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SENTENÇA DO BISPO DE COIMBRA NA CAUSA ENTRE A COLEGIADA
DE SÃO BARTOLOMEU E O CONVENTO DE LORVÃO SOBRE A PENHORA 

DE UM SALTÉRIO (1350)

Transcrição de Saul António Gomes
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Centro de História da Sociedade e Cultura

Resumo

1350, Coimbra, agosto, 30

Sentença do bispo de Coimbra, D. Jorge, na cau-
sa que opunha a Colegiada de São Bartolomeu 
de Coimbra à abadessa e convento de Lorvão, 
por causa de uma penhora que a prelada D. Mé-
cia mandara fazer, de um saltério grande, na dita 
colegiada, sob pretexto de que esta não tinha 
pago a colheita devida à abadia. Pela sentença, é 
determinada a razão e ganho da causa pela Co-
legiada e ordenado à abadessa lorvanense que 
se sujeite à autoridade ordinária desta diocese.

Abstract

1350, Coimbra, 30 August

Sentence issued by the bishop of Coimbra, Dom 
Jorge, in the case that opposed the collegiate 
church of St. Bartholomew of Coimbra to the 
abbess and convent of Lorvão, after the abbess 
Dona Mecia had ordered a large psaltery to be 
seized from the aforesaid collegiate church, on 
the pretext that the latter had not paid the ab-
bey for the crop. The sentence determines that 
the collegiate church is correct and rules in its 
favour, and orders the abbess from Lorvão to 
subject herself to the ordinary authority of that 
diocese.

Coleção particular de Rainer Daehnhardt  – Museu Luso-Alemão
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Sentença do Bispo de Coimbra na causa entre a Colegiada de São Bartolomeu
e o Convento de Lorvão sobre a penhora de um saltério (1350)
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1Documento

Jorge pela mercee de Deus e da Sancta Egreia de R[oma] ... A quantos esta carta de sentença virem 
fazemos saber que demanda e conten[da] ... Andre Stevez Raçoeiro e procurador do prior e [cabi]do da 
egreia colle[giada de San] Bartholameu da dicta cidade de Coimbra e Pero Dominguez e Johan Mateus 
... raçoeiros da dicta col[legiada] ... [pe]la dicta egreia demandadores da ... [Do]na Mecias abadessa e 
o convento do Moesteiro de Lorvãao do ... e selada de dous seelos nas costas ... do dicto ...ndedores 
... e raçoeiros da dicta egreia de San Bartholameu ... lavra poseram per ... contra as d[ictas aba]dessa e 
conv[ento] ... da egreia de San Bartholameu era e he sojeita a nos e aa nossa ... assi como cada hũa das 
outras egreias do [nosso] bispado ... dicta ... nom esguardando esto nem avendo derecto nenhuum de 
penhora ... sas companhas aa dicta egreia que levarom dhi per penhora huum salteiro grande e novo 
per mandado da dicta abadessa. E avendo o ela ... os dictos procurador e raçoeiros que per sentença 
julgando prouvessemos e declarassemos que a dicta abadessa nom avia directo de penhorar na d[icta] 
... pera lhis entregar o dicto salteiro que lhis assi fezera e mandara tomar. E logo o dicto procurador das 
dictas abadessa e convento disse que a ... egreia de San Bartholameu en cada huum ano hũa colheita 
hũa vez no ano quando ven aqui na dicta cidade. E que a dicta abadessa ... mes d’agosto. E mandou pedir 
e frontar na dicta egreia aos dictos procurador e raçoeiros que lhi pagassen sa colheita que lhi avian de 
dar ... dar nem pagar. E disse que a dicta abadessa era e estava en posse de penhorar na dicta egreia 
pola dicta colheita cada que lha nom querian pagar ... a memoria dos homees nom era en contrairo. 
E que por razom da dicta colheita ca lha nom quiseram pagar esta vegada a dicta abadessa man... na 
dicta egreia e filhar o dicto salteiro por penhor da dicta colheita. E porem disse que a dicta abadessa 
nom era tehuda d’entregar o dicto salte[iro] ... a dicta 2 colheita. E os dictos procurador e raçoeiros da 
dicta egreia disserom que elles pagaram a colheita a outra abadessa do dicto moesteiro ... dicta Dona 
Mecias, en este ano que inda ora nom he 3 acabado. E porem diziam que nom eram tehudos de a pagar 
outra vez ata que o m[oesteiro] ... posto que a o<u>vessem de pagar diziam que ela nom podia nem 
devia nem estava en posse de penhorar pola dicta razom nem por outra razom nenhũ[a] ... aver directo 
contra elles demandasse os perdante nos ou perdante nosso vigairo. E porque os dictos procurador e 
raçoeiros negaran a dicta ... das dictas abadessa e convento fora allegada mandamos aas dictas abadessa 
e convento en pessoa do dicto seu procurador que ate certo term[o] ... assinaado nos fezesem certo de 
como estavam em posse de penhurar na dicta egreia pola dicta razom per testemunhas ou per escritura. 
E ao termho que lh[e] ... [assi]naado nom curarom de dar testemunhas nem scrituras per que podessem 
fazer certo da dicta posse. Porem nos vista a dicta petiçom posta da parte da dicta egre[ia de San Bartho]
lameu. E vistas a confissom fecta e as razoes postas da parte das dictas abadessa e convento. E en como 
nom provarom a dicta posse que ... allegada. E visto outrossi que a dicta egreia era e he a nos sojeita 
per directo ordinhairo e nom aa dicta abadessa. Estando presentes perdante nos os dictos procurador 
... partes e os dictos raçoeiros dentro na dicta egreia de San Bartholameu hu nos siiamos vesitando a 
dicta egreia. E pedindo nos as dictas partes ...mos em este fecto como entendessemos que fosse directo 
e dessemos hi sentença. Em estes scritos julgando pronunciamos e declaramos que a dicta abadessa 
... deve nom ha directo de penhorar per si nem per outrem na dicta egreia de San Bartholameu nem 
nos bees e cousas dela por razom da dicta colh[eita] ... dicta abadessa e convento em pessoa do dicto 
seu procurador per esta mesma 4 sentença nossa deffenetiva que den e entreguem aa dicta ... de que 
assi mal penhuraram per sa propria outoridade. E deffendemos lhis em vertude d’obedeença e so pea 
d’escomunhom que des aqui en deante ... nem mandem penhorar na dicta egreia nem nas cousas e bees 
dela pola dicta razom mais demandem seu directo per via ordinhaira perdante nos ou perdante o nosso 

1 Obs.: documento em pergaminho, com rasgão e perda de texto na margem direita. Tem vestígios, na dobra, dos orifícios 
do selo pendente ausente. Os critérios de transcrição adoptados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais 
de transcrição e publicação de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e 
Diplomática, 1993.
2 Algumas letras rasuradas.
3 Riscado: ano.
4 Riscado: mha.
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vigairo se alghuum directo entenderem aver contra a dicta egreia ou contra o prior e raçoeiros dela. En 
testemunho desto mandamos ende fazer aos dictos procurador e raçoeiros de San Bartholameu esta 
nossa carta aberta e seelada do nosso seelo. Dada em Coimbra na dicta egreia de San Bartholameu dez 
e nove dias do mes d’agosto. Era de mil trezentos e Lxxx oito anos.

(Assinatura) Guillermus de Garrico.




