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LISBOA
2019

EDITORIAL

SETE. Desde cedo que o sete é considerado um número perfeito.
Segundo o Génesis ao sétimo dia Iavee contemplou a sua obra... gostou e ela continuou
até hoje. Será esta contemplação e este número um bom sinal? Esperemos que sim. O Rei
português Duarte teorizou que tudo tem um ciclo de sete – embora se estivesse mais a
referir às idades em que se organizava a vida do Homem. Aceitemos então que o sete foi a
idade da infância da Fragmenta Historica. Graças ao empenho de um grupo de amigos do
Centro de Estudos Históricos conseguiu-se o feito de chegar até aqui. A todos o Obrigado.
Os Centros de Investigação da FCSH mudam de lugar físico. O CEH – fundado aquando da
formação da Faculdade – optou por não concorrer aos fundos de apoio da FCT. Embora
seja uma Unidade de Investigação independente e com personalidade jurídica autónoma
encontra-se ligado a essa matriz, à matriz que os fundadores da novel Faculdade da UNL
procuraram implementar desde o primeiro momento: privilegiar a publicação de fontes e
os seus estudos como pilar sustentado da investigação que perdurará ao longo dos séculos.
Assim este número SETE mantém-se fiel ao espírito de todos os outros que o antecede‐
ram. Na sua génese encontram-se as fontes primárias – os documentos – e vários estudos
da sua aplicação prática, abordando temas estimulantes e inovadores. A História – como
interpretação – pode depressa deixar de estar válida: a verdade é sempre uma construção
de cada momento. O documento – desde que autêntico e sem ser forjado – será sempre
válido e sempre permanente.
Com a esperança que encerrado este ciclo de sete números outro ciclo se começa, por um
novo período até ao número catorze e, .... o devir do futuro lhe dará o seu valor.
Campo de Santa Clara, 10 de abril de 2020.

LISTA DOS NATURAIS DA IGREJA DE VILAR DE PORCOS, TERRA DA MAIA
(1329)
Transcrição de António Castro Henriques
FEP; CEPESE
Resumo

Abstract

1329 [E. 1367], Vilar de Porcos (Terra da Maia)

1329, Vilar de Porcos (Maia)

Lista dos padroeiros ou naturais da igreja de Vilar de Porcos (hoje Vilar de Pinheiro, concelho
de Vila do Conde) efetuada pelos tabeliães da
Terra da Maia por ordem do Rei Afonso IV com
base no testemunho oral de Martim Fernandes
de Portocarreiro.

List of the lay patrons of the church of Vilar de
Porcos (present-day Vilar de Pinheiro, Vila do
Conde), recorded by the local notaries by order
of King Afonso IV based on the oral testimony
of a nobleman, Martim Fernandes de Portocarreiro.

Lisboa, Torre do Tombo, Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, Pasta 10, Doc. 43
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Lista dos naturais da Igreja de Vilar de Porcos,
Terra da Maia (1329)

Documento

1

2
Estes som os Ricos homéés e rricas donas e Jnffanções e Jnffançoas e Caualeiros e Donas
e escudeiros e donzelas que sse chamam herdeiros da eigreia de vilar de Porcos de Terra da Maya
ssegundo ffoy achado no tempo que a Steuam uaasquiz e Martjm uicente Tabeliom do porto enquereram
per mandado d el Rey com Martjm ffernandiz de Porto Careiro que hy ffoy chamado e Jurado pelos
naturaes os quaes naturaes forom escritos e contados per ssa boca assi como sse ssegue adeante
Pri[meiramente]3

violante.

Dom Johane meendiz de Briteiros e ssas ffilhas duas dona Giomar e Dona ffroylli.
Jtem Dom Martjm annes de Briteiros <e ssa moller> e sseus filhos Dom Martjm annes e Dona

Jtem Dom Gonçallo annes de Briteiros <e ssa moller> e seus ffilhos Aluaro gonçaluiz e Maria
Gonçaluiz e Diego Gonçaluiz.
Jtem Dona ffroyllj que ssée casada com Dom ffernam ssanches que he irmáa dos dictos Martjm
annes e Gonçal eannes.
Jtem Dona Sancha moller que ffoy de Gonçallo annes de Berredo e quatro ffilhos.
Jtem Dona biringela moller que ffoy d affonsso telez e quatro ffilhos.
Jtem tres irmáás desta moller que ffoy d affonsso telez que uiuem em Galiza.
¶ Jtem os Ricos homéés que viuem no Senhorio de Castela que descendem deste
lignagem que leuam sseus dereitos quando ueem pela terra.
Primeiramente Dom Pedro nuniz e dom Joam rramiriz sseu irmão e tres ffilhos do dicto Pedro
nuniz.
Jtem outro dom Pedro nuniz.
Jtem outro Joam rramiriz e duas ffilhas.
Jtem a Moller de Dom ffernam rrodriguiz da Saldanha e sseus ffilhos.
Jtem dous ffilhos que fforom de Dom Gonçallo annes d aGuyar.
Jtem Dom Affonsso fernandiz que ffoy ffilho de Dona Maria Gonçaluiz rraposa.
Jtem huũ fillo que ffoy de dom Joam Gonçaluiz rraposo.
Jtem ffilha de dom Telo.
¶ Jtem Estes som Jnffanções.
Primeiro Roy gomez d azeuedo […............]4 Gonçallo gomez e Mecia gomez e Tarega gomez que
sseue casada com […............]5 ganso e a oyto filhos.
Jtem 6
Jtem Roy vaasquiz d azeuedo e huũ fillo.
Jtem Gonçallo va[asquiz d azeuedo e huũ] filho.
Jtem Mecia uaasquiz que ssee casada com vaasco mar[tijnz e ….............] filhos e a dous filhos d
affonsso botelho com qu[em ............. e] am nomes Diego affonsso e Martjm affonsso.
Jtem [Ene]s Ste[uez ….] que ssee casada com Roy de Coyñnha e a quatro filhos
Jtem Tareiga corr[eia] Jrmáá da dicta Enes Steuez

Os critérios de transcrição adotados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., Álbum
de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.
2
No verso, em letra quinhentista: “Emquiryçam dos padroeiros e herdeiros da ygreja de villar de porcos na era de mil iijc
lxvij annos”; “padroeyros da Jgreja de villar de porcos”; “E”; “Padroeiros da igreia de Villar de porcos na Maya Almario, 60,
numero, 1, maço, 7,”; “Compras e vendas de villar de porcos Almario 2.º . maço 10”; “a) veloso”; .
3
Texto parcialmente delido por dobra.
4
Texto mutilado por rasgão.
5
Texto mutilado por rasgão.
6
Espaço em branco.
1
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Jtem Johana perez ffilha que ffoy de Pedro ffernandiz de Crasto e ssee casada com Roy ssoga e
nom ssey ss a hy ffilhos.
Jtem Gonçallo martijnz d azeuedo e Tarega martijnz ssa irmáá que ssee casada com Steuam paeez
de Moldes e a cinco ffilhos.
Jtem 7 Jrmáá do dicto Gonçallo martijnz que ssee casada com Gonçallo [ue]lho e a tres ffilhos.
Jtem martjm fernam martijnz de Baruosa e a tres ffilhos.
Jtem Sancho martijnz e Nuno martijnz e martjm martijnz e Sancha de Baruosa que ssee casada
com Pedro de Coyñha.
Jtem Móóor martijnz ffilha que ffoy de Martjm baruosa o pequeno
Jtem Martjm fernandiz de Porto careiro e a quatro filhos.
Jtem Joam fernandiz ffilho que foy de Martjm ffernandiz de Porto careiro.
Jtem Martjm fernandiz e ffernam perez sseus ffilhos.
Jtem Gonçallo martijnz de Porto careiro.
Jtem dona Steuaynha que ffoy casada com Diego Aluarez e a hũa filha que ffoy casada com
Gonçallo martijnz de vilela e dizem que a dous ffilhos.
¶ Jtem estes som Caualeiros Primeiro Affonsso do valecom tres filhos.
Jtem váásco martijnz e Affonsso martijnz ffilhos que forom de martjm do vale.
Jtem hũa filha que ffoy de Dona Giomar annes e de Steuam martijnz carpenteiro.
Jtem Martjm martijnz e vaasco martijnz que fforom filhos de Martjm volssinho.
Jtem ffilhos que fforom d anrrique meendiz e som tres e ssom casados e dizem 8 que tem ffilhos
mais nom sei quantos.
Jtem [….....] rodriguiz de C[anel]las e a sseis ffilhos.
Jtem [martim?] rodriguiz seu Jrmao a quatro filhos.
C[.…] enquiseçom foy fecta na era de Mil trezentos e Lxvij annos.

7
8

Espaço em branco.
Riscado: “que huũ deles”.
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