera outros saluo husarem de seus oficios esto 
foy asy conprido ataa que Gonçalo Pirez ueo por corregedor a esta comarca 
o quall correra a hordenaçom e fez jnliçom promudando os procuradores e 
faxelos uereadores e poendo taaes pesoas nos oficios que nom sabem que cousa 
hé julgar nem uereamento nem procurar seendo homes lauradores moradores 
em seus montes os quaes per bem de taes oficios perdem suas lauoiras e seus 
beens e o que pior hé a terra nom hé regida e per este azo se perde seja vossa 
merçee prouer esto e mandar que se faça inliçom nouamente segundo o desejo do 
dito hordenamento e em ela sejom postos por ofiçiaes aquelas pesoas que for 
mais vosso seruiço e proll e honrra da terra e das pesoas e per este gisa farees 
corrigimento a esta uilla e sera seruida e regida como deue. 

miolo_Códices_Medievais.indd   427 11/04/19   10:53



CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

434428

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

Mandamos que se guarde a hordenaçom sobre esto feita per El Rei Dom Joham 
meu auoo”.

1418.setembro.12 – Serra de Atouguia.

Regimento dos corregedores das comarcas.

Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 24, fl. 56.

Publ. Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, 
publicados por ordem da Academia Real das Ciências de Lisboa e sob a 
direcção de Pedro de Azevedo, Tomo I (1415-1450), Lisboa 1915, Adenda, 
doc. 98, pp. 564-566.

Alberto iria, O Algarve nas Cortes Medievais Portuguesas do Século XV (Subsídios 
para a sua história), vol. I (1404-1449), Lisboa 1990, doc. 18, p. 227.

1.5. 1427.agosto.30 – Santarém.

Concórdia celebrada entre D. João I e o clero, artigo 86.

“O segundo he que toma conhecimento antre clerigo e clerigo, quando alguum 
clerigo demanda outro clerigo dizendo que o forçou do beneficio e fruito e novos 
e rendas e que assy toma conhecimento do clerigo se o demandam que fez força 
a outro clerigo ou leigo.
A esto responde ElRey que custume foi sempre em este regno e he que das forças 
novas que som feitas ataa huum anno, ainda que sejam antre clerigo e clerigo e 
sobre cousas eclesiasticas, se aquelle que he forçado o quer citar perante o juiz 
secular, que o pode fazer e o juiz secular tomar conhecimento de tal feito; e assy 
quando se o leigo queixa do clerigo, que o forçou, ElRey ou as suas justiças 
seculares tomarôm desse feito conhecimento desse dia que o forçou ataa huum 
anno e passado o anno demande-o perante seu juiz: o qual custume he escripto 
no livro das Hordenaçoões antiguas e ainda he conforme ao Direito 
Canonico”.

(OA 2.7.86º)
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1.6. 1430 – Cortes de Santarém.

No artigo 22º das Cortes de Santarém, faz-se referência à Ordenação antiga.

“E outro sy Senhor a mor parte das Comarquas de voso Reyno são muito 
minguadas de seruidores hasy de homens trabalhadores para adubio de vosos 
erdamentos e isto por causa de muitos filhos de lauradores e doutras pesoas que 
se lançarão no pasoo de vosos filhos e netos e fidalgos de suas casas e doutros 
da terra pelo que vosos erdamentos são muy mal aproueitados e ainda por o 
serem peor ha nas villas e lugares homens bracejros que ganhão de comer por 
seos trabalhos de seos corpos e tomão mantimentos e erdamentos de meas e de 
arendamento e quando algum estrangeiro uem aos lugares para trabalhar nelles 
porque são a elles semelhaueis e tem logo delles afeiçaõ os filham por soldados e 
os deixão a jornais e elles fazemno de boa uontade porque os igualam a sy e não 
querem a viuer com bons dos lugares mostrandos lhes elles que lhe não pagarão 
suas soldadas e isto he damno do pouo pedem(v)os por merçe que lhe deis lugar 
que elles lho não conçintão isto fazer e que possão ser dados aos bons da terra 
por soldadas pera aproueitarem suas erdades e que lhe não seia concentido a 
homem bracejro ter mançebo por soldada porque elles os deitão depois a jornal e 
que lhe possão por penas para elle por prol do pouo e que posto que tais pessoas 
tenhão tais mançebos que os juizes lhos tirem e os dem aos que os mereçem e que 
se guarde a ordenação antiga.
Reposta: pareçenos que os braçeiros posto que tenhão bens seus ou de renda não 
tomem nem aluguem nenhuns estrangeiros pera com elles viuerem por soldada e 
os trazerem a jornal e tanto que adubarem os bens que tem deyxemnos logo pera 
andarem a seos jornais com quem lhes prouuer e qualquer que doutra guiza 
fizer pague em cada hum e por cada hum sincoenta reais branquos”.

Faro, AM – Livro 1.º do Tombo ou Registo da Câmara, fl. 33v.

Coimbra, AUC – Ms. 703, fls. 183-185.

Alberto Iiria, O Algarve nas Cortes Medievais Portuguesas do Século XV 
(Subsídios para a sua história), vol. I (1404-1449), Lisboa, 1990, doc. 4-A, 
pp. 191-193.

miolo_Códices_Medievais.indd   429 11/04/19   10:53



CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

436430

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

1.7. 1460.dezembro.13 – Cortes de Évora.

Capítulo especial dos procuradores de Coimbra queixando-se, às 
Cortes de Évora, do desaparecimento de um livro de Ordenações, que 
os oficiais do concelho traziam escondido para a seu prazer fazerem 
o que quisessem.

“E ao que dizees que huma das cousas per que essa cidade he mal regida he por 
que os officiaaes nas vereaçõoes se nom governom e regem soomente per huma ley 
se bem nos parece e nom veem o livro das hordenaçõoes e posturas da 
cidade em que está todo o regimento da terra o qual comtem em si 
muitas boas cousas e foy fecto per el rey dom Joham meu avoo per 
o corregedor Johane Mendez e per todos os antiiguos e cidadãaos 
daquelle tempo no qual estam muitas cartas do dicto meu avoo e d’el rey dom 
Eduarte meu padre que Deus aja, assignadas per elle todo o qual he perdido ou 
escondido dado per mãao do escripvam da camara que ora he. Pedindo-nos por 
merçe que provejamos sobr’ello justiça mandando ao dito escripvam so pena do 
officio que o busque e ho traga dentro aa camara e nom se escuse dizendo que 
fara outro tal, ca nom he de creer que se possa fazer porque nom tam soomente 
elle mais huum grande doutor o nom poderia fazer tal livro nem he de creer que 
seja perdido soomente he retheudo, escomdido por os officiaaes fazerem a seu 
prazer o que quiserem.
A esto respondemos que o corregedor se emforme dello e aquelle que achar a que 
derradeiramente foy emtregue lho faça restituir e emtreguar poendo-lhe aquella 
penna (que) pera ello for comvinyente”.

Lisboa, IAN/TT – Estremadura, Liv. 5, fls. 229-233v.

Publ. Maria Alegria Fernandes MARQUES, “O poder concelhio em 
Portugal na baixa Idade Média”, Revista Portuguesa de História, tomo 32, 
Coimbra 1997-1998, p. 28.
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1.8. 1603 – Lisboa.

No Elogios dos Reis de Portugal, ordenados por frei Bernardo de Brito:

“Foy elRey dom Duarte dotado de hum animo sublime & amigo (…) do bom 
gouerno da justiça de que eu vi huns grandes fragmentos em hum liuro piqueno 
e muy antigo”.

Publ. Bernardo de brito, Elogios dos Reis de Portugal com os mais verdadeiros 
retratos que se puderão achar. Ordenados por Frey Bernardo de Brito chronista geral 
e monge da ordem de São Bernardo. Dirigido ao Catholico Rey Dom Felippe terceiro 
do nome, impresso em Lisboa por Pedro Crasbeek, 1603, pp. 63-64.

2. o livro das ordenações dos Contos.

2.1 1430.dezembro.15 – Lisboa.

Na carta de quitação passada ao tesoureiro-mor do Rei, João 
Gonçalves, termina assim: 

“posto que Em esta nossa carta de quitaçom nos nom façamos expressa mençom 
de alguas de Solenidades que em Ella deuessem sseer escriptas, assy aquellas 
que pertencem a Custumes e hordenamento de contas; Como a todollos 
djreitos Ciujes E Canonjcos façanhas E openjõoes, E grossas de douctores, 
liuros de bartollos E grossas per nos sobrello fectos; E todos liuros de partida 
E lexs do Reyno E todalas Outras Coussas Ou djreitos per qualquer guissa 
que seja”.

Publ. Chancelaria de D. Duarte, vol. II (Livro da Casa dos Contos), Centro 
de Estudos Históricos – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1999, 
doc. 41, p. 74.
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2.2. 1436.março.26 – Évora.

Sentença que manda que a portagem do pescado que se matar no 
porto de Cascais se arrecade na dita cidade:

“E fazee Registar esta carta em os liuros das hordenaçõees da dicta 
portagem E a tambem em eses nosos contos pera se asy fazer segundo per 
ella mandamos”.

Publ. Chancelaria de D. Duarte, vol. II (Livro da Casa dos Contos), Centro 
de Estudos Históricos – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1999, 
doc. 31, p. 56.

2.3. 1442.abril.20 – Santarém.

Alvará para que se não pagasse uma escarlata de vestir ao juiz da 
alfândega de Lisboa, ordenando o monarca:

“E uos fazee Registar este nosso aluara no liuro das hordenaçoees dessees 
contos pera sse esto asy saber e seerdes elo em conheçimento”.

Publ. Chancelaria de D. Duarte, vol. II (Livro da Casa dos Contos), Centro 
de Estudos Históricos – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa 1999, 
doc. 91, p. 132.

2.4. 1445.janeiro.01 – Beja.

Alvará régio para que se não pague sisa dos vinhos da Arruda e de 
outros lugares, em Lisboa. 

“E fazee Registar este aluara nos liuros das hordenaçoões dos nossos 
contos dessa cidade pera sse per ell Regerem E o corpo delle fique na arca dos 
nosos contos dos almoxarifados de sintra e alanquer e billa franca. em poder do 
porteiro dos dictos contos”.

Publ. Chancelaria de D. Duarte, vol. II (Livro da Casa dos Contos), Centro 
de Estudos Históricos – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1999, 
doc. 105, p. 147.
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2.5. 1445.junho.18 – Coimbra.

As determinações do Regente, o infante D. Pedro, às dúvidas que lhe 
foram apresentadas pelo contador João Martins sobre o lançamento e 
cobrança do pedido desse ano, terminam com a seguinte recomendação:

“E fazee llogo Registar estas determjnações no lljuro das ordenações dos 
nossos contos dessa çidade”.

Publ. Chancelaria de D. Duarte, vol. II (Livro da Casa dos Contos), Centro 
de Estudos Históricos – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1999, 
doc. 113, p. 165.

Iria gonçalves, Pedidos e Empréstimos Públicos em Portugal Durante a Idade 
Média, Lisboa 1964, pp. 235-239.

2.6. 1456.março.06 – Lisboa.

Na carta de quitação passada ao recebedor das sisa dos panos de 
Lisboa, João Afonso, consta referência aos costumes e ordenamentos 
dos Contos:

“E porem lhe mandamos dar esta nossa carta de quitaçõ sijgnada per nos e 
asseellada do nosso sseello pendente e posto que em ella nõ façamos espresa 
meençom de alguãs ssolenidades que em ella per direito deuessem seer escriptas 
assy aquellas que perteemcem a custumes e hordenamentos de contos 
como de todollos direitos çijuees e canonjcos façanhas e opiniõoes de doutores e 
liuros de Bartollo e grosa sobre elle feitas e de todollos liuros de partida e leix do 
regno e de todallas outras cousas ou direitos per quallquer guissa que seja que 
o em elle deuessem seer pera elle auer dello moor segurança e fermidooem e elle 
nem sseus beens nem herdeiros nom sseerem a ello majs theudos nem obrigados 
assy a nos como a nossos ssocessores que depos nos veerem nem a cada huum 
delles por a dita contija que assy os ditos tres anos por nos reçebeo e despemdeo 
como dito he nos de nosso moto proprio e poder abssoluto auemos aqui todo por 
escripto e declarado e repetido e espaceficado assy como sse todo aqui fosse pello 
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meudo cada huuma das ditas cousas per ssy declaradas e escriptas. Dante em a 
çidade de Lixboa bj dias de Março. Joham Gonçalvez escripuam do dito senhor 
rej em os ditos contos a fez ano do nasçimento de nosso Senhor Jhesu Christo 
de mil iiijc lbj anos”.

Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 13, fl. 35v.

Publ. Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, 
publicados por ordem da Academia Real das Ciências de Lisboa e sob 
a direcção de Pedro de Azevedo, Tomo II (1450-1456), Lisboa, 1934, 
doc. 313, p. 331.

2.7. 1459.outubro.23 – Arrifana.

Carta de confirmação de uma ordenação.

“Nos El Rey fazemos ssaber A vos luis gomçalvez rrico homem do nosso 
conselho e ueedor da nosa fazenda da çidade de lixboa E a outros quaees quer 
que esto ouuerem de veer que nos fezemos ora huuma hordenaçom da maneira 
que sse ha de teer com os naujos em que enuiarmos e mandarmos Gente de 
socorros e mantimentos aa nosa Çidade de cepta e a nosa villa dalcaçer da quall 
o tior de uerbo a uerbo he este que se sege

1459.agosto.21 – Sintra.

Ordenação sobre os fretes dos navios de socorro, com 
gente e mantimentos, a Ceuta e Alcácer Ceguer.

E por que a nos praz que se guarde uos mandamos que o façaaes traladar em 
os liuros e rregimentos dos tesoureiros E ofiçiaaes que esto costumam 
de pagar E lhe digaaes da nossa parte que a uejam E conpram como Nello he 
contihudo o que logo asy conprira sem outro enbargo nem tardança E faze a 
bem assy traladar no Liuro das hordenaações que andam nos nosos 
Contos pera asy o nosso Contador moor e contadores lhas leuarem em despesa 
as dictas despesas que fezerem e doutra guisa nom fecto narrifana xxiij dias 
doutubro Gonçalo de lixboa o fez anno de nosso Senhor Jhesu christo de mjll e 
iiijc Lix. Paay Rodriguez”.
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Lisboa, IAN/TT – Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 37, fl. 77v.

Descobrimentos Portugueses, vol. I, doc. 444, p. 567.

2.8. 1460.outubro.20 – Lisboa.
Na carta de quitação passada à mulher e herdeiros do mercador João 
Afonso de Bazán, quando este foi a Bristol:

“e posto que en ella non feiçamos expressa memçam dallgûnas sollenidades que 
em ella per dereito deuem se escriptas asi aquellas que perteençem a custumes 
e hordenamientos … como de todollos dereitos ciuees e canónicos façanhas e 
opinioõees de doutores e liuros do bartollo e grosas sobre elle feitas e de todollos 
liuros da partida e leis do regno e de todallas outras cousas ou dereitos”.

Lisboa, IAN/TT - Leitura Nova, Liv. 37, fls. 59-59v (Livro dos Extras).

2.9. 1498.agosto.01 – Saragoça.

Lei que isenta os clérigos do pagamento dos impostos reais de dízima, 
portagem e sisa: 

“E porem mandamos aos nosos veadores da fazenda e contadores e almoxarifes 
das comarquas e aos juizes das sisas e a quaes quer outros nosos oficiaes e 
pessoas a que esta nosa carta for mostrada e o conheçimento della pertemcer per 
quall quer maneira que seja que façam comprir e guardar todo ho comteudo em 
ella sem nisso se por embarguo alguum e por vir a noticia de todos a mandem 
apreguar em nosa cidade de lixboa e a mandem asemtar no llibro dos artigos 
das nosas sisas para que se guarde des ho dito tempo em diamte e todolos 
arendamentos que se daquj em diante fizerem se entenda serem feitos com esta 
condiçam previsto que em elles nom seja expresamente decrarado nem faça delo 
mençam dada em a cidade de Saragoça o primeiro dia dagosto antonio carneiro 
a fez anno do Senhor de mjll iiijc LRbiij annos”.

Porto, AD – Cartório do Cabido, Livro dos Originais n.º XXIX (1687), fl. 4.
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Porto, AD – Cartório do Cabido, Livro das Sentenças n.º CII, fls. 124v 
e ss.

Braga, AD – Colecção Cronológica, doc. 1496.

Braga, AD – Rerum Memorabilium, vol. 3, fl. 94v.

  2.10. 1504 – Lisboa.

No Regimento dos Oficiais.

“pellos regimentos e ordenações que andam em a nossa fazenda 
feitas pellos reys passados he decrarado que” (…) “e assi se trellade no liuro 
dos regimentos da dita fazenda”.

Regimento dos Oficiais, fls. 94v e 95v.

 2.11. 1513.novembro.19.

Na primeira impressão das Ordenações Manuelinas.

“Per os regimentos e ordenações que andam em a nossa fazenda 
feitas per os Reys passados he mandado que”.

(OM-1513 2.37)

2.12. 1516, outubro – Lisboa.
No prólogo das Ordenações da Fazenda, consta uma carta de D. Manuel 
I, com o seguinte teor: 

“Dom Manuel per graça de Deos Rey de Portugal e dos algarues daquem e 
dalem maar em afryca senhor de guynee e da conquista naueguaçam comerçio 
detiopia arabia persya e dajndia &c. Fazemos saber que pelos Reys 
passados nossos antecessores foram feytas algumas ordenações 
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detreminações e dado regymento aos veadores de sua fazenda 
prouedores contadores almoxarifes reçebedores E outros offiçiaes 
della da maneyra que auiam de ter em seruir seus offiçios prouer e 
arrecadar suas rendas e dereytos e fazer outras cousas que a elles 
e a bem do pouo compria toquantes a dyta sua fazenda segundo 
larguamente era contheudo em huum Liuro dos regimentos que 
dysso foy feyto que andaua na dita fazenda. E ora consirando nos 
como por a longura do tempo E por alguuns outros respeytos alguumas das dytas 
ordenações detreminações e rregymentos se nom usaua ja dellas E outras nom 
eram tam craras como compriam pera os veadores e offiçiaes de nossa fazenda 
per elles a auerem de reger e guouernar e poderem bem detreminar as duuidas 
e cousas que a elles vyessem nos pareçeo cousa muy conueniente e neçesaria 
A nosso seruiço e a bem das partes prouer a ysso e as correger e enmendar e 
decrarar e fazer outras de nouo onde comprisse o caso requeresse pelo ho qual 
cometemos aos veadores de nossa fazenda que nysso esteueram com pessoas que 
ho bem entendiam e despoys de corridas e emmendadas aquellas que lhe pareçeo 
que ho deuiam de ser as trouxeram a nos e vysto tudo nos pareçeo que estaua 
como compria a empremyr este Lyuro em que todo vay assentado E decrarado 
pello qual mandamos que daquy em diante per elles se rejam e gouernem e o 
cumpram e guardem e façam comprir e guardar inteyramente como nelle he 
contheudo e nom usem de nenhuuma outra ordenaçam nem detreminaçam que 
ante destas seja feyta porque assy o auemos por nosso seruiço e bem das partes”.

Regimento e Ordenações da Fazenda, per Armão de Cãpos, Lisboa, 1516, 
em http://purl.pt/14668 (consultado no dia 27 de abril de 2013).

miolo_Códices_Medievais.indd   437 11/04/19   10:53



CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

444438

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

3. o CoMProMisso de d. João ii.

3.1. 1481/82 – Cortes de Évora/Viana do Alentejo.

Capítulo dos malfeitores que se asilam com os fidalgos:

“Ootrosi Senhor os ditos fidallgos prellados e meestres moesteiros ordeens e 
caualleiros em suas Jurdiçoes comtra toda regra de Justiça e carrego de suas 
comciemcias colhem em suas terras villas e fortellezas ladrõees matadores e 
outros muyto mallfeitores obrigados aa Justiça os quaes per elles nem seus juizes 
sam presos nem executados amte sam fauoreçidos criados e emparados em suas 
malldades e pecados per omde se peruerte vosa Justiça.

Reposta
Respomde ElRey que ha por mall que mallfeitores sejam acolhidos e defesos nos 
lugares que non som coutos ordenados pera ello E porem mamda que daqui em 
diamte quallquer Senhor de terra asi ecresiastico como secullar que Jurdiçom 
tenha a que notoriamente constar . a saber . per euidencia do fecto ou por 
querella ou per carta deprecatoria ou mamdado seu ou de seus desembargadores 
que alguum mallfeitor esta em sua terra que deua seer preso que elle seja theudo 
ao mamdar premder e comsemtir que se exequte Justiça pois que he parte e 
membro della E asi he obrigado de ajudar e comservar E nom o comprindo e 
fazemdo elles asi mamda a suas Justiças que procedam comtra elles segumdo 
theor e forma de suas ordenaçõees velhas e noua que açerqua dos que 
acolhem mallfeitores fallam e bem asi aquelles que Jurdiçom nom teem seeram 
theudos emtregar os mallfeitores em o modo e forma em as ditas ordenaçoees 
comtheudo”.

Publ. Visconde de santaréM, Memorias para a Historia e Theoria das Cortes 
Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres Estados do Reino, Partes 1.ª e 
2.ª, na Impressão Regia, Lisboa, 1828, pp. 72-73.
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3.2. 1481/82 – Cortes de Évora/Viana do Alentejo.
Noutro capítulo dos malfeitores que são amparados nas terras dos 
fidalgos, que não sejam coutos de homiziados, para que as justiças os 
possam prender.

“Outro si Senhor Jeerallmemte veem vosos pouoos huum mallfeitor fazer huum 
mallaficio em huuma Jurdiçom e por nom seer preso nem auer pena de crime 
se pasa a outra Jurdiçom de gramdes ou Senhores as quaees os emparam e 
defemdem em quamto em esas teras stom e que se di partam mamdam a seus 
Juizes que os nom premdam nem lhes façom mall o que causa a Justiça amdar 
fora de vosa mãao e posto que os Juizes ou corregedores os la queiram hir 
premder nom ousam por seer fora de sua Jurdiçom posto que delles tenham taees 
querellas stados ou denunciaçoees per que presos mereçam seer E que mamdem 
suas cartas precatoreas nom lhas querem eses Juizes comprir e asi fazem o que 
lhes apraz sem auerem pena alguma e os crimes ficam sem pena e creçe por 
ello a audaçia de mall fazer nos criminosos Seja vosa merçee mandar e poer 
por ley geerall em todos vosos regnos e Senhorios que huas Justiças asi Juizes 
como corregedores e ouuidores possam premder os malfeitores nos teritorios e 
Jurdiçoees das outras as quaees lhos ajudem a premder sob huuma çerta pena E 
se cartas precatoreas huus Juizes e Justiças mamdarem aas terras e Jurdiçoees 
das outras que lhas cunpram goardem e exeiquetem e quanto com direito deuer 
fazer sob huma çerta pena que lhes vosa alteza ponha e farees em ello a vosos 
pouoos muita merçee.

Reposta
Respomde elRey que nom entende de emnouar cousa em esto mais do que 
per dereito e ordenaçom do Regno he determinado que seemdo apillidados e 
perseguidos pellas Justiças de fora posam e deuam seer aJudados per os da 
terra omde forem achados pera se premderem os mallfeitores e se fazer delles 
comprimento de Justiça E quamto he aas cartas deprecatorias que forem 
desçernidas Segumdo dereito e lex do Regno que mamda que se dem a enxecuçam 
muy Imteiramemte como se fosem seus mamdados E que os Juizes e Justiças que 
o asi nom comprirem mamda aos corregedores ou ouuidores das comarquas que 
os emprazem que pareçam em sua corte a dar rezam porque nom comprirom as 
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dictas cartas por bem de Justiça E quamto he aos Senhores que em suas terras e 
Jurdiçoees acolhem os mallfeitores Ja he determinado a maneira que se sobre ello 
aja de teer per ordenaçom velha e noua as quaees mamda que se goardem 
inteiramente”.

Publ. Visconde de santaréM, Memorias para a Historia e Theoria das Cortes 
Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres Estados do Reino, Partes 1.ª e 
2.ª, na Impressão Regia, Lisboa, 1828, pp. 128-129.

3.3 1481/82 – Cortes de Évora/Viana do Alentejo.

No capítulo contra os arrenegados e tabuleiros.

“Item Senhor huum mall gramde se faz e comsemte que se per vos nom he 
emmemdado nom lhe acham Remedio vosos pouoos Salluo Deus acodir por sy 
e por sua madre que tam a meude pellos maaos christaaos nos Jogos dos dados 
e tauolleiro tam fora de boom conhecimento Renegam do filho e da madre e dos 
seus Samctos per tam desonestos moodos que he de marauilhar como a terra os 
em si sofre se de vosa alteza se disese allguuma bresfamia serya penado como 
maao o que de seu Rey e Senhor dissese cousa nom deuida pois que se deue fazer 
por aquelle summo bem dos bees que he Deus e sua madre e seus samctos e pois 
vos elle fez christianissimo e vos deu seu ofiçio acuda por elle vosa alteza tiramdo 
e euitamdo os tauoleiros publicos omde quer que os ouuer e com penas gramdes 
daee a emxecuçom huum tam gramde mall quem quer que jogar dados ou jogo de 
tauolleiro direito que passe de vinho e fruita atee dous jogos que se perca a casa 
omde se tall jogo jogar E cada Jogador page a pena comtheuda na ordenaçom e 
far-lhes hees em ello merçee e asy quallquer outro Jogo posto que seja de cartas.

Reposta
Respomde elRey que mamda a suas Justiças que mui estreitamente exequtem as 
ordenaçoees nouas e velhas sobre este caso fectas e por se mais euitarem 
as taes cousas quer e manda que a casa em que pubricamente se Jugar e teuer 
continoamente tauolleiro de Jogos que se perca a saber ametade pera elRey e 
ametade pera quem os acusar”.
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Publ. Visconde de santaréM, Memorias para a Historia e Theoria das Cortes 
Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres Estados do Reino, Partes 1.ª e 
2.ª, na Impressão Regia, Lisboa, 1828, pp. 123-124.

3.4. 1481/82 – Cortes de Évora/Viana do Alentejo.

No capítulo dos notários apostólicos.

“Item Senhor vos pede o vosso povoo de gramde merçee que pois deseio bom e feito 
proposito tem movido vosa alteza a fazer jeerallmemte direito e justiça per toda 
a terra que mamdees defemder aos notairos apostollicos per todos vosos regnos 
por quamto Senhor toda a terra he cuberta e cercada delles a sua ousadiia e 
solltura de fazerem quaeesquer scrituras que lhes apraz he tam gramde que 
o mumdo he marauilhado por quamto todo o Reino egrejas moesteiros ordees 
bispados arcebispados todo per elles he rrevollto e emburilhado trastornado e 
asi comfuso que nom sabem os vosos leigos que sobre ello ajam de fazer vista 
a tamto grande e desonesta devasidade porque Senhor fulminom Semtenças 
proçesos actos de citaçoees procuraçoees obrigaçoees comtractos e Renunciaçoees e 
todas outras scripturas tantas e taees e quejamdas elles fazer e fluminar querem 
e como lhes milhor vem e com os taees errados actos jmjuriam e deneficam os 
vosos leigos e da vossa jurdiçam e lhes fazem perder com suas fallsidades aquellas 
erdades remdas e cousas que per boos e justos titollos trazem das jgreias e ordees 
e posto que seiam comprehemdidos em fallsidade nom se acha remedio que boo 
seia pede vosso pouoo por merçee que os tire e lance da terra fora pois sam tam 
sem proueito e tam empeecivees em ella e mamdamdo sobre ello guardar vossas 
leis e amtiigas ordenaçoees e se vossa alteza os quer soportar por allguus 
respeitos ao menos seiam meros leigos e sobjeitos aa vossa secullar jurdiçam e 
jurem em vossa corte e pagem allguua certa pemsam em signal de sobjeiçom a 
vossa alteza e por ello averam allguum reçeo e temor a se devasarem em tamta 
disulluçom como ora emcorrem e farees cousa de gramde seruiço de Deos e voso 
e tirarees bulrras e mintiras da terra e voso pouoo reçebera em ello gramde e 
estimada merçee
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Reposta
Respomde elrey que determinado he per artiigos amtre elrey e a crereziia a maneira 
que se sobre isto aja de teer e por tanto nom se pode em ello fazer emnovaçom”.

Publ. Visconde de santaréM, Memorias para a Historia e Theoria das Cortes 
Geraes, que em Portugal se Celebrarão pelos Tres Estados do Reino, Partes 1.ª e 
2.ª, na Impressão Regia, Lisboa, 1828, pp. 212-213.

3.5. 1495.dezembro.30 – Montemor-o-Novo.

No regimento do desembargador com alçada na comarca da Beira 
lê-se:

“vos mandamos que levees da nosa Chancelaria o trelado e artigos de todallas 
ordenaçõoees que ora novamente fezemos he as farees logo pobrricar 
em todollos lugares da dicta comarqua e terras e asy farees em todos poer 
emxucucam como em ellas se contem”.

Lisboa, IAN/TT – Gaveta XX, maço 10, n.º11

Publ. Luís Miguel duarte, Justiça e Criminalidade no Portugal Medievo 
(1459-1481), Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, Coimbra (1999), doc. 93, pp. 636-646.

3.6. 1498.fevereiro.22 – Lisboa.

Ordenação de D. Manuel I que revoga a antecedente, nas Ordenações 
Afonsinas, sobre os que acham tesouros:

“Dom emanuel per graça de Deus Rey de portugal e dos algarues daaquem e daalem 
mar em africa principe de castela e de leon e daragan e sicilia e de granada Senhor de 
guinee etc. A quantos esta nossa carta vyrem fazemos saber que per nossas ordenações 
antygas deste Regnos he determinado que toda pessoa que achar thesouro e auer 
nos pague huma certa parte e ho mais fique e seja para quem ho assy achar segundo 
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que nas ditas ordenações mais compridamente se declara e sabendo nos como acerqua 
desto muytas uezes se fazem algumas opressões e se seguem algumas cousas outras que 
avemos por nosso deserviço / E por nesto caber ao pouoo mais fauor e assy por lhe 
fazermos merce Teemos por bem e queremos e nos praz que daqui em diante as taees 
ordenações nom ajam mais logar naquela parte que per bem delas se pera nos ha de 
rrecadar e auer do dito thesouro que assy foor achado e todo seja liuremente pera aquella 
pessoa ou pessoas que assy o dito thesouro ou aver acharem porque de todo desagora 
pera todo sempre lhe fazemos doaçam e merce e assy rrogamos aos Reix que despos 
nos forem que lho queiram comprir e lho leixem assy liuremente auer // E porem 
mandamos a todollos nossos corregedores contadores e justiças oficiaes e pessoas a que 
esta carta for mostrada e ho conhocimento dela pertecer que quando asi per algumas 
pessoas forem achados os ditos thesouros lhe nom façam nem mandem fazer nenhuns 
constrangimentos polla parte que asy a nos pollas ditas ordenações perteeça porque todo 
lhe alargamos e queremos que sejam pera eles sem disso auermos cousa alguma como 
dito he / E esta merce que assy fazemos nom perjudicara aaquelas pessoas a que per 
direito e per as ditas ordenações pertece alguma parte achandosse em casa alhea ou em 
outras heranças porque esta merce he soomente daquello que a nos e aa coroa de nossos 
Regnos pertece nem seam obligados quando assy os ditos thesouros acharem fazerem 
saber a nenhumas nossas justiças e oficiaes outros porque porque queremos que nom 
aja nello lugar em caso que per as ditas ordenações o deuessem fazer. dada em lixboaa 
xxij dias de feuereiro antonio carneiro a fez anno de mjl e quatrocentos e nouenta e 
oito anos”.

Lisboa, BN – Códice 2608, fl. 14.

3.7. 1498 – Cortes de Lisboa.

Num dos capítulos especiais de Olivença faz-se referência às Ordenações 
antigas.

“Ytem Senhor fazemos Saber a vos alteza que per vossas hordenaçoões 
amtigas sse defemde que pera os Regños de castella nom passe nemhuma 
pessoa caualos etc em as quaaes hordenaçoões nom fala em nemhuumas beestas 
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muares nem semdeiros galegos e outros que nom sam de marca e os portaJeiros e 
alcades das sacas tomam por perdidas as taaes bestas muares e semdeiros aJmda 
que nom SeJam de marca como os nom acham Registados
Pidimos por merçee a vos alteza que mande que as taaes beestas se nom Registem 
nem sse tomem pois que nom sam cauallos em que vossas hordenaçoões deuem 
de emtemder
A esto lhe Respomdemos que nos praz lhe ser asy fecto nos semdeiros semdo 
certo semdeiro galego e capado”.

Publ. Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498), Centro 
de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2002, 
pp. 474-475.

3.8. 1500.agosto.07 – Lisboa.

No foral novo de D. Manuel I a Lisboa foi transcrita uma lei do livro 
segundo da Reforma das Ordenações.

“E por quanto os que per este foral devem ser escusos de portagem per Respeito 
dalguuns privilegios dados a alguuns lugares ham de ser vizinhos delles por 
tanto pera se bem poder saber em que maneira se entendem os que ham de 
ser vizinhos Mandamos aquy poer a ley contheuda no segundo liuro das 
nossas Reformações que falla nos ditos vizinhos como se segue:

OA Liv. II, Tít. 30 – Em que modo e em que tempo se faz 
algum vizinho porque seja escusado de pagar portagem a 
ElRey.

1436.janeiro.21 – Estremoz

Ordenação que estabelece a forma e o tempo para se atribuir 
a qualidade de vizinho, que seja escusado de pagar portagem 
a el-rei.

Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 5 (Livro dos Forais Novos 
da Estremadura), fls. 13v-14, em http://digitarq.dgarq.gov.pt/

details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013).
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Luiz Fernando de Carvalho dias, Forais Manuelinos do Reino de Portugal 
e do Algarve: conforme o exemplar do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de 
Lisboa, vol. 3, Estremadura, [Beja], 1962, pp. 13-14.

Foral Manuelino de Lisboa, coord. de Inês Morais Viegas, edição fac-
similada, Câmara Municipal, Lisboa, 2000, pp. 178-179.

3.9. 1501.setembro.01 – Lisboa.

No foral novo de D. Manuel I a Évora foi transcrita uma lei do livro 
segundo da Reforma das Ordenações.

“E por quanto os que per este foral deuem ser escusos de portagem por respeito 
dalguuns priujlegios dados a alguuns lugares ham de seer vezinhos delles 
Portanto pera se bem poder saber em que maneira se emtendem os que ham de 
seer vezinhos Mandamos aquy poer a ley contheuda no segundo liuro das 
nossas Reformaçoões que falla nos ditos vezinhos como se segue:

OA Liv. II, Tít. 30 – Em que modo e em que tempo se faz 
algum vizinho porque seja escusado de pagar portagem a 
ElRey.

1436.janeiro.21 – Estremoz

Ordenação que estabelece a forma e o tempo para se 
atribuir a qualidade de vizinho, que seja escusado de pagar 
portagem a el-rei.

Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 45 (Livro dos Forais Novos 
de Entre Tejo e Odiana), fls. 6v-7, em http://digitarq.dgarq.gov.pt/

details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013).

Luiz Fernando de Carvalho dias, Forais Manuelinos do Reino de Portugal 
e do Algarve: conforme o exemplar do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de 
Lisboa, vol. 4, Entre Tejo e Odiana, [Beja], 1965, pp. 6-7.
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Maria Ângela beirante, Foral Manuelino de Évora, Câmara Municipal 
de Évora, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2001.

3.10. 1504.agosto.20 – Lisboa.
No foral novo de D. Manuel I a Silves foi transcrita uma lei do livro 
segundo da Reforma das Ordenações.

“E por quanto os que per este foral deuem ser escusos de portagem por respeito 
dalguuns priujllegios dados a alguuns lugares ham de ser vezinhos delles 
Portanto pera se bem poder saber em que maneira se emtendem os que ham de    
seer vezinhos Mandamos aquj poer a ley contheuda no segundo liuro das 
nossas Reformaçoões que falla nos ditos vezinhos como se segue:

OA Liv. II, Tít. 30 – Em que modo e em que tempo se faz 
algum vizinho porque seja escusado de pagar portagem a 
ElRey.

1436.janeiro.21 – Estremoz

Ordenação que estabelece a forma e o tempo para se 
atribuir a qualidade de vizinho, que seja escusado de pagar 
portagem a el-rei.

Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 45 (Livro dos Forais Novos 
de Entre Tejo e Odiana), fls. 20v-21, em http://digitarq.dgarq.gov.pt/

details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013).

Luiz Fernando de Carvalho dias, Forais Manuelinos do Reino de Portugal 
e do Algarve: conforme o exemplar do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de 
Lisboa, vol. 4, Entre Tejo e Odiana, [Beja], 1965, pp. 21-22.

3.11. 1506.fevereiro.01 – Almeirim.

No foral novo de D. Manuel I a Santarém refere-se o livro segundo 
da Reforma das Ordenações, mas não se transcreveu a lei por ser 
idêntico à de Lisboa.
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“E por quanto os que per este foral devem ser escusos de portagem per Respeito 
dalguuns priuilegios dados a alguuns lugares ham de ser vizinhos delles. 
Portanto pera se bem poder saber em que maneira se entendem os que ham de 
ser vizynhos mandamos aqui poer a ley contheuda no segundo livro das 
nossas Reformações que falla nos ditos vizinhos como se segue:

OA Liv. II, Tít. 30 – Em que modo e em que tempo se faz 
algum vizinho porque seja escusado de pagar portagem a 
ElRey.

1436.janeiro.21 – Estremoz

Ordenação que estabelece a forma e o tempo para se 
atribuir a qualidade de vizinho, que seja escusado de pagar 
portagem a el-rei.

Lisboa, IAN/TT – Leitura Nova, Livro 5 (Livro dos Forais Novos 
da Estremadura), fls. 26-26v, em http://digitarq.dgarq.gov.pt/

details?id=4223239 (consultado no dia 28 de abril de 2013).

Luiz Fernando de Carvalho dias, Forais Manuelinos do Reino de Portugal 
e do Algarve: conforme o exemplar do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de 
Lisboa, vol. 3, Estremadura, [Beja], 1962, pp. 26-27.

Santarém AHM – A/1.

Maria Helena da Cruz CoelHo, Foral de D. Manuel I a Santarém, Câmara 
Municipal, Santarém, 2007, pp. 280-281.

3.12. 1739.

Sobre as obras de El-Rei D. Duarte:

“Mandou também ordenar e abreviar as Ordenações do Reino que em seus 
dias não acabou e veio a acabá-las seu filho D. Afonso V, o qual as mandou 
recopilar em cinco volumes e depois el Rei D. João II, seu filho, tornou a mandar 
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abreviar as Ordenações dos cinco livros em um compromisso. Quem por seu 
mandado as abreviou foi o Licenciado Lourenço da Fonseca que foi algum 
tempo seu Corregedor da Corte”.

Publ. António Caetano de sousa, Provas da Historia genealogica da casa 
real portugueza : tirados dos instrumentos dos archivos da Torre do Tombo, da 
serenissima casa de Bragança, de diversas cathedraes, mosteiros, e outros particulares 
deste reyno, Lisboa, 1739, Tomo I, Livro III, doc. 41, p. 558, em http://

archive.org/details/provasdahistoria01sous (consultado no dia 27 de 
abril de 2013).

4. o livro novo das ordenações.

4.1. 1503.julho.18 - Lisboa

Carta de D. Manuel com o traslado de uma ordenação recente:

“Belt[az]ar fernandez scripvam que ora tenho careguo de scripvam da chancelaria 
delRey nosso senhor por Joam da fomseca scripvam della e da fazemda do dito 
senhor nom ser presente faço saber A quantos este meu asynado virem que no 
liuro nouo das ordenaçoões nouas do dito senhor que andaom [n]a dita 
chamcelria e scripto e asemtado huuma hordenaçam noua do dito senhor de que 
o teor de verbo a verbo tal he:

1502.março.22 – Lisboa.

Ordenação para que nenhum escravo possa comer em taberna 
ou outra qualquer venda e para que estas não estejam abertas 
depois do sino corrido.

da qual ordenaçam que asy no dito liuro esta escripta e assemtada nyculaao 
gonçalves procurador dos mesteres desta cidade em seu nome e como procurador 
da cidade e (…) pedio que por quanto lhe era necessairio o trellado della sobre 
meu synall lho mandase aquy treladar e dar como dito he E visto per mjm 
seu dizer e pedir ha mandey aquy trelladar e trelladada a concertey e por ser 
certydam per mjm asynei feito em lixboa a xbiijº dias dos mes de julho aluaro 
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diaz a fez anno de mjll e quinhentos e tres.
baltesar fernandez”.

Lisboa, IAN/TT – Leis e Ordenações, Leis, mç. 2, doc. 3.

4.2. 1510.abril.22 – Santarém.

Carta de D. Manuel com o traslado de uns capítulos do clero, 
apresentados a Fernão de Pina:

“Dom Manoell per graça de Deos Rey de Purtugall e dos Allgarves d’aquem 
e d’allem mar em Afryca , senhor da Guynee e da conquysta, navegaçom, 
comercyo d’Ethyopya, Arabya, Persya e da Imdya. A quantos esta nosa carta 
vyrem [fazemos saber] que no lyvro novo das hordenaçoens que anda 
em nosa chancelaria he escripta e asentada hua detreminaçam nova a certos 
apontamentosque nos forom feitos por Fernam de Pyna por parte e em nome 
dos prelados e clerysya de nosos reynos d’allguns agravos que recebyom dos nosos 
hofyciaes e rendeiro das sysas da quall detremynaçam ho trelado dela he este que 
se ao dyante segue:

1501.setembro.01 – Lisboa.

Capítulos especiais do Clero, apresentados a Fernão de Pina.

Da qual detreminaçom que asi asta iscripta e asentada em o dicto lyvro que 
anda em a dyta nosa chancelaria Pero Gonçallvez vygayro da nosa cidade do 
porto nos pydyo por merce que lhe mandasemos dar ho trelado dela em hua nosa 
carta por quanto lhe era muito necesaria e se esperava dela ajudar. E vysto per 
nos seu requerimento e querendo-lhe fazer graça e merce ouvemos por bem e lha 
mandamos dar toda incorporada em esta nosa carta asy e pela dicta guysa que 
no dicto lyvro he iscripta e asentada..
E porem mandamos a todolos nosos corejedores, ouvidores, juizes e justiças, 
ofyciaes e pesoas de nosos reynosa que esta nosa carta for mostrada e o 
conhecymento pertencer que em todo lha cumpram e goardem e façam compryr 
e goardar como em ho dicto lyvro he iscripta e asentada e em esta nosa cartafaz 
mençom sem duvyda nem embarguo allgum que a ello ponhaes em maneira 
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allgua que seja. Dada em Santarem a xxii dias d’Abrill El Rei o mandou 
per ho doutor Ruy Boto do seu conselho e chançarell moor de seus reynos e 
senhorios; Antonio Gomez a fez: Ano de Nosso Senhor Jhesus Christo de mill 
e quynhentos e dez e (sic) anos”.

Porto, AD – Monásticos, 3428, fls. 395-400.

Amândio Jorge Morais barros, “«Por ser de sua lavra e cutelo»: 
questões entre o Porto e o mosteiro de Ancede relativas à venda de 
vinhos na Idade Média”, Douro – Estudos & Documentos, vol. III (5), 
1998, pp. 79-83.
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fontes doCuMentais

Actas das Verações de Loulé (Séculos XIV-XV), Separata da Revista Al’-Ulyã 7, 
Loulé, 1999/2000.

Artigos das Sysas destes Regnos, emprimidos per autoridade e preuilegio del rey nosso 
senhor e taixados a duzentos reaes e[t]c., Em Lixboa: p[er] Hermã de Kempos: 
a custa e despesa do dito Dioguo Fernãdez, 4 Feuereiro 1512 [Disponível em: 
http://purl.pt/14911 (consultado no dia 28 de março de 2013)].

basto, Artur de Magalhães – Alguns Documentos do Arquivo Municipal do Porto 
que Fornecem Subsídios para a História da Cidade de Lisboa, Documentos e 
Memórias para a História do Porto – XVII, Publicações da Câmara 
Municipal do Porto – Gabinete de História da Cidade, Porto 1947.

beirante, Maria Ângela – Foral Manuelino de Évora, Câmara Municipal de Évora, 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2001.

Caetano, Marcello – Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares destes Reinos 
(Edição fac-similada do texto impresso por Valentim Fernandes em 1504 
e neste ano de 1955 reimpresso pela Fundação da Casa de Bragança com 
prefácio do Professor Doutor Marcello Caetano), Lisboa, 1955.

Censual do Cabido da Sé do Porto: códice membranáceo existente na Biblioteca do Porto, ed. 
João grave, Porto, Imprensa Portuguesa, 1924.
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miolo_Códices_Medievais.indd   476 11/04/19   10:53



483

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

477

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

sánCHez-arCilla bernal, José – Jacobus, id quod ego. Los caminos de la ciencia jurídica, 
Dykinson, Madrid, 2003.

santaréM, Visconde de – Memorias para a Historia, e Theoria das Cortes Geraes, que 
em Portugal se Celebrarão pelos Tres Estados do Reino, Partes 1.ª e 2.ª, Lisboa, na 
Impressão Regia, 1828.

santos, Ana Paula Figueira e saraiva, Anísio Miguel de Sousa – “Património 
da Sé de Viseu segundo um inventário de 1331”, in Revista Portuguesa de 
História 32, 1997/1998, pp. 95-148.

santos, Jorge Silva – “A livre disposição mortis causa nas Ordenações Afonsinas 
entre a tradição jurídica medieva e a recepção do Direito Romano 
(contributo para a história do direito das sucessões português medieval)”, 
in Revista de História do Direito e do Pensamento Político 3, 2012, pp. 79-122.

santos, Frei Manuel dos – Monarquia Lusitana, Parte VIII, edição fac-similada, 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 1988.

sHerMan, Charles P. – “Romanization of English Law”, in Yale Law Journal 23, 
1914, pp. 318-329 [Disponível em: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_

papers/4436 (consultado no dia 26 de outubro de 2018)].

silva, Edlene Oliveira – “As Filhas de Eva: religião e relações de gênero na justiça 
medieval portuguesa”, in Estudos Feministas 19 (1): 312, Florianópolis, 
2011, pp. 35-51.

silva, Francisco Ribeiro da – “O «Compromisso» - Guia e Aferição da Actividade 
das Santas Casas da Misericórdia”, Actas das II Jornadas de Estudo sobre as 
Misericórdias “As Misericórdias Quinhentistas”, Penafiel, 2009.

silva, Gonçalo Melo da – “A singular case? The life of books in the chapels 
of Nogueira (1296-1464): origins, conservation and loan”, in Alicia 
Miguélez Cavero e Fernando villaseñor sebastián (eds.), Medieval Europe 
in Motion: la circulación de manuscritos iluminados en la península ibérica, Madrid, 
CSIC, 2018, pp. 113-125.

silva, Joana Aguiar – “A Ciência Jurídica Medieval: Mais do que a Passagem 
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miolo_Códices_Medievais.indd   478 11/04/19   10:53



485

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

479

CódiCes Medievais de “ius ProPriuM” eM Portugal

sousa, Ivo Carneiro de – “O Compromisso Primitivo das Misericórdias 
Portuguesas (1498-1500)”, Revista da Faculdade de Letras – História, vol. 2 
n.º13, Porto, 1996, pp. 294-306.

testos, Jorge André Nunes Barbosa da Veiga – Sentenças Régias em tempo das Ordenações 
Afonsinas (1446-1512) – Um Estudo de Diplomática judicial, Dissertação 
de Mestrado em Paleografia e Diplomática, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa – Departamento de História, Lisboa, 2011.

tHeMudo, Maria do Rosário de Sampaio – “A Propósito de Medievalidade e 
de Modernidade nas Primeiras Ordenações Portuguesas”, in Pensamiento 
Medieval Hispano, Homenaje a Horacio Santiago-Otero, Madrid, 1998, 
vol. 1, pp. 465-472.

toMé, Irene – “Representações Femininas nas Ordenações Afonsinas”, in Faces 
de Eva 5, Edições Colibri /Universidade Nova de Lisboa, 2001, pp. 117-
132.

WareMbourg, Nicolas – “La notion de «droit commun» dans l’Ancienne France 
coutumière: Point d’étape”, in Glossae. European Journal of  Legal History 
13, 2016, pp. 670-684 [Disponível em: http://www.glossae.eu/ (consultado 
a 14 de outubro de 2018)].

WilliaM, Daniel – Bibliothèques Ecclésiastiques au temps de la Papauté d’Avignon I, 
Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1980.

ventura, Leontina e oliveira, António Resende de – “Os Livros do Rei: 
Administração e cultura no tempo de D. Afonso III”, in Boletim do Arquivo 
da Universidade de Coimbra 25, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2012, 
pp. 181-194 [Disponível em: http://impactum-journals.uc.pt/boletimauc/

article/view/455 (consultado no dia 7 de abril de 2013)].

ventura, Margarida Garcez – “As «Leis Jacobinas». Estudo e transcrição”, in 
Medievalista 12, julho - dezembro 2012 [Disponível em: http://www2.fcsh.

unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA12/ventura1203.html (consultado a 
03 de agosto de 2012)].
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