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RESUMO 
 
 

NASCIMENTO, Denise da Silva Menezes do. O poder negociado: os crimes contra a pessoa 

e sua honra no reinado de D. João II. 2009. 230 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-

graduação em História Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

  

 

Neste trabalho nos propomos analisar a concessão de perdão para os crimes contra a pessoa e 

sua honra durante o reinado de D. João II [1481-1495]. Para tanto inferimos que, muito 

embora fosse uma prerrogativa do rei, uma atribuição que evidenciava a pretensão do poder 

régio em tutelar outros poderes que exerciam competência judicial, este ato gracioso 

implicava, fundamentalmente, numa negociação entre o monarca e seus súditos. Essa 

negociação envolvia obrigações e reciprocidades, que encerravam o rei e os três estamentos 

da sociedade numa complexa relação de subordinação e dependência. Desta forma, 

procuraremos evidenciar que o exercício da justiça e da misericórdia contribuiu para reforçar 

a imagem de D. João II como promotor da justiça e do bem-comum e mantenedor da ordem 

no corpo social. Assim, punição e perdão, justiça e misericórdia, serão trabalhados como 

aspectos complementares no processo de legitimação e fortalecimento do poder real, expresso 

de maneira muito peculiar na divisa adotada pelo Príncipe Perfeito:  polla ley polla grey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: crimes, misericórdia, justiça, poder régio, século XV. 



ABSTRACT 
 
 
NASCIMENTO, Denise da Silva Menezes do. The power negotiated: the crimes against the 

person and his honor during the reign of John II. 2009. 230 f. Tese (Doutorado) - Programa de 

Pós-Graduação em História Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

 

In this work we propose the analysis on the concession of pardon for the crimes against the 

person and his honor throughout the reign of John II [1481 – 1495]. We consider that though 

this concession was a king’s attribute, an attempt of the royal power to regulate the other 

powers that had judicial competence, this gracious act implied, fundamentally, in a 

negotiation between the monarch and his subjects. Such negotiation involved obligation and 

reciprocity that placed the king and the three states of this society in a complex relation of 

subordination and dependence. Therefore we will attempt to show that the exercise of justice 

and mercy contributed to strengthen the image of John II as a supporter of justice and the 

common good as well as the maintainer of order in the social body. Hence punishment and 

forgiveness, justice and mercy will be worked as complementary aspects in the process of 

legitimacy and fortification of the royal  power, expressed in a very peculiar way in the motto 

adopted by the Perfect Prince: “polla ley polla grey”. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na escrita da História o principal cuidado devia consistir 
em levar a narração como um fio ininterrupto e em perfeita 
ligação e (...) como primeiro dever do historiador, antes de 
se lançar a escrever, escolher matéria formosa, agradável, 
nobre e tal que simultaneamente deleite o espírito do leitor e 
o instrua com ótimos exemplos morais, isso quem o não vê 
zelosamente conseguido por ti? De fato, escolheste para 
descrever e transmitir à mais remota posteridade os feitos 
de João II, Sereníssimo Rei de Portugal e Príncipe Perfeito, 
e não sei que tema mais grato, mais nobre e mais digno da 
eterna memória dos homens se podia escolher.  
(SILVA, 1989, p. 17.). 

 

O texto da epigrafe é de finais do século XVII e foi escrito por Dom Carlos José de 

Ligne, príncipe do Sacro Império Romano, em carta felicitando o Marquês de Alegrete por 

este ter empreendido esforços para escrever sobre a vida e feitos de Dom João II. De acordo 

com a citação acima, a escrita da História implica em escolha orientada conforme nossos 

propósitos. Diante do desejo de escrever sobre um rei que pudesse servir de modelo de bom 

governante, o Marquês de Alegrete destacou a figura de Dom João II por considerar que este 

monarca, reunia os atributos morais e políticos necessários à condução do povo e do país a um 

lugar cimeiro no cenário europeu. 

Manuel Telles da Silva, marquês de Alegrete, foi camareiro e conselheiro do então 

príncipe dom Pedro, futuro D. Pedro II. No reinado deste, o marquês teve importante 

participação nas questões diplomáticas portuguesas, cabendo a ele a celebração do Tratado de 

Mútua Aliança (1701) entre as coroas lusitana e espanhola. Também ficou sob sua 

incumbência as negociações que culminaram no Tratado de Methuen (1703), importante 

acordo comercial entre Portugal e Espanha. 

Sendo nomeado regedor da Justiça em 1669, coube a ele trazer respeitabilidade à 

administração reorganizando a justiça, que segundo o monarca dom Pedro se achava em 

estado de precariedade e ineficiência. Como conselheiro do rei com participação ativa nos 

negócios do reino, e tendo em vista exemplificar para as gerações futuras o que seria um  bom 

governo, pautado no princípio de eqüidade na aplicação das leis, Manuel Telles da Silva 

escreveu em latim a Vida e feitos de D. João II. Mas “sendo costume dos escritores não 

publicarem qualquer escrito sem um defensor”,1 o marquês solicitou o apoio de D. Pedro II, 

que prontamente o concedeu, posto que concordava tratar-se D. João II de “um modelo 

                                                 
1 SILVA, Manuel Telles da. Vida e feitos de D. João II. Lisboa: Imprensa Naciona-Casa da Moeda, 1989, p. 13. 
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perfeito de rei”,2 um  exemplo a ser seguido por todo monarca que desejasse impor sua 

autoridade sobre  os súditos através do exercício da justiça, ou que tivesse como norte de seu 

governo a idéia de fortalecer a reputação de Portugal no cenário internacional. 

Assim como a obra de Manuel Telles da Silva, este trabalho será focado no reinado de 

D. João II. Mais especificamente, nas páginas que se seguem buscaremos empreender um 

estudo sobre a concessão de perdão durante o governo joanino, e como o Marquês de 

Alegrete, também acreditamos haver motivos relevantes que justificam nossa escolha. Neste 

reinado acentuaram-se os conflitos entre a nobreza e o monarca, num jogo de forças que 

muitos acreditam ter pendido em favor do segundo, o que incitou diversos pesquisadores a 

estudar o período a fim de identificar de que forma o Príncipe Perfeito  deu início ao processo 

de centralização política em Portugal. Mas no lugar de nos restringirmos às relações entre a 

realeza e a fidalguia, nos importa analisar de que maneira o exercício da justiça, em especial  

a concessão do perdão régio, contribuiu para o estreitamento de relações de dependência e 

reciprocidade entre o monarca e seus súditos. 

Como já foi indicado, por seu governo, D. João II entrou para a posteridade como o 

Príncipe Perfeito. Esta imagem comportava as virtudes corporais – “beleza, agilidade, força, 

liberdade, saúde, voluptuosidade e longevidade”3 – mormente associadas à idéia de um rei 

forte  e belo. Mas para além destas e das demais qualidades físicas, temos em D. João um rol 

de atributos, as sete virtudes, que fazem dele um Príncipe Santo e Perfeito: as teologais, ou 

seja, fé, esperança e caridade, e as cardiais, a saber, fortaleza, temperança, prudência e justiça. 

Se coadunando a estes referenciais, para realizar um bom governo, D. João II procurou fazer  

da caridade e da justiça as forças motrizes de sua administração, sendo por seus súditos 

reconhecido como “muy justo, e amigo de justiça, e nas execuções della temperado (...) nunca 

na justiça usou de poder absoluto, nem de crueza, e muytas vezes usava de piedade, porem 

não que tirasse justiça as partes, nem em grandes crimes”, no dizer do cronista Garcia de 

Resende.4 

 Essa mesma  justiça,  para a nobreza ressentida pela tentativa do monarca de submetê-

la, foi tida como “o símbolo da perfídia, da astúcia, da mentira, da fraude, da crueldade em 

política”,5 atributos que não condiziam com um monarca envolto numa auréola de santidade. 

                                                 
2 SILVA, Manuel Telles da. Op. Cit.,  p. 10. 
3 SOUSA, Armindo de. Imagens e utopias em Portugal nos fins da Idade Média: a imagem consentida de rei. In: 
Revista Portuguesa de História. Coimbra, 1996. Tomo XXXI. Vol. 2, p. 8. 
4 RESENDE, Garcia de. Crônica de Dom João II e miscelânea. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 
1973, p. XV-XVI. 
5 ALBUQUERQUE, Martim. A sombra de Maquiavel e a ética tradicional portuguesa. Lisboa: Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, 1974, p. 21. 
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Todavia, de acordo com justificativa do próprio monarca, “tempos havia para uzar de coruja 

e outros havia para uzar como falcão”.6 Em outras palavras, o rei devia ser atento e sábio  

para evitar as armadilhas postas no caminho por seus inimigos, mas também deveria ser  

astuto e temerário como as aves de rapina, para amedrontar os súditos desobedientes e 

desleais.  

Por sua política de fortalecimento do poder régio, cuja administração era 

fundamentada no bem comum, D. João foi tido por muitos como a aurora anunciadora dos 

tempos modernos. Época em que ganhavam novos contornos a  arte de bem governar, “a arte 

e a ação de dominar, de ser dono ou guia de súditos, de dirigir populações e territórios – eis a 

compreensão de política”.7 Política esta que compreendia a necessidade de justiça e 

misericórdia, do temor e do amor, da punição e do perdão, que envolviam o monarca e seus 

súditos numa complexa rede de dependência, pautada no princípio de reciprocidade,  aspectos 

que pretendemos abordar neste estudo.  

Diante de nosso interesse em analisar a concessão de perdão, que em Portugal era um 

ato exclusivo do rei, nos defrontamos com o problema da tipologia dos crimes e a escolha dos 

delitos a serem estudados. No que diz respeito à tipologia, não foi possível agrupar os crimes 

em categorias distinguidas a partir da documentação, posto que nas Ordenações e nas cartas 

de perdão não há uma clara divisão dos delitos em grupos específicos. Por conta disso, 

optamos por iniciar nossa tentativa de estabelecer uma tipologia tendo como referência a 

classificação feita por estudiosos da criminalidade portuguesa medieval.8  

                                                 
6 ALBUQUERQUE, Martim. D. João II e Maquiavel. In: Separata da Revista de Ciências do Homem da 
Universidade de Lourenço Marques. Volume V, série A, 1972, p. 7. 
7 SOUSA, Armindo de. Imagens e utopias em Portugal nos fins da Idade Média: a imagem consentida de rei. In: 
Revista Portuguesa de História. Coimbra, 1996. Tomo XXXI. Vol. 2, p. 3. 
8 Nossa classificação se aproxima daquela proposta por Marcello Caetano, que classifica os delitos em Crimes 

contra a religião, dentre os quais podemos destacar a feitiçaria, bruxaria e blasfêmia; Crimes contra o rei e os 

direitos régios, que incluem falsificações, lesa-majestade, erros no ofício e violação do monopólio de navegação 
e comércio. Há ainda os crimes contra o patrimônio, que se referem à apropriação de coisa achada, 
arrancamento de marcos, burlas, fogo posto e roubo; e os crimes contra a moralidade, com destaque para a 
barregania, adultério e alcovitice; por fim há os crimes contra a pessoa, sua honra e reputação, que englobam os 
homicídios, agressões físicas, incitação à violência, raptos, difamações, insultos e roubo seguido de agressão 
e/ou morte (CAETANO, Marcello. História do direito português. Fontes – Direito Público (1140-1495). 
Lisboa: Verbo, 1981, p. 553). Já Luis Miguel Duarte elabora uma tipologia diferente, na qual temos os crimes 

contra o rei, a autoridade e a ordem pública, que englobam lesa-majestade, quebra de degredo, fuga de prisão, 
falsificações, erros no ofício, assuadas e bandos e ofensas à autoridade; crimes contra Deus (blasfêmia); crimes 

contra a propriedade e a ordem econômica, que incluem os roubos, fogo posto, matar animais, contrabando, 
dívidas e destruir árvores e culturas; crimes contra a pessoa humana, dentre os quais podemos destacar os 
homicídios, agressões, infanticídio, difamação e instigação à violência; e por fim temos os crimes contra a moral 

e os bons costumes, que envolvem incesto, violação, barregania, adultério, bigamia, alcovitice e insultos. 
(DUARTE, Luis Miguel. Justiça e criminalidade em Portugal medievo (1459-1481). Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, [19--], p. 263-264). 
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A despeito das classificações e tipologias esboçadas por outros estudiosos e sem 

perder de vista a idéia de que “não se pode chamar de pesquisa ao estudo que adota pura e 

simplesmente as classificações do ontem (...) e que, portanto, não define um campo objetivo 

próprio”,9  decidimos nos debruçar sobre determinados crimes contra a pessoa e sua honra em 

detrimento de outros. Entre os delitos que não serão por nós estudados  há o infanticídio, rapto 

e violação de mulheres, que envolvem condicionantes específicos. Privilegiamos os 

homicídios, agressões, barregania e insultos, pois estes crimes permearem toda a sociedade 

portuguesa, sendo cometidos por homens e mulheres dos mais diversos extratos sociais, tais 

como lavradores, homens de ofícios e nobres, nos permitindo assim lançar um olhar sobre 

uma parcela mais abrangente do conjunto social. 

Ademais, mesmo que por suas características estes crimes possam parecer muito 

distintos, em comum eles têm a peculiaridade de ferir o sentimento de dignidade e a 

autoridade moral das partes envolvidas no conflito, o que nos permite agrupá-los numa 

mesma categoria. Dizemos que estes  crimes  atentavam contra a honra, pois a entendemos  

como “o valor que uma pessoa tem aos seus próprios olhos mas também aos olhos da 

sociedade (...). A honra fornece, portanto, um nexo entre os ideais da sociedade e a 

reprodução destes no indivíduo através da sua aspiração de os personificar”.10 Desta forma, a 

honra não pode ser compreendida fora da rede de relações sociais que determinam por um 

lado os comportamentos desejáveis e aceitáveis, e por outro aqueles vergonhosos e passíveis 

de sanção. Em finais de quatrocentos, “a honra desfruta de um laço privilegiado com o corpo, 

utilizado para simbolizar as suas diferentes facetas”,11 havendo uma estreita relação entre os 

valores sociais e as partes do corpo pelas quais eles podiam ser representados.12  

No medievo português, o conjunto social era comparado a um corpo, cujo 

funcionamento  pressupunha a harmonia entre as partes, e a agressão a uma destas partes era 

sentida por todo o organismo, devendo  ser punida a fim de garantir a saúde do organismo 

social. Assim, a condição de barregã, mulher cujo uso do corpo estava associado a um 

comportamento contra a moral sexual imposta, implicava em má reputação e, portanto, em 

situação de desonra social para as barregãs e em vergonha para a Igreja, posto que a honra 

feminina estava intimamente ligada à castidade. 
                                                 
9 CERTEAU, Michel. A escrita da História. Rio de Janeiro, 1990, p. 83. 
10 PITT-RIVERS, Julien. Honra e posição social. In: Honra e vergonha: valores das sociedades mediterrânicas. 
Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1971, p. 13. 
11 PITT-RIVERS, Julien. A doença da honra. In: A honra. Imagem de si ou dom de si: um ideal equívoco. 
Lisboa: Difel, [s/d], p. 35. 
12 No que se refere aos crimes contra a pessoa, sua honra e reputação, a língua no caso dos crimes de insultos e 
palavras injuriosas, os órgãos sexuais no caso da barregania e todo e qualquer parte do corpo em relação a 
agressões físicas, seguidas ou não de mortes. 
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A coragem e a força física eram atributos valorativos fundamentais para a reputação de 

um homem e de sua família. Nesse sentido, as atitudes contrárias à honra não estavam 

limitadas a palavras injuriosas que infamavam a reputação do indivíduo. “Estando a sede da 

honra situada no corpo físico, simbolizado pelo sangue”,13 uma agressão física, seguida ou 

não de morte, representava uma afronta infamante a vítima e seus parentes. Honra que deveria 

ser restabelecida através das sanções impostas pela justiça. 

 No período analisado, o poder judicial estava nas mãos dos reis, dos senhores laicos e 

eclesiásticos e dos concelhos municipais, ou seja, estava disperso em muitas mãos; dispersão 

contra a qual D. João II vai lutar. O objetivo do rei era “tutelar os demais poderes que 

desejavam ver como coadjutores, seus delegados, jamais poderes concorrenciais”.14 D. João II 

incentivou a produção de um discurso legitimador, que promovia o rei a uma posição de 

superioridade, na medida em que o monarca deveria ser visto como o elemento capaz de unir 

os diversos grupos constituintes da sociedade. Através da concessão do perdão e da 

legislação, o rei reforçava o seu poder, sobrepondo-se aos demais grupos constituintes da 

sociedade. O ‘Príncipe Perfeito’ buscava impor uma imagem “impoluta, carismática e 

nacionalista, sancionada no direito, pelo povo e pela virtude e, acima de tudo, confirmada por 

Deus”.15 Procuraremos recompor esta imagem através da análise  da legislação do reino,  das 

cartas de perdão e  da crônica de D. João II escrita por Garcia de Resende,  

 A principal hipótese de nosso estudo é que ainda que seja uma prerrogativa do rei, 

uma atribuição que evidencia a pretensão do poder régio em tutelar outros poderes que 

exerciam competência judicial, a concessão das cartas de perdão implicava, 

fundamentalmente, numa negociação entre o monarca e seus súditos. Essa negociação 

envolvia concessão de privilégios, troca de favores, obrigações e reciprocidades, que 

encerravam o rei e seus súditos numa complexa relação de subordinação e dependência. 

Para dar conta da hipótese supracitada, a tese se norteará pelos seguintes objetivos: 

esquadrinhar as relações de prestígio, obrigação e controle social implicadas na concessão das 

cartas de perdão; reconstituir as estratégias utilizadas pelos infratores com o propósito de 

assegurar a graça do monarca; e analisar a relação de dependência e subordinação instaurada 

entre o rei e seus súditos a partir da concessão de perdão para os crimes contra a pessoa e sua 

honra.  

                                                 
13 PITT-RIVERS, Julien. A doença da honra. In: A honra. Imagem de si ou dom de si: um ideal equívoco. 
Lisboa: Difel, [s/d], p. 27. 
14 COELHO, Maria Helena da Cruz. Entre poderes. Análise de alguns casos na centúria de quatrocentos. In: 
Revista da Faculdade de Letras. Porto: [s.n.], 1990. 2ª Série, V.7, p.110. 
15 MATTOSO, José (Org.). História de Portugal. A monarquia feudal. Lisboa: Estampa, 1992. V. 2. 
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A concessão do perdão estava inserida na estratégia de governo de D. João II que 

reforçava a imagem do rei enquanto mantenedor da ordem e bem comum. A identificação 

deste monarca a um ‘príncipe perfeito’ foi em grande medida forjada pelos cronistas régios 

encarregados de perpetuar a memória e os feitos de D. João II, emoldurando assim, o retrato 

de um rei virtuoso, amante da justiça e da caridade. Nesse sentido, através dos fatos narrados 

na Crônica de D. João II e Miscelânea de Garcia de Resende (1470-1536) pretendemos 

analisar a imagem que se queria difundir no reino a respeito de D. João II.  

Filho de um criado do bispo de Évora e de D. Beatriz Boto, desde cedo Garcia de 

Resende freqüentou o Paço sob a proteção de seu tio materno, Rui Boto, mestre do Estudo 

Geral de Lisboa, conselheiro régio e desembargador através de quem o rei determinava a 

concessão de perdão.16 Garcia de Resende foi contemporâneo a D. João II e, sendo nomeado 

seu moço de escrivaninha, ou seja, seu secretário particular, presenciou de perto os principais 

acontecimentos da vida deste monarca, muito embora sua relação com a monarquia tenha se 

estendido  ao reinado de D. Manuel que o agraciou com “renovadas mercês”.17 

Durante muito tempo prevaleceu a idéia de que a crônica de Garcia de Resende era um 

plágio do texto do cronista oficial do reino.18 Acreditamos que Resende teve acesso ao 

trabalho de Rui de Pina, todavia, aquele lançou um olhar singular sobre os acontecimentos 

que a seu ver eram relevantes a ponto de serem guardados para a posteridade. Ao retratar a 

vida e feitos de D. João II, Resende nos fornece elementos com a riqueza de detalhes que 

convinha a alguém que participara intimamente da vida cotidiana do monarca. Pelo desejo de 

Garcia de Resende de retratar o homem e o monarca presentes em D. João II fazendo 

sobressair neste os atributos então considerados fundamentais para que o Príncipe Perfeito se 

mantivesse como modelo de governante, justo e misericordioso, optamos por analisar a 

crônica de Garcia de Resende, preterindo desta forma o texto de Rui de Pina. 

Os textos reunidos no Livro de Apontamentos também se mostraram relevantes para 

compreendermos a administração do reino e o exercício da justiça no período por nós 

analisado. Este livro reúne documentos redigidos pelo secretário de D. Afonso V e de D. João 

II, Álvaro Lopes Chaves. Nesta miscelânea temos relatos de guerras e viagens, regimentos, 

minutas de cartas, tratados e discursos relacionados à prática governativa de 1438 a 1489, 

                                                 
16 Carta de perdão “DaDa em a nossa Villa de samtarem XIX dias do mes de Julho ElRey o mandou polos 

doutores fernan Rodriguiz Daiam De Cojnbra e Ruj boto ambos do sseu comselho e desembargadores do paço”. 
ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 11, fólio 1vº. 
17 Recebia uma tença de 20000 réis por ser cavaleiro da Ordem de Cristo e em 1516 se tornou fidalgo da casa 
real e escrivão da Fazenda do príncipe D. João. (SERRÃO, Joaquim Veríssimo. Prefácio. In: RESENDE, Garcia 
de. Op. Cit., p. XX).  
18 FREIRE, Braacamp. Crítica e História. Lisboa, 1910. Tomo I, p. 53-55. 
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fundamentais para compreendermos a relação estabelecida entre D. João II e os súditos 

portugueses, mormente a nobreza do reino.  

A fim de analisarmos os comportamentos socialmente aceitos e aqueles condenados e 

punidos pelas normas em vigor, se faz necessário um estudo das leis e da burocracia do reino. 

Para tanto nos debruçaremos sobre as Ordenações Afonsinas, que segundo Joaquim 

Veríssimo Serrão,19 podem ser consideradas como a primeira compilação jurídica, de feitura 

oficial, que teve lugar em Portugal, sendo concluídas em 1446.  

O primeiro livro das Ordenações apresenta estilo decretório, ou seja, legisla 

diretamente sobre  cada matéria, dispensando citações de leis anteriores. Já os demais livros 

seguem o estilo compilatório, transcrevendo dentro dos  títulos as fontes existentes, após o 

que se segue um comentário que confirmava ou alterava a lei até então em vigor. As 

Ordenações Afonsinas são formadas por cinco livros. O primeiro tem 62 títulos e se refere ao 

que hoje chamaríamos de direito administrativo, versando sobre os cargos público, tanto 

régios como concelhios. O segundo, que possui 123 títulos, diz respeito aos privilégios e 

prerrogativas da Igreja e da nobreza, tratando da posse da terra, da cobrança de impostos, da 

jurisdição dos donatários e dos mouros e judeus. Os 128 títulos do terceiro livro tratam da 

legislação do processo civil, tendo por objeto a regulamentação dos termos do processo e os 

recursos cabíveis. Já nos 112 títulos do quarto livro podemos encontrar informações sobre 

contratos, concessões, testamentos, tutelas entre outras matérias do direito civil. Por fim, o 

quinto e último livro trata das questões relativas ao direito penal, tais como os crimes e as 

respectivas penas. 

Através do quinto livro das Ordenações será possível verificar as medidas que deviam 

ser adotadas pela justiça em relação aos crimes, bem como as penas correspondentes a cada 

delito. Tendo em vista que as questões relacionadas à justiça e à criminalidade são mediadas 

pelos indivíduos responsáveis pela aplicação da lei, buscaremos cotejar o relato do suplicante 

do perdão régio e as referências às decisões da justiças presentes nas cartas de perdão com a 

legislação, a fim de confrontarmos as determinações expressas na lei e o vivido pelos súditos 

infratores. 

A sistematização das leis do reino e a necessidade de aprimorar o serviço burocrático 

implicaram num aumento do número de letrados em torno do monarca, que se viu cercado por 

doutores, bacharéis e licenciados, leigos e eclesiásticos, que o auxiliavam  no exercício da 

justiça. Neste contexto, foi reforçado o desejo de se registrar as compilações e alterações de 

                                                 
19 SERRÃO, Joaquim Veríssimo. História de Portugal [1415-1495]. Lisboa: Verbo, 1980. V.2, p. 224. 
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leis e costumes, os acontecimentos considerados relevantes e os atos emanados do poder real. 

Assim, na perpetuação das ações da monarquia ganhava destaque cada vez maior a 

chancelaria régia, órgão de onde emanavam as determinações de D. João II e no qual elas 

eram preservadas através da escrita.  

As cartas de perdão do reinado de D. João II estão contidas na chancelaria régia,20 que 

por sua vez se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. A chancelaria régia era a 

repartição responsável pela redação, validação (mediante a aposição do selo régio) e 

expedição de todos os atos escritos da autoria do próprio rei. Presidia seus serviços  o 

chanceler do rei (cancellarius ou notarius curiae), ao qual estavam confiados os selos que, 

por conseguinte,  o tornavam o representante formal da autoridade régia.21 

 Sobre a Carta de perdão, ela é formada por três partes, a saber, protocolo, texto e 

escatocolo. No protocolo, primeira parte da carta, há uma intitulatio que identifica o autor da 

carta; sendo a concessão do perdão um atributo exclusivo do rei neste trecho temos sempre 

referência a D. João II.22 A seguir temos o endereço que nos fornece informações sobre o(s)  

destinatário(s) da carta, ou seja, esta era endereçada a todos os oficiais da justiça do reino, a 

fim de que o agraciado pelo rei provasse a todos que estava livre de qualquer acusação ou 

punição relativa ao crime perdoado.23 Por fim, temos a notificação que evidencia o objetivo 

da carta, isto é, o desejo do rei de tornar pública a sua decisão de perdoar o suplicante.24 No 

escatocolo, terceira e última parte da carta de perdão, encontramos informações sobre o local 

de emissão da carta, data e elementos de validação, tais como subscrições e assinaturas. 

O texto constitui o núcleo do documento e nele encontramos informações sobre as 

partes envolvidas, o crime cometido e a decisão do monarca. Na primeira parte do texto, 

podemos verificar a inserção social dos criminosos, através de dados como profissão, local em 

que viviam e a referência a amigos e/ou parentes.  

Nas cartas, muitas vezes temos referências a outros documentos relacionados ao delito 

cometido, tais como a decisão do juiz local e o registro comprobatório do início do 

cumprimento da pena de degredo assinado pelo capitão do navio. Todavia, a fórmula da carta 

de perdão indica que seu texto era escrito a partir do relato do suplicante.25 Por isso, apesar 

dos filtros da cultura oficial é possível apreendermos a voz dos súditos.  

                                                 
20 A Chancelaria de D. João II é composta por 27 livros. 
21 Cf. http://www.iantt.pt. 
22 Dom Joham etecetera.  
23 a todollos jujzes e justiças dos nosos Regnos a que esta nosa carta ffor mostrada. 
24 saude sabede que. 
25 O texto geralmente é iniciado com a expressão “fulano de tal nos enviou dizer que...” 
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Observamos que os infratores tinham consciência de que a concessão do perdão 

dependia essencialmente da narrativa que elaboravam para justificar sua situação, assim como 

da representação que faziam de si, dos atributos que se revestiam. Através do relato feito pelo 

suplicante no início da carta, analisaremos os meios através dos quais o crime chegou ao 

conhecimento da justiça e o discurso usado pelo suplicante para justificar a remissão de seu 

crime.  

Inúmeras são as cartas que seguem nos fornecendo informações sobre as medidas 

adotadas pela justiça e a atitude do acusado frente a possibilidade de aplicação da lei. Nestes 

casos podemos compreender as obrigações impostas aos súditos para que o perdão fosse 

concedido, obrigações estas que nem sempre estavam expressas na lei, mas que de acordo 

com os costumes eram fundamentais para evidenciar a importância destes indivíduos para a 

sociedade e, portanto, para justificar a concessão da graça régia. Tais obrigações, como por 

exemplo, o serviço militar e a ajuda no povoamento das zonas fronteiriças, criavam espaços 

de negociação entre o monarca e seus súditos. Enquanto estes deviam se mostrar merecedores 

da mercê real que os retirava da marginalidade, aquele justificava a legitimidade de seu poder 

através do reforço da imagem de juiz supremo, que zelava pelo bem comum. 

O texto da carta de perdão é concluído com a decisão régia, na qual podemos encontrar 

o perdão sem nenhum tipo de imposição, a remissão com alguma exigência ao agraciado ou 

ainda a comutação da pena imposta pela justiça. Sob a justificativa de manter os povos em 

justiça e zelar pelo bem comum, o rei podia conceder seu perdão a despeito do que estava 

determinado na legislação do reino “porque elle he Ley animada sobre a terra, e pode fazer 

Ley, e revogualla quando vir que he cumpridoiro”.26 

Além de reforçar o poder e a autoridade real, a concessão das cartas de perdão também 

funcionava como um meio de controle social, posto que implicava necessariamente em 

subordinação do suplicante àquele que lhe concedeu a graça. Nesse sentido, através da análise 

das condições impostas aos suplicantes pelo rei, iremos analisar as estratégias usadas pelo 

monarca a fim evidenciar a existência da lei e a necessidade de cumprí-la.  

 A partir da decisão régia em relação ao pedido do suplicante analisaremos a 

importância da concessão do perdão para a administração do reino, fosse fornecendo aporte 

para os cofres públicos, disponibilizando homens para o serviço do rei ou ainda contribuindo 

para a paz interna do reino, neste caso, propiciando a contemporização dos conflitos 

instaurados entre famílias envolvidas em crimes contra a pessoa e sua honra, na medida em 

                                                 
26 ORDENAÇÕES Afonsinas.Livro III, título LXXVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulberkian, 1999, p. 301. 
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que a concessão de perdão régio exigia a conciliação dos envolvidos, posto que o não 

cumprimento da exigência do perdão das partes inviabilizava o recebimento da graça régia. 

Através da lei e do perdão, o rei desejava fazer chegar sua autoridade às diversas 

localidades do reino, evidenciando que a justiça estava inserida na administração do reino e 

manutenção do bem comum, delegadas por Deus ao rei, pois o 

 
Rey justo justifica realmente seu nome, e conserva longamente seu Real estado e 

senhorio, e por esso he chamado Rey, pera que aja de reger justamente seu Regno, 

e manteer seu povoo em direito, e justiça; e quando elle justamente nom rege, já 

nom merece seer chamado Rey, pois que nom conforma seu nome aas suas obras.27 
 

 A fim de elucidarmos as questões propostas não podemos encaminhar nosso estudo 

através de um simples somatório dos dados contidos nas centenas de cartas de perdão 

presentes na Chancelaria régia nem na enumeração das leis pertinentes ao tema trabalhado. 

Assim, priorizamos uma análise que valoriza os discursos e as práticas que, a despeito das 

estratégias de normatização, permitiam o imbricamento de diferentes valores e a coexistência 

de distintos comportamentos sociais. Assim, no primeiro capítulo de nossa tese, a partir da 

Crônica de Garcia de Resende e do Livro de Apontamentos, analisaremos os elementos que 

durante a regência de D. João e no início de seu reinado contribuíram para o fortalecimento do 

poder régio em relação aos demais poderes constituintes da sociedade portuguesa de finais de 

quatrocentos, notadamente no que se refere à relação entre a monarquia e a nobreza. 

Na segunda parte de nosso trabalho, a partir de um estudo dos cinco livros das 

Ordenações Afonsinas, será possível definirmos as atribuições dos oficiais da justiça e a 

ascendência do monarca sobre tais agentes. Iremos também depreender sobre o percurso 

percorrido por um indivíduo ao ser denunciado à justiça, tanto em relação ao processo judicial 

como no que diz respeito ao pedido de perdão. No estudo da burocracia, não podemos deixar 

de lançar um olhar analítico sobre os pedidos de perdão por fuga de prisão e por ofensas e 

injúrias, mormente aquelas proferidas contra representantes da autoridade régia, a fim de 

apreendermos os conflitos e embates decorrentes do exercício da justiça num período no qual 

o monarca fazia uso de mecanismos que evidenciavam sua função de juiz supremo.  

No terceiro capítulo da tese nos debruçaremos sobre os casos de agressões físicas e 

homicídios, enfatizando o papel do rei como mediador dos conflitos instaurados no corpo 

social e como aquele que redime temporalmente os indivíduos que infringem as leis do reino, 

promovendo a inserção social dos marginalizados. Analisando as ações e as exigências das 

                                                 
27 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título I, p. 2. 
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partes, o estudo destes crimes também nos permitirá abordar questões relacionadas a deveres 

morais e obrigações familiares, assim como os valores e as visões de mundo destes agentes. 

Confrontando a legislação e os relatos apresentados nas cartas de perdão é possível 

detectarmos as regras de conduta que vigoravam naquela sociedade, incluindo normas de 

sociabilidade baseadas em costumes que nem sempre correspondiam às determinações da 

Igreja e da legislação régia. Assim, no quarto capítulo analisaremos os problemas pertinentes 

a essa questão, abordando particularmente os casos referentes ao crime de barregania. Neste 

segmento da tese um dos nossos principais objetivos é evidenciar as estratégias utilizadas pelo 

rei com o propósito de regular a vida dos súditos laicos e eclesiásticos, evidenciando que 

estava a cargo de D. João II a  salvaguardar a moral cristã, a manutenção da boa reputação da 

Igreja, o zelo pela salvação das almas e a regulação dos comportamentos matrimoniais 

determinados pela doutrina católica e pela legislação emanada do poder real, tarefas nem 

sempre fáceis de serem executadas. 

Desta forma, procuraremos evidenciar que o exercício da justiça e da misericórdia 

através da concessão das cartas de perdão contribuiu para reforçar a imagem de D. João II 

como promotor da justiça e do bem-comum e mantenedor da ordem no corpo social, 

reforçando a relação de obrigação e reciprocidade entre o rei e seus súditos. Assim, punição e 

perdão, justiça e misericórdia, serão trabalhados como aspectos complementares no processo 

de legitimação do poder de D. João II, expresso de maneira muito peculiar na divisa adotada 

pelo chamado príncipe Perfeito:  por sua ley e por sua grey.  
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SOBERANO SENHOR 

 ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO E LEGITIMAÇÃO DO PODER RÉGIO 

  

Vijmos el Rey dom Ioam 

muy christão, muy esforçado, 

virtuoso em perfeiçam, 

no mundo muy estimado, 

de muy gram veneraçam, 

de seus pouos muy querido, 

e dos grandes muy temindo, 

que erão contrelle adjuntados, 

os quaes vimos justiçados, 

e elle por santo auido.  
(RESENDE, 1973, p. 340). 

  

A Igreja era uma das instituições dominantes na Europa medieval, de maneira que 

religião, política e sociedade se tornaram campos indissociáveis para quem se debruça sobre 

este período histórico. Desta forma, o mundo do trabalho, as relações interpessoais, as 

celebrações, o próprio viver e morrer eram entendidos a partir do universo religioso. A 

legislação secular também era fortemente influenciada pelos interesses da Igreja, posto que 

seus valores e preceitos eram fundamentais na definição das noções de direito, justiça e bem 

comum que orientavam as ordenações do reino. Prevalecia, portanto, uma concepção litúrgica 

da vida, na qual a religiosidade estava presente em todos os aspectos da vida do homem, 

dando sentido à realidade cotidiana. 

Em Portugal, como em toda Europa medieval, a Igreja tinha um papel deveras 

importante na legitimação da monarquia.28 Para que um pretendente à coroa fosse entronizado 

com o apoio da Igreja era preciso que ele cumprisse com uma série de requisitos. O sucessor 

‘natural’ do trono deveria manter os povos em justiça e respeitar os privilégios atribuídos ao 

clero e à nobreza pela tradição e ratificados pelos monarcas antecessores. De acordo com as 

Ordenações Afonsinas “todo Rey, e Princepy antre todallas outras cousas deve 

principalmente amar, e guardar justiça”, pois a recebeu do “Senhor DEOS, de cuja maaõ tem 

                                                 
28 Desde a sua formação, o Sumo Pontífice Católico teve importante inflência política no reino lusitano. “O papa 
era reconhecido como árbitro supremo e suas decisoes eram sempre acatadas em casos de divergências entre os 
soberanos. Asssim, em 1179, o Papa Alexandre III reconheceu Afonso Henriques como rei e Portugal como 
reino na Bula Manifestis Probatum em reconhecimento aos bons serviços prestados à fé cristã. Segundo a bula, 
Afonso Henriques ‘tens sido um intrépido extirpador dos inimigos do nome cristão e um diligente progagador da 
fé cristã’ e ‘é de justiça que também a Sé apostolica ame com sincero afecto aqueles que por disposição celeste 
foram lá do alto escolhidos para governo e salvação do povo’ e ‘te recebemos e ao reino de Portugal sob a 
proteção da S. Pedro e Nossa (do Papa)’.” VIAN, Aline Cristina de Freitas. Realeza x Igreja: questões de poder e 
governo no Portugal dos séculos XII e XIII. In: Anais do XIX Encontro Regional de História: poder, violência 
e exclusão. ANPUH/SP-USP. São Paulo, 2008. Cd-Room, p. 1. 



 22

o regimento, e seu Real Estado, como dito he; e aquelle, que o assy nom fezesse, deveria seer 

reputado por indigno, e desmerecedor da mercee, e beneficio, que delle recebeo”.29  

Ser o sucessor natural do reino significava ser o filho legítimo do monarca, ou seja, 

fruto de uma união reconhecida pela Igreja através do sacramento do matrimônio. A despeito 

da tolerância em relação ao adultério masculino, tanto por parte da plebe quanto por parte da 

nobreza e do clero, que não puniam os homens com o mesmo rigor que reprimiam e 

castigavam as mulheres, a Igreja procurava reforçar o valor do casamento enquanto 

sacramento, tornando-o fator determinante na definição da sucessão real. 

Contar com o apoio e o reconhecimento do clero permitia que o pretendente ao trono 

fosse admitido como o legítimo representante de Deus na terra, na condição de vigário de 

Cristo e cabeça do reino. Do contrário, este seria considerado apenas um tirano, indigno de 

atuar como lugar tenente do Criador, como o protetor da fé cristã, e reputado como incapaz de 

zelar pela paz e o bem comum entre os súditos. Contudo, isso não impedia que herdeiros 

ilegítimos dos monarcas portugueses pretendessem junto à Igreja o direito de empunhar o 

cetro e a coroa. Assim ocorreu com D. João I, filho bastardo do rei D. Pedro I e de Teresa 

Lourenço, por ocasião das lutas sucessórias que culminaram no fim da dinastia de 

Borgonha.30 

Quando da morte de D. Pedro I, o trono foi assumido por seu filho legítimo D. 

Fernando I, que governou Portugal de 1367 a 1383. Sem deixar um filho que herdasse o 

trono, a regência foi assumida por sua viúva, a rainha Leonor Teles, que não tardou a ser 

publicamente acusada de manter um romance com o conde de Andeiros, fidalgo galego. O 

estreitamente da relação da rainha com a nobreza castelhana, contra a qual o reino lusitano 

mantinha guerras periódicas, minou a popularidade da regente e fez recair sobre ela a suspeita 

de tramar a sujeição de Portugal à monarquia vizinha.  

A manutenção da dinastia de Borgonha no poder se tornou ainda mais difícil depois 

que a regente ordenou que sua filha D. Beatriz fosse aclamada rainha de Portugal. Na medida 

em que esta era casada com o rei de Castela, sua ascensão ao trono implicaria na submissão 

de Portugal ao reino vizinho, o que desagradava tanto ao povo quanto aos interesses da 

nobreza portuguesa, excetuando-se os fidalgos nortenhos. Além disso, o rei de Castela fora 

excomungado por apoiar o anti-papa Clemente VII contra o chefe da Cristandade estabelecido 

em Roma, o que invalidava o seu poder perante os súditos portugueses, que se mantiveram 

fiéis ao papa Urbano VI. Em outras palavras, todos os estados que compunham a sociedade 

                                                 
29 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título I, p. 3. 
30 MATTOSO, José. (Org.). Op. Cit, p. 415. 
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ficavam desobrigados de obedecer um rei excomungado, posto que ele deixara de cumprir o 

papel de defensor da verdadeira fé cristã e representante de Deus no governo dos homens. 

Diante da possibilidade de Portugal ser governado por um estrangeiro cismático, o 

clero, parte da nobreza, a burguesia e a arraia miúda consideraram o trono vacante e se uniram 

em torno de D. João I, Mestre de Avis, filho bastardo de D. Pedro I. Tendo adquirido 

popularidade por sua participação nas lutas contra Castela e sendo contrário a uma pretensa 

união ibérica, ele se apresentou como a possibilidade de manter a independência de Portugal e 

a conservação da verdadeira fé cristã, sendo por isso conhecido pelo povo como o “Messias 

de Lisboa”, ou seja, aquele que estava predestinado a salvar o reino do jugo de um tirano 

estrangeiro. Esta imagem foi reforçada com a vitória do Mestre de Avis sobre o rei castelhano 

que invadira Portugal, pelo que foi aclamado “Defensor do Reino”. 

A vitória rápida do monarca na batalha de Aljubarrota serviu para confirmar que Deus 

o tinha escolhido para manter a paz no reino. D. João I era, portanto, rei eleito pelos três 

estados do reino nas cortes de 1385 e confirmado por Deus. Sendo um bastardo, ele não 

seguia a orientação da Igreja que procurava favorecer os filhos legítimos como forma de 

reforçar a indissolubilidade da relação matrimonial e a fidelidade dos cônjuges. Sob o ponto 

de vista do direito formal, D. João I não deveria ter alimentado a pretensão de assumir a 

coroa. Mas a partir do momento que, em meio à crise, ele toma para si a responsabilidade de 

defender a vontade do povo, ele passa a reforçar a expectativa de que o bem comum e a 

justiça prevaleçam na definição da sucessão monárquica em detrimento ao peso determinante 

antes conferido à questão do sangue. Assim, o Mestre de Avis foi capaz de assentar a 

legitimidade de seu poder em outros valores associados ao exercício do poder real, a saber, a 

manutenção da justiça e a salvaguarda do bem comum.  

Ainda que D. João I tenha conseguido consolidar seu poder, os membros subseqüentes 

da dinastia de Avis continuaram defendendo estes valores reconhecidos como imprescindíveis 

a um bom governante. D. João II não escapou a esta orientação. 

Filho de D. Afonso V, quarto rei da dinastia de Avis, D. João II evidenciou a 

preocupação de pautar sua prática governativa nas virtudes advogadas por seus antecessores 

antes mesmo de ser aclamado rei de Portugal. O jovem príncipe participou ativamente do 

governo de seu pai como regente, cabendo-lhe não apenas aplicar as leis em vigor, como 

também elaborar e derrogar leis imperiais e ordenações do reino como melhor lhe aprouvesse, 

desde que resguardasse todas as graças, mercês, liberdades e honras concedidas por reis 

anteriores. Caso julgasse necessário, ele também poderia conferir novos títulos e privilégios 
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aos senhores do reino. O que se pretendia era que o regente promovesse o bem-estar da 

nobreza e do povo, mantendo-os em justiça e em bom regimento.31 

A importância crescente de uma parte da nobreza ocorreu no reinado anterior ao de D. 

João II e está intimamente relacionada à manutenção do poder de D. Afonso V, que herdou o 

trono com sete anos. Por determinação das Cortes, D. Pedro, duque de Coimbra e tio do 

príncipe herdeiro, governaria Portugal até a maioridade de D. Afonso. Como regente, o duque 

de Coimbra buscou fortalecer o poder régio. 

 
A estratégia centralizadora utilizada por D. Pedro consistiu basicamente na 
nomeação de ‘criados’ de sua casa para os cargos mais importantes do reino (...) 
Eram indivíduos cuja atribuição era de representantes régios, com amplos poderes. 
Estabelece-se, assim, um quadro cujo teor revela a presença de corregedores e 
meirinhos egressos da casa do infante D. Pedro em todas as comarcas do país.32   

 

D. Pedro permaneceu influenciando a vida política do reino após a maioridade de D. 

Afonso V, pois temia que o governo pleno do jovem monarca pusesse em risco suas ações em 

prol do poder régio. Se por um lado D. Pedro se manteve imiscuído nos negócios do reino 

durante os primeiros anos do reinado de D. Afonso V, por outro lado, a relação entre o 

monarca e o ex-regente acusado de desejar tomar para si o poder se tornou conflituosa. A 

questão se agudizou quando D. Afonso V determinou a anulação de todos os provimentos, 

cargos e doações de bens feitos pelo duque em favor de membros de sua casa que 

permanecessem fiéis a ele. Tal medida buscava diminuir o poder acumulado pelo duque de 

Coimbra e ao mesmo tempo favorecia segmentos da nobreza contrários a D. Pedro. Tal 

hostilidade entre o monarca e o regente culminou na derrota e morte deste na batalha de 

Alfarrobeira [1449].33 

Após a morte de D. Pedro em Alfarrobeira observamos uma política de retaliação aos 

seus partidários, sendo determinado por D. Afonso V o confisco de bens e a revogação de 

isenções e títulos dos favoráveis ao duque de Coimbra. A principal beneficiária dessa política 

de expropriação foi a nobreza que se manteve fiel ao monarca, que recebeu honras e 

privilégios em retribuição a sua lealdade. O conflito entre o rei D. Afonso V e o regente D. 

Pedro contribuiu, portanto, para estreitar os laços entre parte da fidalguia e a realeza, 

reforçando a importância e o poder daquela para a manutenção do poder real. Entre esses 

                                                 
31 MENDONÇA, Manuela. D. João II. Um percurso humano e político nas origens da modernidade em 
Portugal. Lisboa: Estampa, 1991, p. 125-126. 
32 AMARAL, Clínio de Oliveira. A construção de um Infante Santo em Portugal (1438-1481). Dissertação de 
Mestrado. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2004, p. 69. 
33 MORENO, Humberto Baquero. A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado histórico. Lourenço 
Marques, 1973, p. 327. 
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fidalgos agraciados, destacou-se a casa de Bragança que teve uma participação decisiva nos 

episódios que culminaram na morte do duque de Coimbra. 

Um outro conflito que exigiu um estreitamento das relações entre o monarca e a 

nobreza foram as guerras em África mantidas por D. Afonso V, que por suas conquistas ficou 

conhecido como “O Africano”. Em 1455, o papa Calixto III convocou uma Cruzada contra os 

turcos e D. Afonso V tomou a dianteira nos preparativos para o combate: convocou cortes 

para obter recursos, perdoou aqueles que se propuseram a lutar em nome da fé cristã e enviou 

embaixadas para persuadir outros países a abraçar a causa. Todavia, a queda de 

Constantinopla e o desinteresse dos demais reis cristãos em lutar contra o poderoso império 

turco foram obstáculos à empreitada, levando o rei português a voltar sua atenção aos 

muçulmanos e pagãos estabelecidos em África.  

A retomada dos combates foi fomentada pelo desejo do monarca de acabar com o 

isolamento de Ceuta, que era então a única praça-forte portuguesa no continente, e pela bula 

papal [1453] que dava a Portugal a posse de localidades ainda não dominadas no norte da 

África. Era preciso então ocupar de fato o continente e como rei cristianíssimo, D. Afonso V 

se imbuiu do espírito cruzadístico que o impelia a propagar a fé cristã entre pagãos e infiéis. 

Em 1458 foi tomada a cidade de Alcácer Ceguer, em 1471 foi a vez de Arzila se render ao 

domínio lusitano e ainda neste reinado Tanger foi ocupada. Às conquistas no Marrocos 

seguiu-se uma política de concessões de mercês para aqueles que tinham auxiliado o monarca 

a estabelecer o domínio de Portugal sobre o norte da África.  

Outra série de concessões feitas para a nobreza aconteceu em função dos conflitos com 

Castela, decorrentes de problemas sucessórios estabelecidos com a morte do monarca 

castelhano, Henrique IV. Este, atendendo aos anseios de uma parte da fidalguia, 

principalmente dos infantes de Aragão, jurara como herdeira sua filha, D. Joana. Todavia, 

diante das pressões de outros senhores que questionavam a legitimidade da princesa, o 

monarca atribuiu a sucessão do trono ao seu irmão e na ausência deste a sua irmã Isabel de 

Castela. Este pacto estabelecia que Isabel só poderia contrair matrimônio com o 

consentimento do rei, contudo, a futura rainha casou secretamente com Fernando de Aragão, 

levando ao não cumprimento de uma das cláusulas do acordo, o que a retirava da linha 

sucessória. 

Assim, o rei castelhano reabilitou D. Joana, determinando por testamento que ao trono 

lhe sucederia sua única filha, que por sua vez deveria se casar com seu tio e rei de Portugal D. 

Afonso V. Todavia, recaía sobre a herdeira da coroa a suspeita de ilegitimidade na sucessão, 

posto que era acusada de ser filha de um romance ilícito da rainha. A esta acusação somou-se 
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o receio de que o casamento entre a herdeira do trono e D. Afonso V culminasse numa união 

ibérica com a prevalência do reino lusitano, fazendo com que parte da nobreza se tornasse 

simpática ao reinado de Isabel de Castela, que obteve o apoio militar necessário para enfrentar 

o rei português na luta pela sucessão dinástica. 

A fim de garantir o cumprimento do testamento do monarca falecido, a defesa da 

honra de sua esposa e sobrinha e de assegurar a entronização que implicaria na supremacia de 

Portugal na Península Ibérica, D. Afonso V iniciou um conflito armado com Castela. A 

nobreza lusitana ofereceu apoio ao intento, posto que encontrava na guerra a oportunidade por 

excelência de aumentar seus senhorios, honras e privilégios na medida em que ao cumprir a 

obrigação feudal de ajudar militarmente seu senhor os nobres eram recompensados pela 

lealdade e ajuda prestada ao monarca. Esta tarefa militar exigia um grande contingente de 

homens e a disponibilidade de altas cifras, o que levou o rei a convocar cortes para pedir o 

consentimento dos súditos e apoio financeiro, no que foi logo atendido. Preparada a guerra, 

em 1475, o rei D. Afonso V partiu para invadir Castela, deixando como regente o príncipe D. 

João. 

Após conseguir submeter várias praças e angariar a ajuda de nobres castelhanos 

contrários aos reis católicos, a vitória portuguesa parecia certa. Mas eis que as razias sofridas 

e denunciadas pela população e a política de perdão régio concedida pela rainha Isabel a todos 

os súditos que oferecessem ajuda militar a Castela, somado ao retorno de vários senhores para 

Portugal, começaram a minar o apoio ao monarca lusitano e a reverter a situação em favor de 

Castela. Diante das dificuldades enfrentadas por D. Afonso V, o príncipe D. João acorre com 

seu exército a cidade de Toro a fim de ajudar militarmente seu pai.  

Com a chegada do reforço iniciou-se uma batalha divida em duas frentes, uma sob o 

comando do rei D. Afonso V e outra sob a liderança do príncipe D. João. O exército de D. 

Afonso foi desbaratado, o que levou o rei castelhano a se retirar do local de batalha na 

condição de vencedor. Por outro lado, os homens sob o comando do príncipe D. João 

impuseram franca derrota ao exército dos reis católicos, que ficou carente de homens em 

virtude de mortes e deserções. Convém ressaltarmos que a vitória do príncipe permitiu que 

Portugal não negociasse o fim da guerra em desvantagem. Ambos os reinos reivindicavam a 

vitória na Batalha do Toro e o príncipe português soube tirar proveito de tal situação, pois na 

condição de vitorioso podia negociar um acordo de paz com vantagens para Portugal.  

A guerra com Castela terminou com a assinatura do Tratado de Alcáçovas em 1479, 

do qual o príncipe D. João participou ativamente nas negociações. No acordo constava que D. 

Afonso V e sua esposa D. Joana renunciavam ao trono castelhano, ficando determinado que 
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esta se recolheria a um convento. Os reis católicos desejavam que a jovem se retirasse para 

uma instituição castelhana a fim de exercerem maior controle sobre uma possível ameaça de 

retomada da disputa sucessória, mas ela professou votos no convento de Santa Clara de 

Coimbra, ficando, portanto, sob a guarda de Portugal. Ficou também acordada a 

obrigatoriedade de devolução de todas a praças, cidades, vilas, fortalezas e castelos 

conquistados durante o confronto por ambos os reinos, bem como o perdão para todos os 

castelhanos que participaram da guerra ao lado de Portugal, com a restituição de bens, honras, 

ofícios e privilégios de todos os perdoados. 

Uma outra cláusula do tratado de paz estabelecia as Terçarias de Moura, segundo a 

qual a filha dos reis castelhanos e o filho de D. João ficariam nesta região sob a guarda da 

duquesa de Viseu, D. Beatriz, posto que esta mantinha relações de parentesco e amizade com 

ambos os reis, sendo tia da rainha Isabel e sogra de D. João II. Esta parte do acordo 

minimizava o problema dos gastos e despesas decorrentes da guerra e selava a paz e amizade 

entre os dois reinos através do matrimônio, pois foi determinado que quando alcançassem a 

idade apropriada os jovens se casariam, cabendo a Portugal receber a título de dote e 

indenização de guerra a quantia de “cento e seis mil, seiscentas e setenta e seis dobras de bom 

ouro e justo peso”.34 

Por fim o Tratado de Alcáçovas selava a paz nos mares entre os reinos ibéricos, 

reconhecendo o domínio lusitano sobre a costa africana e as ilhas atlânticas. Em contrapartida, 

Portugal aceitava a posse das Canárias por Castela. Ambos os reinos se comprometiam a se 

respeitarem mutuamente, punindo com severidade os súditos que ousassem comercializar no 

Atlântico sul sem o consentimento do monarca português ou fazer incursões nas Canárias sem 

a prévia autorização de Castela. Assim, pelo acordo de paz firmado com Castela, o príncipe 

D. João contribuía para pôr termo a um importante conflito iniciado por seu pai, D. Afonso V, 

além de garantir o domínio do continente africano. 

D. João era contrário à política adotada por seu pai, que em virtude das muitas guerras 

que travara, se tornara dependente da nobreza de quem solicitava constante ajuda militar. Em 

retribuição ao dito apoio, D. Afonso V concedeu privilégios a estes nobres – “castellos e 

fortalezas, tenças, merces e graças que o senhor Rej (...) nos tinha dadas, feitas, e 

outorguadas em préstimo”35
 – ampliando e fortalecendo o poder senhorial. Além da 

diminuição dos domínios reguengos, que implicava na redução dos rendimentos arrecadados 

                                                 
34 MENDONÇA, Manuela. Batalhas da História de Portugal: Guerra Luso-Castelhana. V.6, p. 118. 
35 CHAVES, Álvaro Lopes de. Livro de Apontamentos (1438-1489). Códice 443 da Coleção Pombalina de 
B.N.L. Transcrição Paleográfica de Anastásia Mestrinho Salgado e Abílio José Salgado. Lisboa: Imprensa 
Nacional/Casa da Moeda, 1983, p. 121. 



 28

pelo erário régio e na subtração de homens pertencentes à jurisdição do monarca, essa política 

de concessões minava o poder da casa real, na medida em que a prerrogativa régia de exercer 

a justiça passava gradativamente para a alçada dos senhores. Mesmo os casos que deveriam 

ser julgados por oficiais régios eram comumente resolvidos pela justiça senhorial laica, o que 

desagradava tanto ao regente D. João quanto ao povo, que reconheciam na figura do rei o 

símbolo máximo da justiça que a seu ver estava sendo constantemente desrespeitada pelos 

nobres. 

Em 1477, ainda como regente, D. João convocou cortes a serem realizadas em 

Santarém, pois “vendo o dito senhor o grande trabalho em que estes Rejnos eram postos pela 

grande mingoa que padeciam assj de justiça (...) per honde se mostraua craramente que se 

esta causa outro remedio nom recebesse, o Rejno de todo se perderia”.36 Para o regente a 

desordem foi estabelecida no reino em decorrência do mau uso que os senhores faziam de 

suas prerrogativas. Participando das reuniões de cortes convocadas por seu pai e ouvindo as 

reclamações dos vários segmentos da população, o príncipe herdeiro tomava ciência das 

denúncias feitas contra os grandes do reino. Sobre estes pesavam as acusações de não 

respeitarem os direitos da população, cobrando impostos excessivos e outorgando sentenças 

injustas para os homens de seu domínio. 

A convocação das Cortes competia ao detentor da autoridade máxima de Portugal, o 

rei, e na falta ou menoridade deste, tal direito era desempenhado pelo regente. Sendo um ato 

de soberania do rei, esta assembléia deveria ser realizada pelo regente com prudência para que 

não fosse vista como uma atitude arbitrária, como uma tentativa de uso em proveito próprio 

deste instrumento de poder ou ainda como um caminho para a usurpação do trono.  

O clero e a nobreza receavam as atitudes do regente, posto que consideravam 

inapropriada a realização do parlamento por um governante provisório. Aos seus olhos, 

propor reformas na justiça e na administração do reino e exigir contribuição financeira do 

povo eram funções exclusivas do soberano de direito, D. Afonso V, ainda que naquele 

momento D. João fosse o governante de fato. Assim, o regente foi tido como ávido em 

substituir permanentemente seu pai nos negócios do reino, lançando dúvidas sobre a 

legitimidade da convocação das cortes. Para impedir que esse tipo de suspeita tomasse corpo, 

o príncipe D. João solicitou a D. Afonso V, que se ausentara para tratar de assuntos 

diplomáticos na França, a permissão para a convocação dos três estados do reino. A despeito 
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disso, a atitude do regente foi reputada como excessivamente ambiciosa por parte da nobreza 

e do clero. 

As cortes eram iniciadas com uma sessão solene presidida pelo rei, no caso analisado 

pelo regente, na qual um orador dava ciência a todos os convocados dos objetivos da 

assembléia. Após esta sessão inaugural, as três ordens eram separadas de modo a discutirem, 

segundo seus interesses, as proposições apresentadas na carta convocatória e ou no discurso já 

proferido. D. João estabeleceu, todavia, um novo modelo de assembléia, no qual cada grupo 

escolheria cinco representantes – os chamados determinadores – para discutirem e 

deliberarem com o monarca.37  

Até este momento, os prelados e a fidalguia eram convocados nominalmente, o que 

significava que cada senhoria tinha a possibilidade de falar diretamente ao monarca. Já com o 

Terceiro Estado não acontecia isso, pois eles elegiam um representante por concelho, e 

somente esses tinham acesso ao soberano. Essa era a principal oportunidade do povo levar 

seus agravos ao rei, com acusações que predominantemente recaíam sobre a nobreza e o 

clero. Durante as cortes, as sessões de trabalho eram realizadas separadamente, sem 

interferência direta de um grupo sobre os demais. Em geral, o funcionamento desse sistema 

prejudicava os representantes dos concelhos, posto que o clero e a nobreza tendiam a 

congregar seus interesses, atuando em conjunto contra o povo. 

Com vistas a funcionarem de acordo com o novo sistema proposto pelo regente, as 

cortes foram oficialmente abertas em 10 de setembro de 1477. Mas elas não chegaram a ser 

realizadas a contento, pois se verificou a recusa por parte do clero e da nobreza em atenderem 

as exigências de D. João, insatisfeitos com a idéia de uma comissão paritária que colocava o 

povo em igualdade de força em relação aos dois primeiros grupos. Nesta inovação 

desagradava às duas primeiras ordens a composição social desta comissão, para a qual eram 

escolhidos cinco representantes de cada estado e mais dois indicados pelo rei. Esta medida iria 

contra o costume que estabelecia a superioridade numérica da Igreja e da fidalguia nas 

decisões tomadas em cortes. Argumentava-se que 

 

He forçado que ho serião porque antrelles ha dauer discordias em cada hum querer 

obriguar o outro e tudo a Vosso seruiço porque os grandes ha de querer obriguar o 

povo a peitar e o pouo os grandes a seruir e ambas estas som Vosso seruiço e he 

forçado que sempre seja ao definir das cousas pois quem pode então ser milhor 

procurador Vosso que vós e mais nom fareis partes contra vos de taes pessoas antes 

amostrareis que nom tendes affeição a uos senão ao bem commum e ao bom 
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regimento e Vos fiques sempre entejro pois se nhua detreminação pode fazer sem 

vos.38 
 

Segundo a justificativa dos grandes do reino, a comissão composta por cinco 

determinadores mais dois representantes do rei implicava em conflitos entre as partes 

constituintes da sociedade; conflitos estes que seriam dirimidos em detrimento do bem 

comum, posto que a decisão final cabia ao monarca que poderia resolver a questão em 

proveito próprio, ao invés de possibilitar a negociação e resolução tendo em vista  o melhor 

para a res publica,  

A nobreza não acatou a obrigatoriedade de haver cinco determinadores de cada grupo 

social e elegeu um número superior de representantes. Logo em seguida, juntamente com o 

clero, foi embora de Santarém. Os determinadores escolhidos pelos nobres também 

ameaçaram deixar a assembléia caso D. João insistisse em reduzir o seu número, advertindo 

ao regente que não havendo representantes da fidalguia nas cortes, nenhuma medida poderia 

ser tomada a respeito desse grupo. Diante da relutância da nobreza em aceitar a imposição de 

novas regras, D. João se viu frente a um impasse: ou prescindir da nobreza nas decisões da 

corte ou aceitar todos os procuradores dos nobres na comissão de determinadores. 

Na medida em que um dos problemas a ser resolvido na assembléia dizia respeito 

diretamente à nobreza, pois o regente pretendia a diminuição das tenças e subsídios 

concedidos aos fidalgos a fim de melhorar a situação do erário régio, tornava-se premente a 

presença da fidalguia nas decisões do parlamento. Era necessário que prevalecesse a defesa e 

o respeito aos privilégios nobiliárquicos, que não poderiam ser afetados sem a autorização 

sumária dos representantes dos grupos envolvidos. Por fim, o regente cedeu e a assembléia 

iniciada em 10 de setembro prosseguiu como de costume, sem a comissão interestamental. E 

desta forma, as pretensões do regente de resolver “a situação calamitosa nas áreas da 

administração da justiça, da defesa e, sobretudo, das finanças do estado”39 teve que ser 

protelada até que D. João se tornasse efetivamente o rei de Portugal. 

Neste episódio é importante verificarmos que desde o início – ainda como regente – as 

medidas de D. João colocaram contra ele parte da nobreza e do clero, temerosos de suas 

ações. Tais conflitos se fizeram presentes desde o momento em que ele assumiu o poder, 

posto que os “grandes do reino” acusaram D. João II de não respeitar suas honras e 

privilégios, interferindo na administração e nas justiças locais. Enquanto regente, D. João 
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mostrou que não tinha a pretensão de dar continuidade à política de concessões de seu pai, 

criando desde logo uma grande indisposição entre a nobreza e o futuro monarca. No dizer do 

príncipe, seu pai lhe deixara tão somente o senhorio das estradas de Portugal,40 tantas foram 

as terras e jurisdições concedidas aos fidalgos durante o reinado de D. Afonso V. Assim, para 

reforçar o poder e a autoridade régias, ao ser entronizado, ele teve que enfrentar os nobres, 

obrigando-os, como súditos e vassalos leais, a se submeterem ao soberano. 

D. João II tornou-se rei de Portugal na cerimônia de entronização realizada nas cortes 

de Évora em 1481. Esta assembléia, na qual estavam presentes representantes das três ordens 

do reino, vindos das mais diferentes regiões de Portugal, configurou-se como uma excelente 

oportunidade para o novo monarca apresentar aos seus súditos a imagem que ele queria 

consolidar como governante máximo do reino. Para a aclamação de novo monarca  

 

Forão juntos na Cidade todos os grandes senhores, e pessoas principaes, e alcaydes 

mores, e assi todos os precuradores das Cidades, e Villas notaueis pera Cortes, que 

auião de fazer. As quaes se fizerão em huma sala grande dos paços, com muyto 

grande solenidade, ordem, regimento, com muyto ricos concertos, tudo em muyto 

grande perfeição. El Rey em alto estrado, e sua cadeira Real com dorsel de 

brocado, e elle vestido de opa roçagante de tella douro forrada de ricas martas com 

o ceptro na mão.41 
 

No cenário, todos os elementos estavam distribuídos de forma a exaltar o poder maior 

da sociedade, figurado no rei, que congregava em torno de si todos os grupos sociais. Assim, 

no topo da sala havia um estrado e subindo mais três degraus todos viam o monarca assentado 

no trono. No estrado, ou seja, num plano inferior junto ao monarca estavam os homens que o 

auxiliavam na administração do reino, a saber, o camareiro-mor, o mordomo-mor, o guarda-

mor, o meirinho-mor, o secretário, dois vedores da fazenda, o porteiro-mor e os magistrados 

supremos. No nível do chão estavam os representantes dos três estados: à direita colocava-se 

o clero, à esquerda ficava posicionada a nobreza e por fim, no meio da sala, ficavam os 

representantes da terceira ordem.  

A posição superior que D. João II ocupava na cerimônia de entronização não estava 

em dissonância com o ideal de rei-suserano do período medieval, no qual o monarca era o 

primeiro entre os senhores do reino, ocupando, portanto, o lugar de primazia dentro das 

relações de reciprocidade feudo-vassálicas. D. João II, diante dos representantes do clero, da 
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nobreza e do povo, se apresentava como uma figura distinta e acima de todos os grupos 

sociais,42 capaz de exercer um poder concedido por Deus e ratificado pelos súditos. 

Durante a cerimônia, D. João II era intitulado rei pela ‘graça de Deus’, o que 

estabelecia os fundamentos de seu poder e conferia legitimidade ao seu governo, cuja 

primeira incumbência era proteger e expandir a fé cristã, resguardando a harmonia do corpo 

social e mantendo a paz no reino. Na condição de Rex Dei Gratia, os poderes do monarca 

sobre seus súditos eram amplos, já que exigia de todos obediência absoluta, a fim de que a 

ordem fosse preservada. Em contrapartida, o rei deveria preservar o bem comum, respeitando 

privilégios das duas primeiras ordens e protegendo o povo de possíveis injustiças. Desta 

forma, o representante de Deus na terra estava inserido num universo de relações de 

reciprocidades que o instavam a cumprir determinadas obrigações em prol do bem comum, 

sem as quais seu poder poderia ser contestado. Na sua cerimônia de aclamação, D. João II, 

assentado no trono e empunhando o cetro,  prometeu governar seus súditos, 

 

com a graça de Deus vos reger, gouernar bem e direitamente e vos ministrar 

inteiramente iustiça quanto a humana fraqueza permita e de vos guardar vossos 

priuilegios, graças e merces, liberdades franquezas que vos forão dadas e 

outorguadas por El-Rej meu senhor e padre cuja alma Deus haja e per outros Rejs 

passados, seus predecessores.43 
 

Esta titulação concedida aos reis portugueses, Rex Dei Gratia, embora estivesse 

estreitamente relacionada à esfera religiosa, não tornava obrigatório o derramamento do santo 

óleo sobre a cabeça do monarca. A unção dos reis era conhecida nos reinos bárbaros já no 

século VII e através deste ritual o rei recebia qualidades sagradas.44  Diferentemente da 

monarquia francesa, quando D. João II foi alçado rei ele não foi ungido. A pouca importância 

dada à unção real na cerimônia de aclamação de um novo rei português estava relacionada ao 

fato de na Península Ibérica os fundamentos da realeza estarem no direito de conquista, no 

exercício da justiça e na aceitação do poder pelo povo, o que por sua vez conferia maior valor 

aos símbolos relacionados à guerra e à justiça, como por exemplo, a espada e o cetro.  

Em Portugal, ao invés da unção tínhamos a aclamação com o pregão ‘Real, Real, 

Real’. Esses três vivas ao rei reforçavam a idéia de que os governantes da dinastia de Avis 

eram vigários de Cristo e exerciam essa função com a aprovação do povo. Além dos brados 

ao rei que encerravam o cerimonial, a entronização do novo monarca era constituída pelo 
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‘alevantamento’ do rei à cadeira real, ou seja, a ocupação do trono, a entrega do cetro, o 

juramento régio e o desfraldar da bandeira. O ‘alevantamento’, no qual o monarca passava a 

ocupar o trono, era uma evidência da superioridade do rei em relação aos demais membros da 

sociedade, pois a cadeira real era usada para colocá-lo num primeiro plano na cerimônia de 

entronização e nas demais solenidades do reino. 

Também faziam parte da cerimônia as chamadas menagens, que consistiam na entrega 

de todas as terras, senhorios, jurisdições e honras recebidas por reis anteriores ao novo 

monarca. O retorno para o monarca de todas as concessões feitas por reis anteriores seguidas 

da devolução das mesmas era uma prática corrente nas cerimônias de entronização dos reis 

portuguesas. Nos reinados anteriores, as menagens eram feitas de maneira quase simbólica, ou 

seja, o representante de cada um dos três estados jurava obediência e entregava nas mãos do 

rei todas as concessões recebidas em nome próprio e dos seus representados, para então obtê-

los de volta.  

Na cerimônia de entronização de D. João, considerando que as menagens seriam 

realizadas conforme a tradição, o duque de Bragança jurou por si e em nome da casa da rainha 

e do irmão desta. D. Álvaro prestou preito e menagem por sua casa e em nome de todo os 

senhores do reino, em virtude das procurações que tinha de cavaleiros, condes, fidalgos e 

escudeiros. O juramento dos concelhos ficou a cargo do procurador enviado pela cidade de 

Lisboa, enquanto que as vilas do reino reconheceram a autoridade de D. João II através de um 

representante da vila de Santarém. Assim, como determinava o costume, todas as pessoas e 

localidades reconheciam o novo rei como o poder máximo do reino, dispondo em favor do rei 

todas as graças e mercês recebidas.45 

De acordo com o costume, nas menagens havia dois juramentos distintos: um era feito 

por aqueles que possuíam castelos e fortalezas em préstimo, ou seja, construções que haviam 

pertencido à casa real e foram temporariamente concedidas aos membros da nobreza por 

graça e mercê, sendo imprescindível o juramento de fidelidade para a renovação da 

concessão. O outro juramento dizia respeito àqueles que haviam obtido as ditas fortificações 

por juro e herdade, isto é, haviam adquirido suas terras, fortalezas e castelos por parentesco ou 

hereditariedade. Por pertencerem a essas famílias há muitas gerações, tratava-se, portanto, de 

jurisdição privada.  

Quando se realizavam as menagens, a deposição nas mãos do rei dos bens de juro e 

herdade era simbólica enquanto que a devolução das concessões feitas em préstimo 
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evidenciava o retorno efetivo dos bens para seu verdadeiro possuidor. Todavia, D. João II 

introduziu uma modificação nesta parte do cerimonial, o que causou grande descontentamento 

entre os grandes do reino, que não desejavam ser colocados em pé de igualdade com os 

demais nobres que possuíam apenas bens em préstimo. Havia, portanto, uma 

 

differença quando se deu a obediencia e se fizerão os juramentos per os estados do 

Rejno el Rej Dom João o segundo nosso senhor em que manejra lhe farião as 

menajes das fortalezas dizendo os grandes e outras pessoas que tinhão fortalezas de 

juro e herdade que nom deuião de fazer per ellas a menagem na forma que das 

outras fortalezas que nom erão de juro.46  
 

A decisão de D. João II evidenciou para a nobreza e os representantes do clero sua 

pretensão se sobrepor a todos os homens do reino, aumentando o poder e a autoridade do 

monarca, o que por sua vez deflagrou uma série de atritos entre o rei e as grandes casas 

senhoriais, pois os grandes “senhores ouverão então a forma desta menajem por aspera, e 

prejudicial a suas honras”,47 argumentando que D. João II estava exigindo muito mais do que 

os reis anteriores haviam feito.  

Em defesa de seus interesses, a fidalguia apelou para a conservação das práticas 

costumeiras, que eram tomadas como instrumento de manutenção das prerrogativas 

usufruídas. De acordo este grupo, na fórmula usual, a diferença consistia em que os que 

possuíam fortalezas de juro e herdade juravam entregá-las somente a pessoa do rei, já aqueles 

que as tinham em préstimo estavam obrigados a entregá-las não apenas ao rei, mas também a 

quem este mandasse. Alegando não haver um texto oficial, o monarca mandou assentar num 

livro solene o juramento no qual todos o faziam a partir do procedimento habitual dos que 

recebiam a posse de préstamo ou de mercê. A autoridade de D. João II passou a ser 

questionada na medida em que a nobreza julgou que as inovações introduzidas na cerimônia 

de entronização não eram legitimadas pela preservação de costumes que mantinham todos em 

direito e justiça. 

Tendo isso em vista, após reunir seu concelho o monarca concordou com a 

necessidade de se respeitar os costumes, mas argumentou que na falta deste “que se ueja se 

pode obrigar por direito e se não cada hua destas que el Rej com as que tem fortalezas deue 

formar hã noua menajem que seja boa e como compre a seu seruiço”.48 Isso significava que, 

não havendo nenhuma disposição que o impedisse de realizar a cerimônia como desejava, ele 

poderia aproveitar essa “brecha” para estabelecer uma nova prática que compelia aqueles que 
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tinham bens e jurisdições privadas a reconhecer solenemente que o monarca era o detentor 

supremo de todas as fortalezas e castelos do reino. 

Lançando mão de argumentos utilizados pelos próprios nobres – o direito e a justiça – 

D. João II introduziu modificações no costume até então praticado, conferindo-lhe a força de 

uma lei régia que visava coibir o uso indevido de prerrogativas que permitiam à nobreza agir 

em detrimento do bem comum. Observamos que o monarca fez uso de um ritual que concedia 

honras, privilégios e recursos materiais e militares aos nobres no sentido inverso ao usual, 

fortalecendo seu poder e autoridade. Sem subverter totalmente os elementos que 

tradicionalmente compunham as menagens, o monarca alterou os gestos e palavras que seriam 

usados no cerimonial, obrigando cada um dos representantes dos três estados do reino a 

oferecer  

 

em uossas mãos todolos castellos e fortalezas, tenças, meçes e graças que o senhor 

Rej uosso Padre da muj escrarecida e imortal memoria que Deus haja nos tinha 

dadas, feitas, e outorguadas em préstimo emquanto sua merce fosse e as outras 

cousas que por custume e direito em começo de vossos Rejnados os fidalgos e 

caualeiros boons deuem deixar em uossas mãos pera delles fazerdes o que Uossa 

Merce for.49 
 

Ao cunhar a fórmula na qual todos deveriam entregar ao rei o que receberam por 

mercê e em préstimo, D. João II obrigava os grandes senhorios a reconhecerem publicamente 

que todas as terras, castelos e fortalezas do reino lhe pertenciam, e que ele poderia se negar a 

retomar tais possessões caso os beneficiados desrespeitassem o juramento de lealdade 

prestado. Observamos assim que as menagens contribuíram para evidenciar que D. João era o 

maior suserano do reino, o único que detinha o poder de manter e conceder benefícios aos 

demais senhores. Em reconhecimento a este poder, os nobres deveriam dispor de suas honras 

e privilégios, a fim de recebê-los novamente das mãos do rei, renovando a aliança entre este e 

seus vassalos, assim como a subordinação da nobreza e do povo ao monarca.  

Diferentemente de seu pai, que recebeu preito e menagens da forma tradicional, após 

esse juramento D. João II exigiu que todos os nobres seculares e eclesiásticos, mosteiros, 

igrejas, cidades e vilas comprovassem ser os verdadeiros detentores dos benefícios régios que 

haviam entregue ao rei. Para tanto estabeleceu um prazo dentro do qual todos, 

independentemente da sua condição ou estado, deveriam apresentar aos agentes do poder real 

provas concretas de que possuíam as terras, senhorios, jurisdições e honras apresentadas nas 
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menagens, mostrando as cartas de confirmação das benesses recebidas por reis anteriores, 

para só então serem confirmadas por D. João II.  

O cronista Garcia de Resende afirmou que D. João II justificou a intervenção em terras 

senhoriais argumentando que  

 
a principal causa, porque el Rey isto assi mandou, foy por ver as doações, e todas 

as mais cousas dos grandes, e senhores, fidalgos, e caualleiros de seus reynos, por 

lhe ser dito, que em suas terras, e senhorios usauam de mayores jurdições, e 

poderes do que suas doações, graças, e priuilegios se estendião.50  
 

Logo após a subida ao trono observamos que houve um esforço por parte de D. João II 

de efetuar uma maior vigilância sobre as pessoas e bens do reino. Cuidado este que 

evidenciava a tentativa de esclarecer termos de possessões e questões dúbias, regularizar 

situações ilegais e trazer para a alçada régia bens e jurisdições que estavam nas mãos dos 

prevaricadores dos direitos régios. 

Aqueles que desobedecessem tais determinações, não apresentando os referidos 

documentos ou apresentando-os fora do prazo estipulado, seriam punidos com a perda da 

graça recebida, posto que foi ordenado que  

 
por todo o mes de Janeiro em que começa o anno de 1482 todolos da dita 

contodoria uenham ou mandem requerer suas confirmações fazendo tambem esta 

mesma notifiquação em particular aos ditos Ifantes, Duques, Marquezes, Condes 

(...) e queremos que ate o fim do dito mes de Janeiro que assinamos aos da dita 

contodoria pra uirem confirmar usem de todolos Preuilegios, liberdades, graças e 

officios que tinham como ate qui fizerão, e nom uindo ou emuiando ate o dito tempo 

por esta nossa carta mandamos que mais dj em diante não usem de nhua das ditas 

cousas e sejam de nhu valor, atee uirem nossas confirmações no que ficará a nos 

resguardado de lhas confirmarmos se nossa merce for por nom uirem ao tempo assj 

por nos ordenado etc.51  
  

Logo, caso não atendessem as exigências feitas pelo monarca, mesmo as concessões 

usufruídas há gerações pelos chamados “grandes do Reino” passariam para a alçada do rei, 

que poderia dispor de tais benefícios da maneira que melhor lhe aprouvesse. Desta maneira 

ficava evidente que, de fato, a manutenção do poder e privilégios até então usufruídos pela 

nobreza, pelo clero ou pelos concelhos, dependia do reconhecimento e da confirmação de D. 

João II.  

A decisão do rei implicava na chance concreta de perdas para a nobreza e o clero 

porque parte destes documentos poderia ter se perdido com o tempo. Muito embora a 

chancelaria mantivesse o registro da documentação emanada pelo poder real, o acesso às 
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cartas pretendidas nem sempre era possível, devido à realização do processo que ficou 

conhecido como Leitura Nova, que resultou na perda de uma série documentos antigos. D. 

Afonso V, a pedido das cortes de Lisboa de 1459, ordenou a seleção e cópia de registros das 

chancelarias de reis anteriores com o objetivo de facilitar e agilizar as consultas. Durante este 

trabalho alguns registros foram descartados, o que poderia prejudicar o levantamento de todos 

os documentos exigidos por D. João II. Além disso, o rei não acenou com a possibilidade de 

disponibilizar seus homens e recursos para vasculhar a chancelaria em busca de tais 

documentos, fazendo recair a responsabilidade da comprovação sobre o suposto beneficiário.  

Com essa medida o novo rei pretendia tomar ciência da extensão do poder das grandes 

casas senhoriais e retornar para a casa real as jurisdições que vinham sendo exercidas 

ilegalmente, restituindo seu poder de direito e ampliando seu domínio. No reinado de D. 

Afonso V havíamos observado um incremento do poder senhorial, já que a nobreza recebeu 

diversas mercês em retribuição à lealdade e ao apoio militar nas diversas guerras que ele 

travara ao longo de seu reinado. Já com D. João II houve uma tentativa de inverter essa 

balança em favor da monarquia, posto que senhores laicos, eclesiásticos e representantes de 

concelhos e vilas, enfim, todos os três estados do reino foram obrigados a pedir humildemente 

a “uossa Alteza e Real senhoria que de nouo nos faça mercê dos ditos castelos e fortalezas, 

rendas, graças, e mercês que tínhamos”.52  

D. João II utilizou, portanto, os elementos do contrato feudo-vassálico para impor a 

autoridade régia enquanto poder supremo da justiça, da guerra e da concessão de mercês, 

subtraindo à nobreza parte significativa de seus privilégios. Desta feita, D. João II evidenciava 

que durante seu reinado, o monarca não seria apenas um entre iguais – primus inter pares – 

mas sim o soberano, o homem escolhido por Deus e aclamado pelo povo para estar acima de 

todos os demais.   

Apenas o monarca poderia manter ou conceder novos privilégios e para tanto era 

necessário jurar fidelidade ao rei e se submeter às suas determinações. Este último aspecto foi 

reforçado pela exigência das confirmações e pela forma com que se procederam os rituais de 

juramento de fidelidade e “beija-mão”. Diferentemente de seu pai, D. João II exigiu que seus 

súditos se ajoelhassem, tal como os vassalos faziam diante de seus senhores, explorando 

outros elementos do ritual feudo-vassálico para exacerbar a sujeição e dependência dos três 

estados diante da monarquia, principalmente no que se refere ao alto clero e aos grandes 

senhores do reino.  
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Entre as homenagens rendidas ao monarca, os súditos declararam que desejavam ser 

seu homem, beijando-lhe “as mãos em sinal d obediencia e sogeição e senhorio como a nosso 

Rej e senhor que direita e uerdadeiramente soes”.53 Para beijar a mão do novo rei, os súditos-

vassalos deveriam ir ao encontro daquele que ocupava o lugar cimeiro na cerimônia. O rei se 

colocava não apenas como o suserano, o primeiro entre os nobres, mas sim como o soberano, 

a cabeça do reino. Assim, através de um gesto público e ritualizado, ficava evidente a 

superioridade do monarca e sua intenção de submeter aqueles que tinham em suas mãos os 

privilégios das armas e da justiça.  

Neste ato, ajoelhados em sinal de obediência e humildade, todos deveriam reconhecer 

D. João II como sendo seu único e natural senhor, jurando como “boons e leaes e uerdadeiros 

vassalos súbditos e seruidores e uos obedecemos seruirmos, faremos e compriremos todos os 

vossos mandados leal e uerdadeiramente assj como leaes e uerdadeiros uassallos sam tevdos 

e obriguados fazer a seu Rej e senhor”.54 Como vemos, os rituais de deferência que 

constituíam a cerimônia de entronização de D. João II buscavam demonstrar que todos 

deveriam obedecer aos mandados do rei para que a justiça na terra fosse mantida. Essa era 

uma condição indispensável, pois a obediência era tida como “virtude annexa a justiça”, sem 

as quais a paz e o bem comum não seriam alcançados.55  

D. João II buscou legitimidade para seu poder através de um ritual que já estava 

consolidado na sociedade como expressão e reforço das relações de reciprocidade entre os 

integrantes da nobreza, pois senhores e vassalos eram obrigados a cumprir o dever de lealdade 

e proteção mútuas. No entanto, D. João não respeitou todos os elementos que compunham 

esse ritual. De acordo com o costume, considerava-se que “todalas cousas que nas menagens 

se prometem do vassallo ao senhor todas aquellas deue o senhor a seu vassallo”,56 e 

cumprindo com essa proposição, todos que estavam presentes na cerimônia de aclamação 

foram obrigados a prestar seu juramento. O rei, todavia, se recusou a jurar fidelidade a seus 

vassalos, enfatizando mais uma a sua superioridade em relação aos súditos.  

Ao jurar fidelidade e não cumprir com suas obrigações, o vassalo cometia o crime de 

felonia, colocando em risco a salvação de sua alma e os privilégios que possuía, pois esta 

traição era considerada um grave pecado, além de implicar em perda de todas as concessões 

feitas pelo senhor. Por outro lado, o não cumprimento do juramento por parte do senhor 

também comprometia a legitimidade de seu poder sobre seus homens, levando ao rompimento 

                                                 
53 CHAVES, Álvaro Lopes de. Op. Cit., p. 121-122. 
54 Ibid., p. 121-122. 
55 Ibid., p. 64. 
56 Ibid., p. 66. 



 39

dos laços de amizade, lealdade e proteção entre ambos. Na revogabilidade do vínculo em 

virtude do não cumprimento do pressuposto de fidelidade está a chave para entendermos a 

recusa de D. João II em jurar a seus vassalos. Não se prestando a realizá-la, o rei evitava que 

fosse acusado de traição e que a legitimidade de seu poder fosse contestada pelos grandes do 

reino. Essa contestação era esperada pelo monarca, que desde sua experiência como regente 

deixara claro que seu governo seria orientado pela tentativa de fortalecimento do poder real 

em detrimento do poder senhorial laico e eclesiástico.  

Para justificar sua recusa em prestar o juramento, D. João II argumentava que havia 

uma diferença crucial entre os deveres assumidos junto a um senhor da fidalguia e aqueles 

devidos ao rei. O estabelecimento do laço vassálico pressupunha a liberdade de escolha dos 

dois envolvidos, ou seja, um deveria desejar ser o “homem de outrem” e o outro deveria 

aceitá-lo como o senhor. O rei, comportando a imagem de um suserano, sendo o senhor dentre 

os senhores, também estava ligado a seus vassalos por uma relação contratual bilateral. Sendo 

um contrato estabelecido entre indivíduos, esta relação durava o tempo de uma vida, devendo 

ser renovado quando da morte de um dos envolvidos, apesar lenta imposição da 

hereditariedade, que levava os filhos a assumirem os votos de seus pais. Em função disso, 

seria natural que, com a morte de D. Afonso V e a entronização de D. João II, cada um dos 

representantes dos diversos grupos da sociedade jurassem fidelidade ao filho do antigo 

detentor do cetro e da coroa, a fim de renovar a aliança entre o rei-suseno e seus vassalos. 

Por outro lado, no que diz respeito à aliança estabelecida entre o rei e seus súditos, 

maior era a obrigação destes para com o monarca do que de um vassalo para com o seu 

senhor. À obrigação de lealdade devida pelos senhores e expressa no juramento de fidelidade 

ao rei – que em retribuição lhes concedia graças, mercês e privilégios – se somava o dever de 

fidelidade de todos os súditos ao soberano, posto que este foi escolhido por Deus para exercer 

a justiça na Terra. Nesse sentido, cada súdito devidamente representado por um procurador 

“por bem do dito juramento assj he obriguado a tudo o que prometer cumprir nom o 

cumprindo sem iusta rezam he tredor ao Princepe e a Deus perjuro”.57  

Sendo persona mixta, o rei possuía um “corpo natural” que correspondia a sua 

natureza humana e perecível e um “corpo político” eternizado, já que estava vinculado ao 

reino que lhe foi predestinado por Deus no momento do nascimento do herdeiro ao trono.58 O 

poder de D. João II se impunha por vontade divina e aquele que contrariasse a autoridade do 

                                                 
57 CHAVES, Álvaro Lopes de. Op. Cit., p. 67. 
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Companhia das Letras, 1998. 



 40

monarca estaria se colocando contra as determinações divinas. Todo poder originava-se de 

Deus, cabendo aos súditos obediência, reconhecimento e reverência ao “muito alto e mujto 

excelente e mujto poderoso Princepe El Rej Dom João”,59 em cuja mão estava o cetro que era 

a insígnia da justiça, sendo esta uma das principais prerrogativas do rei. Na condição de 

soberano prevalecia a concepção deificada do rei em relação a sua característica de homem 

mortal, portanto, ao rei não era mister jurar aos homens do reino na medida em que suas 

obrigações já haviam sido assumidas diante Daquele que lhe concedeu seu poder. 

Se o rei prestasse o juramento e posteriormente faltasse com sua palavra, ele incorreria 

em traição contra seus vassalos e súditos, como também cometeria perjúrio contra Deus. 

Ademais, ele perderia a legitimidade de seu poder e a autoridade sobre seus domínios. A fim 

de evitar esses riscos, D. João determinou que o “Princepe no iura nem deve jurar”
60

 para 

que não houvesse qualquer possibilidade de se “priuar hum Rej do Rejno”,61 decisão que 

também resguardava a salvação da alma do vigário de Cristo. Se a quebra do juramento 

implicava em perda de poder e direito sobre bens recebidos, no caso do rei havia a ameaça 

deste ficar sem o seu reino, perdendo o governo dos homens, dádivas concedidas ao “senhor 

dos homens na Terra” pelo “Senhor dos Senhores”.  

D. João II argumentava que o governo dos homens e negócios do reino fora dado por 

Deus e que somente Este poderia retirá-lo. O monarca não deveria pautar seu poder num 

juramento feito a homens e sim no cumprimento da designação divina que o instava a manter 

os povos em justiça, obrigação esta presente no costume e ratificada pelas leis do reino nas 

quais contavam que  

  
ao poder, que nos per DEOS he dado em este Regno, e como somos theudos de fazer 

justiça aos Povoos nossos sobgeitos, e defende-los daquelles, que lhes mal, ou 

dãpno fezerem, avemos de responder ante aquelle, que he Rey, e Principe de todolos 

Reyx, que nos pos em seu logo pera cumprir direito, e justiça em este Regno.62 
  

Sem romper a necessária relação de reciprocidade entre o rei e os três estados do reino, 

D. João II prometeu reger e governar com justiça, respeitando privilégios e coibindo abusos. 

Todavia, assumiu esta obrigação sem prestar nenhum juramento a seus súditos. Estas 

inovações introduzidas no cerimonial e as exigências de D. João II causaram insatisfação em 

toda nobreza e alto clero, mas afetaram particularmente o duque de Bragança, chefe do 

segundo maior domínio do reino. 
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O poder desta família adquiriu maior destaque no reinado de D. João I, que concedeu a 

seu filho ilegítimo, o conde de Barcelos, as terras, julgados e coutos de Neiva, Darque, 

Perelhal, Farias Rates e Vermoin. Em virtude do casamento do conde com a única filha do 

condestável Nuno Álvares Pereira, aquele passa a ser o detentor de diversas outras vilas e 

castelos com seu termo e terras, além de Paços e Barcelos com toda a jurisdição cível e crime, 

padroados e direitos régios. Os bens do conde de Barcelos aumentaram sobremaneira quando 

o referido condestável beneficiou seu neto com as rendas e direitos, jurisdições e padroados 

que possuía em Montemor-o-Novo, Évora Monte, Estremoz entre outras vilas. No reinado de 

D. Duarte, o conde de Barcelos obteve o cargo de fronteiro-mor o que lhe conferia enorme 

poder militar. Este mesmo rei confirmou o vasto patrimônio do conde, que se estendia da 

província de Entre Douro e Minho até o Alentejo, acrescentando que os bens desta casa não 

poderiam ser integrados ao patrimônio da coroa.  

No reinado de D. Afonso V, o conde de Barcelos foi honrado com o título de duque de 

Bragança. Este, representando a alta nobreza favorável ao monarca no conflito com o ex-

regente e tendo concedido apoio militar decisivo para a vitória régia na já citada batalha de 

Alfarrobeira, recebeu honras e mercês em retribuição a sua lealdade. Assim, quando D. João 

II foi alçado rei, D. Fernando – terceiro Duque de Bragança  – acumulava um ducado, um 

marquesado e quatro condados, sendo detentor de “50 vilas, cidades e castelos, com outros 

lugares fortes, sem que se numerassem quintas, herdades e campos, não havendo senhorio que 

se lhe igualasse no reino”.63  

O poder advindo de seus títulos, terras, impostos e jurisdições aliado à crescente 

oposição ao novo rei, fizeram com que D. João II visse no representante da casa de Bragança 

um de seus principais inimigos. As desavenças entre a monarquia e o duque acirraram-se nas 

cortes que se seguiram a cerimônia de entronização de D. João II. Na carta convocatória das 

cortes de 1481, os senhores e os concelhos foram informados do objetivo da convocação dos 

três estados do reino. Todavia, esta assembléia não se restringiu a prestar juramento e 

menagens ao novo rei.  

Nesta reunião, D. João II tinha a pretensão, sem o dizer nas convocatórias, de fazer 

uma reforma no reino, justificada pela necessidade de resguardar o cumprimento da lei, a 

manutenção da justiça e o bem de todos os súditos, principais incumbências do poder régio e 

obrigações perante Deus e a sua consciência, pois como “Rej em geral tenho ha justiça em 
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especial sam a ello mujto obriguado pelo que dito he quanto mais sendo pera ello de meus 

pouos tam requerido que com nenhua rezam me podia nem deuia dello escusar”.64 

Nas propostas feitas nas cortes de 1481, destacou-se a preocupação de D. João II em 

ampliar o campo de atuação dos funcionários régios e diminuir o poder exercido por senhores 

laicos e eclesiásticos. Tal política pode ser observada na extinção do cargo de adiantado, 

“governadores de Comarcas com alçada de corregedores, nomeados a título excepcional pelo 

rei em paga de serviços ou por benevolência graciosa, e escolhidos entre os grandes 

fidalgos”.65 Assim, se por um lado o monarca se comprometeu em manter antigos privilégios, 

graças e mercês, por outro lado, obrigou a nobreza a aceitar em seus domínios os corregedores 

do rei. No reinado de D. Afonso V, os adiantados cumpriam nos domínios senhoriais o papel 

que o novo monarca julgava pertencer a seus corregedores, ou seja, julgavam e proferiam 

sentenças em última instância, não em nome do poder régio mas sim em consonância com o 

poder regional dominante. Assim, a fim de estender o poder real a todos os lugares do reino, 

D. João II “tirou os adiantados, que em cada comarca do Reyno erão postos por el Rey seu 

pay, pessoas principaes, e de titolos, que punhão por si ouuidores, que, ouuião como 

corregedores”.66 O monarca argumentava que D. Afonso V ampliara sobremaneira o poder 

senhorial dando a azo a desmandos, como foi explicitado na crônica de Garcia de Resende. 

 
E porque pollas guerras passadas, e necessidades em que el Rey dom Affonso se vio, 

e tambem por ser de sua condiçam, as cousas da justiça andauão mais largas do 

era rezam, el Rey nestas Cortes requerido por seus pouos quis logo a isto acudir 

como deuia, e primeiramente quis por algum tempo mandar seus corregedores as 

terras dos senhores
 
 (...) pois sabia quanto a seu seruiço, e estado compria entender 

logo nas cousas de justiça em principio de seu Reynado. E mais sendo tam 

apertadamente por isso dos Pouos requerido.67 
 

Nesse sentido, além dos senhores ficarem responsabilizados pela confirmação de suas 

jurisdições e privilégios, também foi determinado que os corregedores do rei realizassem uma 

inspeção em todas as terras, sem excetuar nenhuma casa senhorial, a fim de verificar como a 

justiça se fazia e remediar possíveis insultos e desmandos por parte da justiça local. Tais 

atitudes revelavam que a intenção de D. João II era alijar os senhores de parte de seus 

poderes, pondo fim ao costume dos ouvidores das grandes casas senhorias se sobreporem aos 

corregedores de “El-Rei”, como acontecia nos domínios dos Bragança. 
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Dentre as atribuições dos corregedores, oficiais de nomeação régia, destacamos a 

autoridade que tinham para conhecer todos os casos de apelação, julgamento e prisões, bem 

como o poder de castigar os que não cumpriam honestamente seus ofícios e autoridade para 

verificar se havia abusos por parte da justiça senhorial leiga e eclesiástica, exigindo as 

punições previstas pela lei. Os corregedores também estavam incumbidos de fiscalizar a 

atuação de oficiais das Câmaras e verificar se as posturas dos Concelhos estavam em 

consonância com as ordenações do reino. Se porventura as posturas estiverem em 

dissonância, o corregedor deveria informar ao monarca que as declarariam nulas em proveito 

do povo, da ordem e da justiça.68  

Se por um lado, o rei tinha o poder de escolher e investir um indivíduo em 

determinado ofício, por outro também cabia ao monarca através de seus corregedores 

fiscalizar a atividade de seus representantes punindo aqueles que não o exerciam 

adequadamente, posto que cada vez mais era reforçada a idéia de que o provimento de um 

ofício fazia parte da regalia maiora do monarca, que lhe conferia autoridade para nomear e 

depor os detentores de ofícios públicos. O corregedor tinha a obrigação de fiscalizar a atuação 

de tabeliães e juizes de sua comarca, determinando punição para os que agiam abusivamente e 

nos casos em que verificasse dolo deveria comunicar ao monarca que decidiria sobre a 

permanência ou não da pessoa no cargo.69 

Outrossim, constava entre as obrigações dos corregedores coibir os abusos dos 

senhores, verificando se havia na região de sua jurisdição bandos senhoriais envolvidos em 

guerras, vinditas ou outros atos que implicassem em desordem e mortes. Tratando-se do 

envolvimento de poderosos locais o caso deveria ser comunicado ao monarca que possuía o 

poder de dirimir questões relativas aos grandes do reino. Todos os membros constituintes da 

administração da justiça estavam, pois, sob a vigilância dos corregedores que deviam ser  

 
dilligentes, e proveer como nas Villas, e Lugares de sua Correição os Juizes, 

Vereadores, e Almotacees, e outros quaeesquer Officiaaes dos Concelhos comprem, 

e guardam, e dam á eixecuçom o que a cada hum perteence de fazer, segundo he 
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contheudo no artigo de seus Officios; e se o assy nom fezerem, dem-lhe pena 

segundo o caso requerer.70 
 
Também sobre o corpo eclesiástico os corregedores deveriam lançar seu olhar. Ao 

verificar a irregularidade no comportamento dos religiosos, o corregedor devia admoestá-los 

por três vezes e se o clérigo não reformasse seu comportamento o malefício tinha que ser 

informado aos superiores das ordens que por sua vez tinham a obrigação de aplicar a devida 

punição ao mau comportamento. Se a justiça eclesiástica não punisse segundo o que 

determinava o direito, o monarca estava autorizado pelas ordenações do reino a agir de acordo 

com “Nossas Justiças faremos sobre ello o que entendermos, que he mais serviço de DEOS, e 

assessego da terra”.71  

No que diz respeito à obrigatoriedade da aceitação dos corregedores em terras 

senhoriais, a primeira terra a ser visitada seria a de D. Fernando, para que a inspeção da casa 

de Bragança servisse de exemplo a todos os demais senhores do reino. Assim, D. João II 

solicitou ao duque que permitisse a entrada dos corregedores em suas terras, lembrando-lhe 

que em virtude das obrigações devidas pelos vassalos ao rei, D. Fernando não poderia 

dificultar a realização do que era solicitado pelo soberano, pois este agia em prol do bem de 

todos os súditos e por isso suas decisões não deveriam ser contestadas. O duque não aceitou 

de bom grado a intromissão do novo monarca na justiça local, pois alegava que desde tempos 

passados sua família gozava de privilégios que tornavam “suas terras disso isentas”.72  

O rei retrucou que fazê-lo era uma obrigação e uma virtude, pois permitiria colocar os 

povos em ordem, e para tanto fazia-se mister averiguar como os fidalgos vinham exercendo os 

poderes que lhe foram conferidos. Desta forma, o duque não deveria preocupar-se e, a menos 

que não houvesse certeza de que em suas terras tudo se fazia em consonância com as leis do 

reino, não deveria temer a visita dos corregedores, pois a presença destes visava apenas coibir 

abusos. Ainda que a expectativa do rei fosse encontrar sentenças, agravos e apelações julgadas 

de forma improcedente pelos juízes nomeados por senhores locais, provando a ocorrência de 

abusos, publicamente o monarca assegurou a D. Fernando 

 
Que elle Duque deuia de folgar de se saber a justiça, que em suas terras se fazia, e 

como erão gouernadas, porque que sendo como elle esperaua que fosse, leuaria 

nisso muyto contentamento. E auendo alguas cousas que emendar, ou castigar, elle 

faria tudo com o resguardo, e temperança, que elle por sua honra, seu sangue, e 

dignidade merecia, e que fazendolhe este prazer seria de exemplo para os senhores 

todos do Reyno sem paixam o consentir.73 
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Na disputa relativa a visita dos corregedores observamos que as grandes casas 

senhoriais mostraram um forte senso de legitimidade de seus poderes e desenvolveram 

mecanismos de proteção mútua de suas prerrogativas diante das atitudes que visavam um 

incremento do poder régio. Nesse sentido, escrevendo em nome dos nobres que 

desaprovavam a intervenção régia nas jurisdições senhoriais, D. Beatriz repreendeu D. João II 

pelas alterações introduzidas desde sua ascensão ao trono. Sendo sogra do duque de Bragança, 

mãe da rainha e representante do maior domínio senhorial do reino, governando-o até a 

maioridade de seu filho, o duque de Viseu e Beja, esta infanta podia transitar entre todas as 

casas envolvidas no impasse, o que pesou na sua afirmação como mediadora do conflito. Em 

carta enviada ao monarca, a nobre senhora argumentou que no  

 
caso dos corregedores e justiça particularmente a mj senhor parece que Vossa 

Senhorja nom deuia de bolir com estas cousas acerqua destes porque será muj 

grande scandalo e deuia d esguardar que emquanto a estes sós foj dado este 

preuilegio elles usarão delle de tal guisa que Deos e os Reis erão seruidos e o Pouo 

contente e mantiudo em justiça (...) e certo senhor a mj parece que Vossa Alteza 

deuia querer por sj ser corregedor de cinquo ou seis homens (...)  amoestando os 

quando o mal quizessem fazer, e corregendo os per uos quando de todo o mal 

fizessem (...) nom queira Vossa Senhoria nisto nem em al fazer cousas de guisa que 

uos por quam o amor que este he o milhor cabedal que os Reis deste Rejno sempre 

tiuerão de que se muj bem acharão, nem creja Vossa Alteza que uos dicer que façais 

mujtas nouidades, especialmente as que nom fizerão os Reis que ante vos forão (...) 

quaes nouidades senhor trazem scandalo e grande cargua mata a besta e arezoada 

se pode leuar, e ainda se dis que todo mundo se torna em peccado ainda que pareça 

uirtude tenha Vossa senhorja os olhos em os tres Reis de quem nos descendeis mais 

chguardos a Vos que forão mujto uirtuosos (...) e prazerá a Nosso Senhor que uos 

leixara ser justo e perfeito e de todos mujto amado e por amor temido ...74 
 

Assim, para a infanta, o rei não deveria interferir e modificar os usos antigos, pois os 

privilégios das maiores casas senhoriais foram recebidos e confirmados pelos três monarcas 

predecessores em gratidão aos serviços prestados por estes senhores. D. João II não poderia 

modificar as benesses tradicionalmente recebidas sem que isso fosse visto como um grande 

escândalo que punha em risco o amor e lealdade que deviam vigorar entre o monarca e a 

nobreza.  

A entrada dos corregedores implicava na retirada de privilégios usufruídos pela alta 

fidalguia, o que por sua vez poderia romper os laços de reciprocidade estabelecidos por meio 

de concessões à nobreza em préstimo de seus serviços à coroa. As inovações requeridas pelo 

monarca levavam parte da sociedade a questionar a legitimidade de um governo que deveria 

estar pautado na principal virtude de um soberano, a justiça, que o instava a cumprir com a 

obrigação de manter honras, mercês e privilégios gozados pelas grandes casas senhoriais. 
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D. João II também apelou para o costume a fim de justificar a entrada de seus 

corregedores em terras senhoriais. O monarca alegou que desde os três reis seus predecessores 

nenhuma terra do reino estava isenta da jurisdição régia no que dizia respeito às apelações e 

agravos, sendo esses da alçada dos ouvidores e corregedores do rei. Nesse sentido, afirmou 

que lhe  

 
foj mostrado açerqua deste caso dos Corregedores he que dante os juizes de suas 

terras, as appellações e aggravos fossem a seus ouuidores e delles aos 

Corregedores por onde se mostra que suas terras nom fiquauão fora da Correjção e 

mando, superioridade e officio do Corregedores.75  
 
Temos assim, de um lado, a nobreza lutando por impedir a interferência do rei nas 

justiças locais e, de outro, o monarca tentando alijar os poderes locais de tal direito. Chama 

atenção o fato do costume ser usado por ambas as partes enquanto justificativa em favor da 

manutenção de seus direitos. 

A querela em relação aos corregedores foi resolvida com o apelo de D. João II ao 

cumprimento da lei, ou seja, foram enviados corregedores para averiguar o exercício da 

justiça nas diversas localidades do reino. A exceção foi feita às casas senhoriais que possuíam 

privilégio de isenção de corrreição, mercê esta que o rei não poderia retirar sem correr o risco 

de ser acusado de incorrer num ato ilegítimo. Assim, foi determinado em alvará ao corregedor 

da comarca de Beira e Ribacoa que  

 
hauemos por bem que vos nom entreis a fazer corrrejção nas terras, uillas, lugares 

da Infante minha madre e do Duque meu Primo [de Viseu] e do Duque de Bragança 

e o marques de Montemor e o Conde de Farão e de Dom Aluaro e o Conde de Villa 

Real, os quais nas cortes que ora fizemos nos mostraram priuilegios per que nas 

ditas terras suas terras os corregedores nom entrassem e a ellas auemos de mandar 

dezembarguadores a prouer o que comprir a bem de justiça segundo no capitulo 

que dello falla compridamente se contem.76 
 
 

A atitude de D. João II para solucionar a questão da fiscalização das terras senhoriais 

isentas de correição fazia sobressair a importância dada por este monarca a afirmação de uma 

imagem de soberano sujeito às leis e costumes do reino. Por intermédio de um poder 

concedido por Deus, o rei tinha o direito e o dever de alterar o ordenamento jurídico vigente 

com o objetivo de promover o bem comum e, nesse sentido, o rei estava acima das 

ordenações do reino. Por outro lado, como cristão o monarca estava vinculado às Ordenações 

Afonsinas já que estas eram concebidas como a materialização de um direito pautado no 

costume e na moral cristã. Segundo este critério que não excluía o anterior, D. João II devia 
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obedecer as leis e preservar os valores sócio-jurídicos, exceto sob a alegação de uma justa 

causa que exigisse a adaptação à realidade concreta tendo em vista a “melhoria” da vida 

comum. 

As terras isentas de correição não ficaram totalmente livres do poder régio, posto que 

não escapavam à alçada dos desembargadores que representavam o monarca nas questões de 

justiça. Dentre as funções desempenhadas por estes agentes do poder real estava despachar 

petições de graças, como por exemplo, as cartas de perdão, bem como todos os feitos e 

agravos de competência do Tribunal de Suplicação, sendo este responsável por todas as 

sentenças de apelação do reino.77 Em tais terras isentas a justiça se faria em primeira instância 

pelo poder senhorial, mas cabia ao rei modificar sentenças proferidas quando uma das partes 

recorresse do que fora determinado pelos juizes locais. 

Assim, a questão dos corregedores estava resolvida, mas não os problemas entre a casa 

de Bragança e a monarquia. Se por um lado o rei havia cedido às pressões da alta fidalguia, 

vendo-se obrigado a isentá-la da correição régia em virtude dos privilégios que o grupo 

possuía, por outro lado, ainda era preciso submeter os grandes senhores e neutralizar as forças 

que se mobilizaram contra D. João II. Tudo deveria ser feito, no entanto, sem que a 

legitimidade do poder real fosse contestada e tal oportunidade surgiu quando inúmeros nobres 

foram acusados de agir contra a pessoa, bens e dignidades reais.  

 
 

* 
  *     * 
  
 
Garcia de Resende afirmou que as suspeitas de conspiração verificaram-se logo no 

início do reinado de D. João II, mais precisamente quando este exigiu que todos 

apresentassem os documentos comprobatórios de honras, mercês e graças recebidas. Na 

ocasião, D. Fernando protestou, alegando que não deveria ser obrigado “a mais do que os 

Reys seus passados seus antecessores obrigarão a elle, e a seu pay, e auoos”.78 Mesmo vendo 

seu poder e privilégios ameaçados pelas exigências de D. João II, o duque providenciou a 

busca de todas as suas doações, escrituras e privilégios para comprovar sua posse. Informou, 

contudo, que cumpriria o mandato régio não por vontade, mas em função do juramento 

proferido, que o forçava a fazê-lo como todo bom e leal vassalo que estava obrigado a não 

impor obstáculos ao cumprimento do era solicitado pelo “suserano do reino”.  
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Junto com a documentação solicitada, o enviado do duque encontrou correspondências 

trocadas entre D. Fernando e os reis castelhanos, segundo as quais estes haviam se aliado para 

retirar D. João II do poder. Prontamente, alegando que como bom súdito devia zelar pela vida 

do rei e paz do reino, o portador dos documentos deu ciência das cartas ao monarca. Este por 

sua vez providenciou a cópia das missivas e solicitou que elas fossem colocadas no lugar de 

onde tinham sido retiradas para que o duque de nada desconfiasse, pois preocupava 

seriamente o rei o fato de seu filho e herdeiro do trono estar sob a guarda de membros das 

casas de Viseu e Bragança. 

A relação conflituosa entre Portugal e Castela era ainda uma preocupação presente na 

memória de D. João II. Prova disso é que o rei mandou seu secretário Álvaro Lopes de 

Chaves escrever um texto que deveria ser enviado às cidades para que seus grandes feitos não 

caíssem no esquecimento e para que ninguém no reino deixasse de dar graças pela supremacia 

militar de Portugal em relação aos castelhanos. Na missiva enviada encontramos uma 

descrição detalhada dos acontecimentos que culminaram na vitória do príncipe D. João 

seguida da exigência da celebração anual da vitória portuguesa na Batalha de Toro.  

 
El Rej (...) ordenamos e mandamos que daqui em diante em louuor de Nosso Senhor 

e da Bemaventurada Virgem Maria sua Medre, e de Sam Jorge, e da Sam Cristovão 

que o dito dia traziamos por nossos padroeiros e nome em cada hum anno aos dous 

dias de Março em que foj a dita batalha e uictoria a clerezia e todos os dessa 

cidade façais solenne procissão saindo da See, e indo por os lugares publicos com 

toda solemnidade, officios e jogos, e cerimonia assj e tam compridamente como 

costumaes de fazer em cada dia de Corpo de Deus (...) e esta nossa carta uos 

mandamos que registeis no liuro da Câmara dessa cidade pera sempre se hauer de 

fazer o que dito he em relembrança da causa porque se a dita solenidade faz ser 

escripta.79 
 

Em uma das cartas apreendidas, os reis católicos solicitavam apoio do duque nas 

negociações que permitiriam aos castelhanos comercializar livremente em África. A questão 

da Guiné, juntamente com a posse das Canárias, durante longo período foi motivo de querelas 

entre os dois reinos: por um lado os reis católicos Fernando e Isabel, alegando ter a posse das 

Canárias, não aceitavam a concorrência do reino lusitano, por outro lado, os castelhanos 

faziam incursões comerciais em territórios africanos que Portugal julgava ser de seu domínio. 

A questão foi resolvida pelo Tratado de Alcáçovas, que determinava a posse das Canárias 

pelos castelhanos e garantia o domínio português sobre terras e comércio situados além do 

Cabo Bojador.  

Observamos, todavia, que o acordo não foi cumprido à risca. Manuela Mendonça 

enumerou para o período entre 1479 e 1481 vinte e quatro documentos relativos a questão do 
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comércio indevido de castelhanos na Guiné, sendo três disposições gerais e proibições de 

abusos, quatro comunicações de castigos em virtude de abusos descobertos, quatro 

comunicações judiciais e  treze ordens de entrega do quinto a Portugal de tudo o que fora 

trazido da Mina com a autorização do monarca lusitano. Para o reinado de D. João II também 

são conhecidos documentos nos quais o rei português denunciava o desrespeito ao Tratado e 

cobrava punições para os que se aventuravam em tal região. A despeito do Tratado de 

Alcáçovas, as incursões castelhanas em domínios portugueses eram ainda motivo de 

preocupação entre os reinos vizinhos, gerando desconfiança de ambas as partes que por sua 

vez exigia a permanente a renovação de garantias do acordo de paz e comércio entre os reinos 

ibéricos.80  

Foi dentro do contexto supracitado que o duque de Bragança foi acusado de trocar 

correspondências com os reis católicos, cartas estas que colocavam em perigo a paz do reino 

português na medida em que questionavam o domínio lusitano na África, expondo o desejo 

dos reis castelhanos de participarem do comércio da região. O cronista Garcia de Resende 

afirma que uma das cartas deixava claro que se o monarca português não acatasse o pedido de 

Castela de acesso ao comércio da Guiné, os reis católicos fariam guerra contra Portugal, que 

ficaria sem o apoio bélico de um dos principais vassalos do rei, pois o duque e seus irmãos 

“se escusarião del Rey ao não seruirem, nem sosterem guerra, pois não queria seguir rezam. 

E aos Reys de Castella seruiriam, e dariam entrada a suas gentes por suas terras”.81 D. 

Fernando era, portanto, acusado de apoiar os interesses comerciais castelhanos em detrimento 

do reino português e de pegar em armas contra o rei de Portugal. Tal acusação evidenciava a 

quebra da fidelidade jurada a D. João II em sua cerimônia de entronização, na medida em que 

estas atitudes implicavam em prejuízo a fazenda régia, causavam dano às possessões do 

monarca e colocavam em perigo a  vida do rei. 

As acusações contra o duque explicitavam também o receio do monarca em relação a 

sua sucessão, pois o príncipe herdeiro encontrava-se sob a guarda de aliados de D. Fernando. 

Através de uma das cláusulas do referido Tratado Alcáçovas – as Terçarias de Moura – foi 

negociado o casamento entre os príncipes dos dois países e tratada a guarda de ambos. Pelo 

acordo estabelecido, os reis católicos entregariam sua filha para ser criada com o único filho 

legítimo de D. João II em Moura. A segurança dos filhos dos reis ibéricos ficaria sob a 

responsabilidade de D. Beatriz, que anteriormente havia defendido os interesses da alta 
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nobreza em relação a querela dos corregedores e manifestado posição contrária às atitudes de 

D. João, que levavam a um reforço de sua autoridade. Somava-se a isso o fato desta infanta 

estar ligada por laços de sangue e amizade aos duques de Viseu e Bragança, sendo mãe 

daquele e sogra deste. 

Após a descoberta da infidelidade do duque, o rei empreendeu esforços para acabar 

com as Terçarias de Moura. Para tanto foram organizadas três embaixadas diplomáticas para 

negociar o fim desta cláusula do Tratado de Alcáçovas. A primeira tentativa de negociação 

não rendeu frutos, mas os reis católicos viriam a ceder, pois não podiam esquecer que D. João 

II tinha sob sua tutela D. Joana, o que se configurava como uma ameaça ao trono e à 

estabilidade política do reino castelhano. Sob alegação de que a reclusão em Moura 

prejudicava o processo de aprendizagem social e política do futuro rei de Portugal, que ficava 

longe da corte, e enfatizando que aquela região não era no momento um ambiente saudável 

para os jovens, D. João reinteirou em nova embaixada seu desejo de manter a amizade com 

Castela através do casamento dos príncipes e argumentou que as terçarias se faziam 

desnecessárias em virtude da paz selada entre os dois reinos. Assim, em 1483, foram desfeitas 

as Terçarias, indo cada príncipe para a sua respectiva corte. De acordo com Manuela 

Mendonça, “no preciso momento em que recupera o filho, D. João II prende o duque de 

Bragança”.82 O jovem herdeiro chegou a corte em 27 de maio de 1483 e D. Fernando foi 

preso no dia 29 do mesmo mês, sendo acusado de atentar contra a dignidade e pessoa reais.  

Convém ressaltar que D. Fernando estava obrigado a cumprir os seis compromissos 

que todos deveriam ter para com o monarca após o juramento de fidelidade, a saber, proteger 

a vida do rei, não tornar públicos seus segredos, proteger as possessões do monarca, não 

causar dano à justiça real, não causar prejuízo a fazenda régia e não dificultar a realização do 

que era solicitado pelo soberano.83 Muito embora tenha feito o juramento por ocasião da 

aclamação de D. João II, essas obrigações não foram cumpridas pelo duque de Bragança, 

dando azo ao intento do monarca de submeter a casa de Bragança de forma legítima. 

Após tomar ciência da traição do duque, D. João II procurou mostrar que tinha certeza 

do conluio de D. Fernando. As atitudes do rei fomentavam a imagem de que ele tentou agir de 

acordo com a principal virtude e dever de um soberano. O monarca deveria deixar claro para 

todo o reino que a prisão do duque de Bragança tinha por base a justiça, que exigia a punição 

daqueles que não cumpriam a lei e não zelavam pelo bem comum. 
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O rei buscava evidenciar que atuava em relação a todos, grandes e pequenos, 

consoante Aquele de quem recebeu seu poder e autoridade, tendo como base a principal 

característica do Deus-Filho, o amor, que o levou a desejar que o duque não fosse culpado e a 

chorar a perda de um importante súdito. Nesse sentido, Resende escreveu que  

 
sendo el Rey aconselhado dalgumas pessoas que per dereyto podia mandar fazer 

justiça do Duque, pois do crime era certificado, elle o não quis fazer, antes no 

primeiro conselho, que sobre este caso teue, o virão chorar muytas lagrimas, e dizer 

palauras de compaixam, e sentimento, mostrando que desejava muyto achar ao 

Duque boa desculpa, como homem mais cheo de piedade, que de ira, nem rigor, 

acusando a Deos seus pecados proprios, reportando estas cousas a elles, como 

virtuoso, e catholico Principe que era, e tomou concrusam, que o caso se visse, e 

determinasse por justiça.84 
 

Por outro lado, o rei não poderia proceder neste caso sem o atributo do Deus-Pai, a 

justiça, que o forçava a levar a julgamento um vassalo real acusado de lesa-majestade. 

Ao ser questionado pelo próprio D. João II sobre a veracidade das acusações de 

traição, D. Fernando se defendeu solicitando ao rei que não acreditasse nas falsas acusações 

que recaíam sobre ele. Todos aqueles que proferiram palavras injuriosas contra o duque 

deveriam ser punidos pelo rei, posto que o acusado asseverava que a verdade e sua 

conseqüente lealdade viriam à tona mediante um processo através do qual provaria sua 

inocência. Se assim não o fosse, depois de se “enformar da verdade, e do que achasse fizesse 

o que fosse rezão e justiça”.85 

D. João II permitiu ao duque a possibilidade de defesa em relações às acusações de 

lesa-majestade, dando a ele o direito de receber seus advogados e procuradores. Foram 

escolhidos para defendê-lo um letrado tido como um dos mais importantes procuradores do 

reino e um fidalgo da casa de Bragança, que posteriormente se tornou bispo de Funchal. A 

fim de evidenciar que desejava que a verdade prevalecesse, conforme solicitado pelo duque e 

acordado pelo rei, este convocou um conselho para julgar o caso, argumentando que tal era 

necessário para evitar que paixões e inimizades pessoais se sobrepusessem à justiça.  

O caso foi enviado à Casa de Suplicação, encarregada dos recursos supremos. Este 

tribunal acompanhava o rei em seus itinerários, pois cabia ao poder régio o julgamento dos 

grandes senhores bem como o despacho de todos os processos de apelação. O libelo 

acusatório contra o duque durou vinte e dois dias e para a decisão final foram enviados para 

compor o conselho mais alguns juizes, fidalgos e cavaleiros, que juntamente com os letrados 

formavam um total de vinte e um magistrados.  
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Assim, de acordo com o cronista, D. João II “mandou chamar os senhores, e pessoas 

principais dautoridade que na cidade estauão para conselho, que logo sobre o caso teue, os 

quaes vierão logo com tão grande pressa, e espanto, como a nouidade do caso o requeria”.86 

Observa-se que, situado na encruzilhada de interesses da nobreza favorável e contrária a D. 

Fernando, o monarca buscou legitimar suas ações no suporte concedido pelo próprio grupo 

nobiliárquico do qual o acusado fazia parte. Isto foi reforçado pelo cronista na medida em que 

evidenciava que o julgamento do duque era necessário, não estando o monarca agindo em 

benefício próprio e sim em função de seu dever de preservar a justiça. 

D. João II, fazendo sobressair a imagem de um rei virtuoso, argumentava que um bom 

governante deveria colocar a justiça e o bem comum acima dos interesses de um grupo e de 

seus sentimentos pessoais. Assim, o cronista descreveu a imagem de um rei misericordioso e 

justo que acordou pesarosamente com a sentença proferida pelo seu concelho  

 
com muitas lagrimas, que todos aquella noyte lhe viram correr, porque cada voto, 

que cada juiz concruya na morte do Duque, el Rey choraua com grandes solluços, e 

muyto triste. [Mas] vistos os merecimentos do processo conformandose no caso com 

as leis do Reyno, e imperiaes, e com a pura, e muy antigua lealdade, que os Reys 

destes Reynos de Portugal se deuia sobre todos, acordaram que o Duque morresse 

de morte natural, e fosse na praça Devora publicamente degolado.87 
 

Além da consolidação da imagem real, os rituais associados à condenação do duque de 

Bragança cumpriram diversas funções. Ao morrer “por morte natural”, ficava claro que ao 

monarca era facultado o direito de se sobrepor às ordenações do reino que determinavam que 

os nobres estavam livres de penas infamantes. Este tipo de sentença serviria como uma 

demonstração do poder do rei que, sem abrir mão dos trâmites legais, possibilitou que a 

execução em praça pública de um membro da alta nobreza servisse de exemplo a todos 

aqueles que ousassem lhe fazer oposição. Por meios espetaculares e excepcionais, o monarca 

expunha os valores que deveriam ser exaltados e reafirmava sua força por intermédio da 

execução do duque. Este último aspecto, segundo Balandier, “é o mais dramático, não apenas 

porque põe em ação a violência das instituições, mas também porque sanciona publicamente a 

transgressão das proibições que a sociedade e o seu poder decretaram como invioláveis”.88  

No pregão do duque se gritava: “justiça que manda fazer el Rey nosso senhor, manda 

degolar dom Fernando, Duque que foy de Bragança, por cometer, e tratar trayção, e 

perdição de seus Reynos, e sua pessoa Real”.89 Após ser degolado, “esteue assi o corpo do 
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Duque publicamente no cadafalso a vista de todos por espaço de hu ora”.90 Estavam 

presentes “a gente principal do Reyno [que] acudio toda a el Rey, era a praça tão chea de 

gente darmas, que não cabia, nem pollas ruas”.91 Decisão pela “morte natural” e infamante 

que evidenciava o caráter exemplar de uma condenação encenada para todos, que deveriam 

ver em D. João II a imagem do rei virtuoso e justo. 

A traição de D. Fernando, que com outros nobres foi acusado de deslealdade, também 

significou um incremento de recursos ao erário régio e um aumento de seu poder bélico, bem 

como a ampliação da jurisdição do rei, posto que com as condenações por lesa-majestade 

todos os privilégios concedidos por reis anteriores e confirmados por D. João II voltaram para 

as mãos do monarca, pois na sentença foi determinado que o condenado “perdesse todos seus 

bens, assi os patrimoniaes, como os da coroa, para o fisco, e real coroa del Rey”.92 

A possibilidade de incremento do erário régio certamente pesou no estabelecimento de 

alianças pró e contra o duque, posto que o rei podia fazer uso desses recursos para beneficiar 

seus aliados. Desta forma, um cavaleiro e seu irmão que viviam nas terras dos Bragança e 

eram homens de sua confiança, informaram ao rei sobre a ida de D. Fernando à Castela, eles 

trataram de se apossar das correspondências trocadas, missivas estas que foram usadas como 

argumento no processo que condenou o duque. Pela ajuda prestada ao rei, os referidos 

fidalgos receberam daquele inúmeras benesses, sendo um deles elevado à condição de Senhor 

da Vila de Arroios com todas as rendas deste domínio.93 Posicionar-se a favor do monarca 

era, para muitos, a possibilidade de angariar sua gratidão, beneficiando com honras, 

privilégios e mercês. 

A retomada dos bens dos Bragança pela coroa nos remete à cerimônia de entronização 

de D. João II, na qual todos juraram fidelidade ao rei e colocaram em suas mãos, para serem 

recebidos novamente, todos os privilégios, graças e mercês concedidas por reis anteriores. A 

quebra do juramento que um vassalo fazia a seu senhor implicava em pecado/crime que tinha 

com punição a danação da alma e perda de todas as concessões recebidas. D. Fernando havia 

jurado por si e por todos os homens que estavam sob sua tutela, o que ligava e submetia ao rei 

todos os súditos portugueses que viviam nos domínios dos Bragança.  

Os aliados do duque deveriam, portanto, se comportarem como súditos obedientes e 

leais ao rei, caso contrário também incorreriam em felonia. Neste contexto, todos os fidalgos e 

cavaleiros da casa de Bragança poderiam ter o mesmo fim de seu senhor, o julgamento e a 
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morte por terem cometido o crime de lesa-majestade. A atitude da fidalguia, que sem recorrer 

a rebeldia e ao uso das armas, prontamente reiteraram a lealdade ao rei e fizeram retornar para 

suas mãos todas as possessões do duque de Bragança, estavam portanto, inseridas na cultura 

jurídico-política da época que assegurava que a revolta contra seu senhor implicava 

necessariamente na condenação à perda da alma e das benesses recebidas. Sendo D. João II o 

“senhor dos senhores” a nobreza teve que jurar fidelidade ao rei,  

 
os quaes todos como bons, e leaes seruidores olhando o tempo, e importancia do 

caso, com grande amor e diligencia comprirão em tudo os mandados del Rey. (...) 

Cousa certo de muyto louuor, e espanto, entregaremse assi leuemente, e tão sem 

duuida vinte e cinco villas, e fortalezas do Duque, so por mandado del Rey, sem 

vista de sua pessoa, nem resistência algua dos alcaydes, que foy muyto de louuar 

sua muyta obediencia, e grande lealdade a el Rey e parece cousa de mysterio de 

Deos.94 
 
A aplicação da justiça em relação aos nobres que faziam oposição a D. João II não 

terminou com a execução do duque de Bragança. Os demais senhores envolvidos na 

conspiração também foram submetidos a justiça régia, sendo julgados e condenados por lesa-

majestade. Alguns desses nobres foram presos e privados de todos os seus bens e ofícios, 

outros, porém, se tornaram amorados obtendo guarida e proteção em Castela.  

D. João II pediu aos reis católicos a expulsão daqueles que eram considerados 

traidores de Portugal. Estes responderam a solicitação com uma contra-petição: o pedido de 

perdão para os refugiados seguido da devolução dos bens e honras dos envolvidos na 

conspiração que resultara na morte do duque de Bragança. O monarca português não atendeu 

aos pedidos dos reis vizinhos e manteve a condenação e o confisco dos bens dos sentenciados. 

Se entre os castelhanos a nobreza portuguesa amorada gozava de prestígio e proteção de 

Fernando e Isabel, em Portugal tais indivíduos se tornaram pessoas ignominiosas que 

carregavam a mácula social da deslealdade que implicava em desonra para o infiel e para toda 

a sua família.  

Este foi o caso do Marquês de Montemor, irmão de D. Fernando, que foi julgado 

conforme determinavam as ordenações do reino e sentenciado à morte por se achar culpado 

no crime de lesa-majestade.  D. João II tornou público “a todollos juizes e justiças dos nossos 

Regnos” que, submetendo o caso à justiça régia e sendo dado o pleno direito de defesa ao 

acusado, ficou comprovada a traição do dito marquês, pois  

 
Sseemdo o dito dom Joham, Reeo, cheguado em divodo e paremtesco a nos, e 

teemdo rrecebido delRey dom Afomsso, meu Senhor e padre, que Deus tem, e asy de 

nos, muitas homrras e favores, graças e merçees, e sseemdo do nosso comsselho e 
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por elle nos fiavamos muito delle, e avemdo o dito dom Joham de nos muito amar, e 

servir bem e lealmente, e sem nenhuua maldade, como todo boõ e leal vassallo he 

teudo a fazer a sseu Rey e Senhor; o dito dom Joham, rreo, o fezera muito polo 

pollo (sic) contrairo, e assy como muito desleall vassallo fezera, trauctara, 

cometera contra nos, e contra nosso Real estado, e comtra o bem pubrico de nossos 

rregnos e senhorio, e nossos sobditos e leaaes vassallos, muuitas maldades e 

trayçoões.95 
 
A legitimidade do governo de D. João II estava assentada, entre outros aspectos, na 

sua função de proteger o reino, mantendo-o em justiça e, nesse sentido, o monarca estava 

obrigado a punir os que colocavam em perigo a ordem instaurada pelo Criador, pois atentar 

contra a vida do rei significava questionar os desígnios divinos. Assim, em sentença definitiva 

que impossibilitava o exercício do direito de apelação foi determinado que o marquês 

morresse de morte natural em qualquer lugar onde fosse achado. Também ficou estabelecido 

que qualquer pessoa que o encontrasse poderia matá-lo, sendo visto como uma atitude 

meritória matar um individuo tido como inimigo dos povos.96 Aquele que vingasse o dano 

sofrido pelo reino com as traições de uma parte da fidalguia trazia grande contribuição para o 

estabelecimento da paz e da ordem, não sendo tal ato imputado como um crime.  

Por estar em Castela de onde conspirava contra o rei, o marquês de Montemor foi 

simbolicamente degolado e queimado em praça pública. Tal encenação visava mostrar aos 

súditos que a justiça régia se fazia presente mesmo que o acusado não estivesse diante dos 

olhos do rei. Assim, este  

 
com os do seu conselho, e letrados ordenou, e quis em sua ausencia mandar fazer 

justiça (...) Na praça da dita Villa se fez um cadafalço de madeira, grande, e alto, 

todo cuberto de panos de dó, e nelle assentos para corregedores, desembargadores, 

e juizes, e ahy em pe meirinhos, alcaydes, e officiaes da justiça. E publicamente foy 

ally trazida hua estatua do Márquez, natural como viva, que se parecia com elle (...) 

e ally pollos juizes lhe forão lidas em alta voz suas culpas, e logo por todolos juizes, 

e desembargadores senteceado que morresse por justiça morte natural, e 

publicamente fosse degolado.97 
  
A encenação da morte do Marquês de Montemor foi feita num cerimonial que 

evidenciava o poder de D. João II, que enquanto rei-suserano requeria fidelidade de seus 

súditos-vassalos, cabendo ao maior senhor do reino punir aqueles que cometiam o crime de 

felonia. Esse ato teatralizado era importante, posto que “a admiração e o reconhecimento do 

poder real se darão, muitas vezes, através de atos exteriores, por meio de artifícios que atraem 

                                                 
95 As conspirações no reinado de D. João II. Documentos – Sentença de Dom Joham que foy marques. In: 
Archivo Historico Portuguez. Lisboa, 1903. vol I,  p. 442. 
96 Ibid., p. 443. 
97 RESENDE, Garcia de. Op. Cit., p. 72. 



 56

os olhos”,98 contribuindo tais espetáculos de justiça para demonstrar o apoio popular dada 

pelos súditos às determinações régias em matéria de justiça.  

A promoção do poder régio enquanto executor da justiça não ficava restrita aos nobres 

que se opunham ao governo de D. João II. Toda a população da cidade era convidada a 

participar da “festa punitiva” do marquês que trazia a mensagem da necessidade de 

obediência e aceitação dos projetos do monarca. A teatralização da punição se confundia com 

a encenação do poder real e desenhava a imagem da vitória da justiça personificada na figura 

do rei.  

Segundo Garcia de Resende a condenação ocorreu porque o marquês 

 
por vosso tão grande officio éreis obrigado a ter muyta lealdade a vosso Rey, e 

seruillo, e ajudar a defender seus Reynos, vós não no fizestes, antes trabalhastes, e 

procurastes por lhe offender, e lhe foste desleal (...) e por esta honra, e dignidade, 

que recebestes, ereis obrigado guardar a honra, estado del Rey vosso senhor, e 

seruilho, e acatalo como natural, e verdadeiro Rey, e senhor, e vos tudo esto 

fezestes ao contrairo, tal bandeyra não deueis ter, porque a não mereceis: e lha 

tomarão logo da mão, e pella mesma maneyra, e ceremonia lhe tirarão a cota 

darmas, e armadura da cabeça, e todas as outras peças darmas, ate ficar 

dasarmado em calças, e gibão.99 
 
Nesse sentido, tal como o duque de Bragança e demais nobres do reino, o Marquês de 

Montemor jurou fidelidade ao rei e recebeu deste graças e mercês, sendo posteriormente 

condenado à morte e à perda de seus privilégios por trair tal juramento de lealdade e 

obediência.  

Devido ao fato de se encontrar amorado, tendo fugido para Castela, o marquês foi 

queimado em efígie. Todavia, esta morte simbólica foi precedida por uma outra, a morte 

social, na medida em que o acusado e sua família tornaram-se desonrados, sendo excluídos do 

grupo social no qual até então estavam inseridos, pois foram dados por infames “e sua fama 

dapnada pera todo o sempre”.100 Além da perda de sua honra, tal qual aconteceu com o 

Duque de Bragança e demais nobres acusados e sentenciados por traição, o Marquês de 

Montemor perdeu seus bens, sendo este condenado a  “perca todo sseus bees assy movees 

como de raiz, assy os que teem da coroa, como os patrimoniaaes, pera a coroa dos ditos 

nossos rregnos, e sejam aplicados ao fisco Real della”.101 

Após as execuções, D. João II foi às comarcas de Entre-Douro e Minho e de Trás-os-

Montes para reafirmar a obediência ao rei dos castelos, fortalezas e senhorios dos nobres 
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condenados e libertar os povos das determinações e taxações excessivas dos Bragança. Assim, 

através da querela entre rei e nobreza, aquele conseguiu expandir seu poder em detrimento das 

grandes casas senhoriais. Evidenciava-se que apenas D. João II, rei magnânimo e justo, podia 

conceder graças e mercês e cabia unicamente a ele retirar as concessões feitas, consolidando a 

imagem de que somente o monarca podia punir e beneficiar seus súditos. 

Entre os acusados de conspiração, o benefício do perdão foi inicialmente concedido a 

D. Diogo, duque de Viseu e irmão da rainha. Este grande aliado do duque de Bragança no 

conflito com a casa real também viu o poderio de sua família crescer consideravelmente no 

reinado de D. João I. Desejando manter nas mãos da família real boa parte das terras do reino, 

com suas respectivas honras e privilégios, o monarca concedeu a seu filho o título de Duque 

de Viseu, à guisa de retribuir aos serviços prestados na vitoriosa campanha portuguesa no 

norte da África que resultou na conquista de Ceuta em 1415. Nos anos subseqüentes, o 

primeiro rei da dinastia de Avis acrescentou ao seu filho os títulos de senhor da Covilhã e a 

administração dos bens da Ordem de Cristo. Quando do fim da Ordem dos Templários em 

Portugal, aquela herdou os inúmeros bens que a extinta ordem acumulara durante os vários 

anos de participação decisiva no processo de Reconquista. Assim, ao fim do reinado do 

“Messias de Lisboa”, o Duque de Viseu acumulava a administração de um grande número de 

terras, castelos, igrejas.  

No reinado de D. Afonso V, o ducado de Viseu estava nas mãos do irmão deste rei, 

que engrandecendo este ramo da família real lhe acrescentou o título de Duque de Beja. 

Também pertencia ao duque a função de condestável do reino, ou seja, aquele que substituía o 

monarca nas campanhas militares e que, portanto, detinha o controle do exército. Assim, 

quando D. João II se tornou rei, o seu cunhado D. Diogo – quarto duque de Viseu e terceiro 

de Beja – era o chefe da maior casa senhorial de Portugal tendo em suas mãos o controle de 

um vasto território nas regiões da Beira, Viseu, Guarda e Lamego, com suas alcaidarias.102  

No caso do duque de Viseu, o cronista Garcia de Resende enfatizou a imagem do rei 

misericordioso que como pai aconselhava o duque a não se deixar influenciar por maus 

conselheiros que o faziam esquecer que o rei era seu senhor e benfeitor e que ambos estavam 

unidos por laços de parentesco e amizade, pois o duque era primo e cunhado do rei que “o 

criara como filho, e honrara como irmão”.103 O amor demonstrado  por D. João II deveria ter 

como retribuição a amizade e a gratidão do duque que, pelos laços de sangue e por ser vassalo 

régio, “elle mais que outra nenhua pessoa tinha rezão de com verdadeyra lealdade, 
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obediencia, amor, seruir, e acatar el Rey em tudo o que sua vida, honra, e estado real, e bem 

de seus Reynos cumprissem”.104  

A caridade régia devia estar em consonância com as normas vigentes a fim de que a 

liberalidade não se transformasse em prodigalidade, vício que estava em dissonância com a 

função real, posto que cabia ao monarca saber a quem se devia dar, em que medida e no 

momento adequado. O perdão concedido a D. Diogo deveria estabelecer um sentimento de 

gratidão que o obrigaria a “lembrar, que deuia a el Rey a vida que Deos lhe dera, o que em 

sua memoria deuera dandar para sempre com verdadeiro amor, e lealdade”.105 Assim, entre 

os inúmeros nobres acusados de traição, o duque de Viseu foi aquele a quem o monarca 

perdoou, pondo em prática as duas virtudes que serviam de pilar ao poder régio: a justiça e a 

caridade. Nesse sentido,  

 
el Rey por suas muyto grandes virtudes, mouido mais de piedade, e misericordia, 

que de ira, nem rigor, e auendo tambem respeito a sua pouca idade, e pollo da 

Raynha, não quis olhar suas culpas, por saber que então não nacião delle, e quis 

mais perdoarlhe como pay, que castigalo como Rey (...) E não somente leuou então 

contentamento de lhe tudo perdoar, como atras fica dito, mas para sua grandeza de 

animo, e real condição leuaua el Rey gosto em o aconselhar com amor, e honrar, e 

favorecer.106 
 

A caridade cristã se verificava através de gestos e obras. Nesse sentido, o amor não 

estaria em um monarca que vendo um homem em necessidade lhe fechasse o coração. Como 

pai, o rei deveria prestar singular atenção aos aflitos e desorientados, que deviam ser ouvidos e 

exortados com amor misericordioso. Era mister buscar constantemente o amor recíproco, a 

fim de que as virtudes e a paz fossem conservadas, conforme admoestou o apóstolo Paulo, 

“porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti 

mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais 

mutuamente destruídos”.107 

A admoestação não poderia dar lugar à ira, e a correção mútua recomendada tinha que 

ser feita com brandura e sincero desejo de despertar arrependimento e penitência. O perdão 

tinha que ser uma prática aliada à exortação a fim de se manter a supremacia da lealdade e da 

amizade que deveriam vigorar entre os elementos da nobreza. A Bíblia afirmava que os 

cristãos eram membros constituintes de um corpo. Fazer parte da eclésia significava, portanto, 

desenvolver atividades e atitudes que contribuíssem para a saúde de todos os membros. Para 
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tanto, aos governantes era necessário “que admoesteis os insubmissos, consoleis os 

desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém 

retribua para outrem mal por mal; pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com 

todos”.108 

O pertencimento do duque de Viseu à nobreza tornava-o participante de um código 

moral que tornava a lealdade um elemento privilegiado na conduta dos membros da fidalguia. 

Com seu lugar socialmente marcado como um dos principais do reino e sendo um aparentado 

da casa real, D. Diogo deveria servir de exemplo de amizade e lealdade ao monarca. Todavia, 

o sentimento e atitudes de gratidão que deveriam mover o duque de Viseu em virtude do 

perdão régio recebido não foram encontrados em D. Diogo, pois este foi posteriormente 

acusado de arquitetar um plano para “matar el Rey a ferro, ou com peçonha”.109 A atitude de 

D. João II diante do risco de sua morte e do príncipe herdeiro foi a eliminação do suposto 

líder dos seus opositores. Assim, na noite de vinte e três de agosto de 1484, sob a alegação de 

que o fizera para salvar sua própria vida, “el Rey por si o matou as punhaladas”.110 

O duque de Viseu foi morto sem ir à julgamento, diferentemente do que havia 

acontecido com o duque de Bragança, que foi condenado por um tribunal do qual seus pares 

faziam parte. Entretanto, por esta atitude o monarca não poderia ser avaliado como alguém 

que se colocou acima da lei e da justiça, pois as ordenações em vigor não criminalizavam 

aqueles que haviam matado em defesa de sua vida ou de seus bens.  

Para ser considerada legítima, a atitude de D. João II foi julgada conforme o direito e 

movida pela causa justa. Ambas as idéias não foram abandonadas pelo monarca quando este 

apunhalou o duque de Viseu, posto que as ordenações determinavam que aqueles que agiam 

aleivosamente contra o rei deviam ser condenados à morte natural e cruel acompanhada do 

confisco dos bens do traidor.111 A atitude de D. João ganhava respaldo na medida em que ele 

deveria defender a vida daqueles que tinham sido escolhidos por Deus e aceitos pelo povo 

para governar – o próprio monarca e o herdeiro do trono. Somava-se a isso a defesa do 

precioso bem que o soberano recebera do Criador – o reino de Portugal com a proteção e bom 

regimento de seus súditos naturais.  

Devemos ressaltar outro ponto que diferenciou a morte dos chefes das duas maiores 

casas senhoriais de Portugal: o destino dado aos bens dos acusados. Depois de comunicar o 
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acontecido à rainha e a D. Beatriz, respectivamente mãe e irmã do duque de Viseu, o monarca 

solicitou que trouxessem a sua presença D. Manuel, também irmão do duque e da rainha, para 

que este tomasse ciência das razões que motivaram o rei a “fazer justiça com as próprias 

mãos”.  

Após argumentar que matara D. Diogo porque o mesmo tramara contra a pessoa e 

dignidades reais, o rei reinterou que amava a D. Manuel como a um filho e que, na ausência 

de um herdeiro legítimo, aquele lhe sucederia no trono. Este também foi o momento em que 

D. João II afirmou que faria graça e mercê a D. Manuel dos bens, títulos e honras de seu 

falecido irmão, com exceção das vilas de Serpa e Moura, da Ilha da Madeira e do monopólio 

do sabão, que passaram todos para o fisco.  

A atitude da D. João II para com D. Manuel deve ser entendida dentro de um contexto 

no qual o monarca era tido como o distribuidor de graça e mercê, possuindo, portanto, o 

direito de conceder a outrem os bens e prerrogativas pertencentes ao poder régio. A 

confirmação do crime de lesa-majestade implicava na perda dos bens em favor da coroa, que 

por sua vez poderia dispor de tais recursos como bem lhe aprouvesse desde que fosse 

preservada a idéia de justa causa.  

O poder exercido legitimamente não se resumia ao que era praticado pelo lidimo 

titular que o herdara pelo nascimento, tampouco o consentimento do povo era suficiente para 

justificar o governo de um homem. Aos dois itens mencionados devia somar-se a 

conformação com um conjunto de princípios emanados do costume e da moral cristã. Nesse 

sentido, a possibilidade de D. Manuel se tornar rei de Portugal, o que realmente veio a 

acontecer porque D. João II não deixou herdeiro legítimo, estava associada à idéia que 

permeou todo o reinado deste monarca: a legitimidade de um governante estava assentada na 

realização do bem comum que por sua vez pressupunha um equilíbrio entre a justiça e a 

misericórdia. 

Ao beneficiar D. Manuel com o título de duque de Beja e senhor de Viseu, dando a ele 

os bens e privilégios gozados até então pelo duque de Viseu, o rei restabeleceu a aliança que 

unia por laços de sangue e lealdade a monarquia e a principal casa senhorial do reino 

português. Em lugar de uma possível vindita por parte desta família, o monarca assegurou a 

fidelidade de D. Manuel que “com muyto acatamento pos os joelhos em terra, e lhe beijou por 

tudo a mão”.112 
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A morte de D. Diogo foi seguida de uma série de prisões e condenações a morte de 

vários membros da nobreza acusados de participação na “conspiração” contra D. João II. 

Condenados por lesa-majestade além de serem punidos com a pena capital e a perda de bens, 

as famílias desses indivíduos que se posicionaram contra o rei foram retiradas do seio da 

fidalguia, posto que a punição incluía a transmissão da infâmia aos descendentes dos 

condenados.113 

Se o medo da acusação de lesa-majestade seguida da perda da honra levou muitos 

membros da nobreza a acatarem a decisão do rei, também as questões econômicas foram 

fatores determinantes no apoio encontrado em uma parte da fidalguia, posto que na condição 

de senhor dos senhores, de soberano do reino, D. João II possuía a prerrogativa da concessão 

de graças e mercês. Conforme salientou Antonio Pereira, 

 
a área de intervenção econômica privilegiada da nobreza estava limitada pela lei ao 
comércio dos metais preciosos, ouro e prata, e ligada à sua atividade tradicional, a 
guerra, os cavalos e as armas. Os rendimentos provenientes dos seus bens 
fundiários, aforados geralmente pelo quinto da produção, bem como das instalações, 
lagares, moinhos, pisões, serras de água, marinhas, raramente cobriam as 
despesas.114 

 
A manutenção da aliança com membros da alta e pequena nobreza se fazia, portanto, 

através de uma série de acordos e negociações que implicavam em benefícios para os aliados 

da monarquia. Podemos citar o caso da família Silveira cujo apoio de sua parentela e 

apaniguados pode ser verificado na afirmação de que Francisco “assitio com gente a execução 

do Duque de Bragança D. Fernando 2º o qual vendoo disse/ Bem galãte está Francisco da 

Sylveira”.115 Toda a família Silveira foi agraciada pelo monarca com privilégios e funções, 

tais como a concedida ao primogênito, Francisco da Silveira, que comandava a guarda pessoal 

de D. João II. 

A nobreza estava atrelada ao monarca não apenas pelo juramento de fidelidade como 

também por relações de dependência econômica, posto que parte significativa de seus 

rendimentos provinha das mercês concedidas pelo rei na administração do reino, ou seja, nos 

cargos recebidos nas alfândegas, almoxarifados, feitorias e instituições eclesiásticas, bem 

como na cessão de direitos régios aos senhores. O governo e ações militares nas praças 

africanas e os altos cargos eclesiásticos doados e/ou confirmados por D. João II ficavam nas 
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mãos da fidalguia. Assim, parte do lucrativo comércio atlântico era repassado à nobreza 

através de tenças por trabalhos prestados, que somadas ao preenchimento dos quadros da 

universidade e de colegiadas, mosteiros e igrejas ligavam por laços de dependência e 

reciprocidade os diversos membros da nobreza à casa real. A própria D. Beatriz, mãe do 

duque de Viseu e sogra do Duque de Bragança, “anualmente recebia mais de 1200000 rs. de 

assentamento na Sisa das Carnes de Lisboa e mantinha donataria do senhorio de Belas e do 

montado de Campo de Ourique”.116 Ofícios e benefícios que eram concedidos por D. João II a 

quem melhor lhe convinha, em retribuição à lealdade e serviços prestados a Coroa. 

A nobreza portuguesa de finais de quatrocentos estava longe de ser um grupo 

homogêneo e a condenação do duque evidenciava a complexidade existente no interior deste 

segmento social e as tensões inter-nobiliárquicas que levavam algumas casas senhoriais a se 

colocarem a favor de D. Fernando e outras a apoiar as atitudes de D. João II. Defendendo os 

interesses dos nobres em oposição ao processo de fortalecimento do poder régio, alguns 

senhores clamaram por misericórdia, já que o rei poderia usar de mercê para com o duque, 

concedendo-lhe seu perdão  Outros, porém, iniciaram a mobilização de seus homens a fim de 

lutarem em favor da fidalguia condenada. Para fazer frente a uma possível ação de tropas 

senhoriais, o rei afirmava que “pera este caso mandamos aiuntar alguma gente e podera ser 

que mandaremos ainda mais aiuntar e as vezes nossos capitães com ella se chegarem ao 

estremo”.117 O monarca dava ciência à nobreza de quem estava requerendo auxílio para que  

 
se necessario fosse he bem que saibais a causa por que se faz pera repouso e 

asoseguo de uossos vassallos e terras nas quais uos roguamos que loguo mandeis 

dar auisamento que por as cousas destes nossos Rejnos nom se aluorasem, nem 

fação mouimento do como estam, e algumas outras cousas que maes largamente 

falamos (...).118  
 
Fica evidente que parte da fidalguia não se submeteu à política de fortalecimento do 

poder régio. Todavia, além de enfatizar a legitimidade de suas medidas frente a todo conjunto 

social, D. João II reforçava o êxito de sua ação sobre os nobres conspiradores como forma de 

desencorajar outras atitudes mais contundentes de oposição ao seu governo. Assim, na carta 

enviada ao “Comde de Feria”, comunicando a prisão do duque de Bragança, o rei informava 

que “o dito Duque he assj reteudo e o Marques fogido e as fortalezas dambos sam ja todas 

em nossas mãos e poder”,119 o que evidenciava uma vitória incontestável sobre os 

conspiradores. 
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Evidentemente, a condenação de D. Fernando não agradou a todos os membros da 

nobreza, mas houve quem se beneficiasse com esse confronto, aspecto que não podia ser 

ignorado por um rei ciente da impossibilidade de prescindir da aliança com o segundo estado 

para manter-se no poder. Assim, após a punição exemplar dos principais representantes das 

duas maiores casas senhoriais de Portugal, deu-se início a uma política de renovação das 

alianças entre o monarca e a fidalguia, expressa na concessão de graças e mercês. A fim de 

reforçar a imagem do soberano como um senhor justo e misericordioso, este concedeu muitos 

perdões , mormente às mulheres e filhos dos nobres acusados de lesa-majestade, que passados 

os acontecimentos mais dramáticos reconheceram, ou se viram forçados pelas circunstâncias a 

reconhecer D. João II como o maior senhor do reino. Para restabelecer a relação de 

reciprocidade entre o soberano e seus súditos   

 
e tambem uendo quanta gente nobre era perdida e assj como por exempros se uee e 

sabe nestes Rejnos e nos comarquãos seram acolhidos e criados filhos e jrmãos 

doutros que em casos semelhantes emcorrerão e per perdão e merçe que depois 

receberão forão e são uerdadeiros e fieis seruidores de seus senhores que tal 

mandado deue cessare nom se fazer as molheres e filhos dos que andão em Castella 

se dellas hj nom ha alguma cousa sabida que fação ou procurem contra seruiço 

delRej, e menos aos filhos dos mortos porque seria de nouo fazer alteração  e 

lembraça do passado que por tempo pode esquecer (…).120  
 

Era preciso apaziguar as tensões derivadas do conflito que, a rigor, não se restringiu à 

alta nobreza. Os condenados não foram apenas os grandes nobres que agiram contra a figura 

real. Aqueles que publicamente professaram críticas contra o monarca podiam ser condenados 

por crime de lesa-majestade. Tal ocorreu com “gonçallo Eannes”, escudeiro que, após ser 

denunciado por dirigir palavras injuriosas contra o monarca, fugiu da região em que vivia por 

temer o rigor da justiça. De acordo com a carta de perdão, o acusado “enujou Dizer que 

allguumas pessoas que lhe bem nom queriam o cullparam em huuma deuassa jerall dizemdo 

em seus testemunhos De que elle falara e disera que nos nam matauamos dom fernamdo 

duque que foy de bragamça se nam per EmueJa”.121 

 Se havia a obrigatoriedade de punição para os que professavam palavras injuriosas 

contra o monarca, por outro lado, existia a necessidade de preservar a aliança deste com seus 

súditos, que não se escusavam de vir ao rei “pedir por merçee que o rrelleuasemos de 

quallquer pallauras que auer dello merecer”, como foi o caso de Gonçalo.122 D. João II não 

poderia prescindir do simbolismo presente na concessão de perdão, que exigia a conciliação 

                                                 
120 CHAVES, Álvaro Lopes de. Op. Cit., p. 252. 
121 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 17, fólio 4. 
122 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 17, fólio 4. 
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do direito vigente. Neste caso, sendo a punição pautada nos valores sociais sedimentados no 

pensamento cristão, era imperioso que o rei se desdobrasse na figura do Pai justiceiro e do 

Filho misericordioso. 

Com este propósito, as cartas de perdão exerciam uma dupla função. Por um lado elas 

apaziguavam os ânimos dos súditos que direta ou indiretamente se envolveram naquele 

conflito, e, por outro colocava estas pessoas em dívida de gratidão para com o rei,que num 

gesto de bondade e misericórdia perdoava as pessoas que haviam cometido tal crime. Nesse 

sentido, o rei concedeu carta na qual constava que “querendo lhe fazer graçaa E merçee (...) 

Teemos por bem e perdoamos lhe a nossa Justiça e o auemos por rrelleuado de quallquer 

palaura ma que mereceria por asy fallar e dizer a pallaura Contra nossa pessoa rreall”.123 

Assim, através do perdão o monarca deu início a uma política de atenuação dos conflitos com 

uma parcela da sociedade contrária ao projeto de fortalecimento de seu poder. 

Apesar da condenação aos nobres não ter sido unânime, Resende procurou atenuar 

esta questão, escrevendo que ao saber da traição e prisão do duque de Bragança, o povo 

demonstrou o amor e a solidariedade que o unia ao monarca, bem como o desejo de que este 

cumprisse o dever de zelar pela justiça e o bem do reino. Nas suas palavras: 

 
E como a noua foi polla cidade sabida, porque tocaua em deslealdade contra el 

Rey, foy tão estranha e contrayra nos ouuidos, e corações de todos, que toda a 

gente da cidade acudio na mesma ora a el Rey, não somente os que para seu 

seruiço erão necessarios, mas ainda os velhos, e moços, e erão tantos, que não 

cabião nos terreiros, e ruas todos, pollo grande amor que lhe tinhão, com grande 

ira bradando por crua vingança sem nenhua piedade lhe lembrar, somente o estado, 

e vida del Rey, como a propria de cada hum, e fazião tamanha onião, ruido, e 

estrondo, que era cousa de grande terror, e espanto, e mais por ser de noite.124 
 

Não podemos esquecer que a crônica de Garcia de Resende estava estreitamente 

comprometida com o exercício do poder preconizado por parte de D. João II. A despeito de 

sua publicação ter ocorrido muitos anos após a morte deste monarca, sabemos que o cronista 

buscou eternizar em suas palavras as ações e os valores que deveriam servir de paradigma 

para uma parcela importante da sociedade portuguesa de quatrocentos, a nobreza e a clerezia, 

que tinha acesso a tais escritos. Além disso, em virtude do questionamento do poder régio por 

parte de um importante grupo social, o rei procurou reorganizar suas alianças e de exaltar a 

coesão e unidade com o terceiro estado, uma lição importante a ser legada aos governantes 

futuros. 

                                                 
123 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 17, fólio 4. 
124 RESENDE, Garcia de. Op. Cit., p. 59. 
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Se, por um lado, Garcia de Resende afirmava buscar a verdade dos fatos que por sua 

relevância deviam ser registrados para não cair no esquecimento, por outro lado observamos 

uma relação indissociável entre História/Saber e Poder com objetivo de conservar a memória 

do passado, conferir legalidade à redefinição de normas de conduta e justificar a manutenção 

de valores que convinha preservar. Assim, a visão do reinado de D. João II foi preservada e 

legitimada através das palavras deste cronista, cuja obra foi essencial para que este rei 

figurasse na História de seu país como o Príncipe Perfeito. 

Garcia de Resende chegou a afirmar que os inimigos do rei eram “tantos, e tão 

principaes pessoas, e tão achegados a elle”, que ele ficou admirado do fato de D. João ter 

escapado dos que, indo “contra Deos”, desejavam destituir o rei de poder.125 Esse tipo de 

observação reforça a imagem de que ao lado de D. João II encontravam-se a verdade e a 

justiça, que o aproximavam de Deus e do povo. De acordo com Resende, a salvação da vida 

do monarca e sua vitória sobre aqueles que desejavam a perdição do reino ocorreram pelo fato 

de D. João ser um rei cristianíssimo, não tendo se afastado de Deus e das virtudes cristãs. 

Desta forma o cronista concluiu que 

 
E não lhes lembrando Deos, nem a obediencia, amor, e lealdade que a el Rey 

deuião ter (...) e assi as grandes merces que a muytos delles tinha feytas, e 

esquecidos de si mesmos, de suas honras, e vidas e da nobreza de seus sangues, e 

assi do grande perigo em que se metião tratauão em matar el Rey a ferro, ou com 

peçonha e seus Reynos tiralos ao Princepe seu filho, a quem de dereyto vinhão, 

para os ter quem contra justiça, e toda rezão os queria tomar. Mas nosso Senhor 

Deos por sua grande misericordia, e polla inocencia, e grande deuação del Rey 

tornou tudo isto [o desejo de matar o rei] ao contrairo do que elles tinhão 

ordenado, o guardou sempre a vida del Rey, por quão bem elle guardaua a justiça, 

e verdade, e seus mandamentos.126  
 

A manutenção da autoridade e legitimidade do poder de D. João II, para além da ajuda 

dispensada por Deus, segundo o cronista, foi garantida por um série de atitudes do monarca 

que reinteravam a idéia de que todos deviam a ele amor e lealdade, assim como todo cristão o 

fazia em relação ao Criador. Na relação entre o rei e seus súditos, assim como na sua prática 

governativa, ficava evidente o desejo deste monarca de validar no reino lusitano o conselho 

dado, ainda como príncipe herdeiro, a Fernando de Aragão e Isabel de Castela: “desejo de uer 

a vos outros muj soberanos senhores milhores e mayores e mais poderosos que todolos 

pasados e presentes, o qual he e seria difficil se das uirtudes theologais e cardeais foram 

desacompanhados (…)”.127 O governo joanino, marcado pela confrontação e ajustamento de 

                                                 
125 RESENDE, Garcia de. Op. Cit., p. 77. 
126 Ibid., p. 76. 
127 CHAVES, Álvaro Lopes de. Op. Cit., p. 327. 
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interesses, recorreu a diferentes mecanismos para redefinir a relações de reciprocidade entre o 

monarca e a nobreza. Nesta política de conformação, ganharam destaque o uso de estratégias 

de coerção e persuasão,  através da violência legalmente instituída e da concessão de graça e 

mercê, mecanismos que conjugavam os ideais de justiça e misericórdia. Nesse sentido, tendo 

em vista o bem de toda sociedade, cabia ao monarca punir aqueles que atentavam contra a 

ordem estabelecida por Deus, como também lhe cabia perdoá-los, selando, assim, a aliança 

entre o rei e seus súditos. 

As execuções e as prisões trouxeram ao centro do cenário político a morte física e/ou 

moral da fidalguia condenada em nome da salvaguarda do bem comum, muito embora ficasse 

claro no discurso de legitimação de seu poder e na política de fortalecimento de sua 

autoridade, que o monarca não prescinde do apoio da nobreza. D. João II reordena as relações 

com este grupo social de modo que os laços de reciprocidade fossem estabelecidos em novos 

termos, nos quais o rei pudesse desfrutar de prestígio compatível com seu lugar social de 

soberano senhor, ou seja, a cabeça do reino.  
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Os caminhos da graça  

práticas legais e costumeiras na administração da justiça 

 

Era muy justo, e amigo de justiça, e nas execuções della 

temperado, sem fazer differença de pessoas altas, nem 

bayxas, nunca por seus desejos, nem vontade a deyxou 

inteiramente de comprir, e todalas leys que fazia compria 

tam perfeitamente, como se fora sogeito a ellas. (...) Nunca 

na justiça usou de poder absoluto, nem de crueza, e muytas 

vezes usava de piedade, porem não que tirasse justiça as 

partes, nem em grandes crimes. (RESENDE: 1973, p. 16) 
 

Desde sua fundação, a dinastia de Avis pautou sua autoridade e legitimidade na 

manutenção do bem comum. Na construção da imagem do rei enquanto dispensador de 

justiça, os reis avisinos buscaram organizar a multiplicidade de leis, dando-lhe unicidade e 

vigência para todo o reino. A legislação em vigor foi o resultado desta política que vinha 

sendo implementada e que se consolidou com a elaboração das Ordenações Afonsinas pelo 

predecessor de D. João II. Na condição de detentor do cetro e da coroa, este monarca fazia 

uso do aparato burocrático da justiça e da concessão do perdão de forma a regular a violência 

e normatizar o convívio social em consonância com os ideais presentes no universo jurídico. 

Ideais estes expressos nas ordenações e nos costumes que consagravam ao rei o direito de 

remissão dos criminosos.  

Na medida em que nos propomos analisar os crimes contra a pessoa e sua honra tendo 

como corpus documental as cartas de perdão e a legislação, não podemos deixar de fazer 

referência à noção de lei, que segundo Gilissen “é uma norma ou um conjunto de normas de 

direito, relativamente gerais e permanentes, na maior parte dos casos escritas, impostas por 

aquele ou aqueles que exercem o poder num grupo sociopolítico mais ou menos 

autônomo”.128 Ao definirmos lei como uma norma jurídica geralmente formulada por escrito, 

não estamos estabelecendo uma barreira intransponível entre as regras codificadas e os 

costumes e muito menos estamos minimizando a importância destes, posto que em Portugal 

medievo a distinção entre ambos nem sempre foi tão rígida. Por outro lado, não podemos 

pensar que as Ordenações Afonsinas suprimiram todos os outros códigos. Pelo contrário, 

continuaram a coexistir o direito canônico, os forais, as posturas e os costumes que a nível 

local continuaram regendo o dia-a-dia das populações.129  

A sistematização das normas em vigor se fazia mister a fim de determinar o âmbito de 
                                                 
128 GILISSEN, John. Introdução histórica ao Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1988, p. 27. 
129 MARQUES, A. H. de Oliveira. Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Lisboa: Presença, 1987, p. 282-
283. 
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atuação dos direitos romano e canônico, bem como a relação de ambos com o direito natural. 

A codificação das regras normatizadoras da sociedade significou a primazia do direito 

nacional em detrimento do romano. Assim, com as Ordenações Afonsinas ficava estabelecida 

a utilização do direito canônico no que dizia respeito ao corpo eclesiástico e às questões 

espirituais. A observância do direito romano seria feita em relação às questões temporais que 

não implicassem em pecado. Por fim, os assuntos não tratados pelas leis supracitadas, na falta 

de jurisprudência, seriam decididos pelo rei, pois entre suas atribuições estava a função de 

legislador. 

No momento da feitura das Ordenações Afonsinas o direito romano já estava 

difundido entre os juristas que incorporaram diversos elementos da lei imperial. O debate em 

torno das normas latinas foi deveras importante no período precedente a D. João II no qual a 

“concepção germânica de um direito fundamentalmente resultado do costume e de um poder 

régio neutral, passivo e não interventor mostram dificuldades em resolver as novas realidades 

jurídicas e sociais”.130 A legislação em vigor durante o período analisado incorporou 

elementos que conferia ao monarca o poder de intervir de forma mais efetiva nas questões 

relativas ao direito a fim de fomentar uma vivência jurídica e administrativa mais condizente 

com a realidade. 

Da política de organização das leis resultaram as Ordenações Afonsinas, que deveriam 

vigorar sobre todo o reino. Segundo Joaquim Veríssimo Serrão, elas podem ser consideradas 

como a primeira compilação jurídica, de feitura oficial, que teve lugar em Portugal, sendo 

concluídas em 1446.131  No final do título que trata ‘De como som deffesas as bestas muares’ 

está escrito que  

 
Foi acabada esta obra em a Villa da Arruda aos vinte e outo dias do mez de Julho, 

Anno do Nascimento do 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 Principy, e muito Poderoso Rey Dom Affonso o Quinto nosso 

senhor, ao qual foi primeiramente encommendada pelo muito Alto Princepy, e muito 

excellente Senhor Rey Dom Eduarte seu Padre, de louvada e famosa memoria, e 

despois de seu falicimento pelo muito famoso Princepy, e magnifico Senhor Ifante 

Dom Pedro, Duque de Coimbra, e Senhor de Monte Mor o Velho, em nome dodito 

Senhor Rey Dom Affonso nosso Senhor, como seu Curador, e Regedor por elle de 

seus Regnos, e Senhorio.132 
 
As Ordenações Afonsinas foram o produto de três reinados, tendo D. Duarte 

participação decisiva nesta coletânea de leis, tanto como infante quanto como rei. A partir de 

                                                 
130 GARCIA, Maria da Glória F, p. D. Da justiça administrativa em Portugal: sua origem e evolução. Lisboa: 
Univerdidade Católica Editora, 1994, p. 49. 
131 SERRÃO, Joaquim Veríssimo. Op. Cit., p. 224. 
132 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título CXVIIII, p. 404-405. 
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1410, D. Duarte iniciou o trabalho de compilação, tendo ele próprio em sua biblioteca uma 

recolha.133 Contrariamente à idéia de que as ordenações teriam sido iniciadas nas Cortes de 

Lisboa de 1427, Albuquerque afirma, tendo como base a Carta de Brugues (1426), que os 

trabalhos já haviam sido iniciados antes. Há, portanto, que se concluir que apesar de terem o 

nome de afonsinas, elas tem um começo anterior a este rei e por isso estavam inseridas num 

contexto ao mesmo tempo anterior e contemporâneo a D. Afonso V, já que até mesmo quando 

D. Pedro (1439) recebe a regência ele estava herdando um processo de compilação começado 

havia mais de 20 anos.   

Nesse sentido, Carvalho Homem afirma que o papel e a importância de D. Pedro (tio e 

tetor de Afonso V) deve ser matizado e, que apesar desta compilação ostentar o nome do rei 

Afonso V, “a verdade é que a ‘glória’ do regente está sobretudo no prosseguimento e na 

conclusão de um empreendimento cujo ‘grande autor’ foi D. Duarte”.134 Não podemos, 

todavia, deixar de reforçar que, a despeito do momento em que tal compilação foi iniciada, foi 

no reinado de D. Afonso V que elas passaram a vigorar, e no reinado de seu filho – D. João II 

– era a este conjunto de leis que os oficiais régios recorriam para manter a ordem e fazer 

justiça. 

As Ordenações Afonsinas são constituídas por cinco livros que se desdobram em 558 

títulos totalizando cerca de 650 leis. Para a sua formulação foram reunidas leis já existentes, 

juntaram-lhes concordatas, concórdias, usos e costumes gerais, bem como os locais que se 

desejava ampliar a aplicação,135 e há também respostas régias a capítulos apresentados em 

cortes. Excetuando-se o discurso codificado do Livro I, o código afonsino é caracterizado pelo 

discurso narrativo com justaposição de leis seguidas de aditamentos. De acordo com Nuno 

Espinosa, “a diferença de estilo se justificaria pela razão de o Livro I versar matéria, antes não 

contempladas em fontes nacionais, contrariamente ao que sucede com os livros seguintes”.136 

Outros autores, todavia, atribuem tal dessemelhança às diferentes técnicas utilizadas pelos 

redatores, creditando-se a João Mendes a feitura do primeiro livro e a Ruy Fernandes a 

                                                 
133 A referida compilação fazia parte da coleção particular do monarca e reunia leis de D. Afonso II a D. Duarte. 
Nesse sentido, esta coletânea, diferentemente das Ordenações do reino, não constituíam um código oficial. 
134 HOMEM, Armando Luis Carvalho. Estado Moderno e legislação régia: produção e compilação legislativa em 
Portugal (séc. XIII-XV). In: COELHO, Maria Helena da Cruz, HOMEM, Armando Luis de Carvalho. (Org.). A 
gênese do Estado Moderno no Portugal tardo-medievo (séculos XIII-XV). Lisboa: Universidade Autônoma 
de Lisboa, 1999, p.121-122. 
135 Este é o caso do título que trata do arroídos, no qual consta que “E vista per Nós a dita Ley, declarando e 

limitando em ella dizemos, que sem embargo della ser local, a saber, na Cidade d’Evora, se guarde geeralmente 

em todos nossos Regnos, quanto tange aos apellidos, e saídas aos arroidos. (...) guarde-se a dita Ley 

geeralmente em todo Regno, assy como em o dito tempo era estabellicido na dita Cidade d’Evora”. 
ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título LXXI, p. 282-283. 
136 SILVA, Nuno J. Espinosa Gomes da. História do direito português. Fontes de direito. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2006, p. 313. 
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redação dos demais.137 

Por ser caracterizadas pela sistematização de normas já existentes no reino, as leis 

régias são em geral reproduzidas na íntegra, fazendo-se referência ao monarca que a publicou 

bem como o local e data da publicação. No que diz respeito às concordatas com o clero e às 

respostas régias aos capítulos de Corte, estas matérias são acompanhadas de um comentário 

sobre a necessidade de manutenção ou alteração das determinações até então vigentes.   

A grande quantidade de leis seguidas de adendos, confirmações e modificações 

certamente tornavam onerosas e lentas as cópias e distribuição dos cinco livros das 

Ordenações Afonsinas, o que por sua vez poderia implicar num importante obstáculo à 

difusão e prática das leis e justiça régias. As primeiras cópias foram enviadas para os tribunais 

superiores, a Casa do Cível e a Casa de Suplicação, seguido de reproduções endereçadas aos 

principais concelhos do reino, tais como os de Lisboa, do Porto e de Santarém. A divulgação 

das Ordenações Afonsinas em todas as justiças do reino, senhorial e concelhia, se deu de 

forma gradual, o que induz autores a afirmar que durante o reinado de D. Afonso V e a 

regência do príncipe D. João muitos casos foram julgados sem levar em conta estas leis 

emanadas do poder central.138 

Acreditamos que a despeito da dificuldade de reprodução de cópias do texto afonsino 

que tornava morosa a sua divulgação por todo o reino, o conhecimento da legislação emanada 

do poder central se fazia presente nas diversas partes constituintes do reino, posto que as 

ordenações constituíam uma compilação de leis anteriores com adendos que mantinham ou 

modificavam a legislação vigente baseada no costume, no direito canônico e no direito 

romano. Nesse sentido, as Ordenações Afonsinas não impunham a necessidade de introdução 

e conhecimento de um grande número de novas leis e sim a divulgação e reafirmação de um 

conjunto legislativo já em vigor, o que ganhava evidência a partir das constantes referências 

aos costumes estabelecidos a partir de leis de D. João I, D. Duarte e D. Afonso V, bem como 

de monarcas da dinastia anterior. 

A obrigatoriedade de divulgação das Ordenações Afonsinas para uma melhor 

aplicação da justiça, bem como a referência a leis de monarcas anteriores que deviam ser 

mantidas e/ou modificadas, pode ser verificada no texto que legisla sobre as punições 

impostas aos oficiais régios que eram negligentes em seus ofícios. Assim, ficava determinado 

que  

                                                 
137 TOMA, Maristela. Imagens do degredo. História, legislação e imaginário (a pena de degredo nas 
Ordenações Filipinas). Dissertação de Mestrado. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 91. 
138 Cf. CAETANO, Marcello. História do Direito Português. Fontes – Direito Público (1140-1495). Lisboa: 
Editorial Verbo, 1981. 
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por os ditos Corregedores, e Juizes nom allegarem ignorancia, mandamos, que esta 

nossa Hordenaçom seja poblicada, e os Tabeliaães e registem em seus livros, e as 

pobliquem nas audiencias nos lugares, honde viverem. As quaaes Leyx vistas, e 

examinadas per nos, mandamos, que se cumpram, e guardem, como em ellas he 

contheudo: salvo que onde era mandado que perdessem os Corregedores os 

officios, que avemos por bem, e mandamos que paguem anoveado todo o que 

levarem, a meetade pera quem os acusar, e a outra meetade pera nossa 

Chancellaria, porque achamos, que assy forom sempre praticadas em tempo dos 

outros Reyx, e ainda o sentimos assy serviço de DEOS, e bem de nossos Regnos.139 
  

Sobre a sistematização e divulgação ao tempo de D. João II convém fazer referência ao 

abreviamento dos cinco livros a mando do referido rei.140 Na obra de Antonio Caetano de 

Souza, Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, lê-se que D. João II 

“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”.141 Também Luis Correia da Silva em 1786, no prefácio da impressão 

das Ordenações Afonsinas escreveu que “há notícia que o Senhor D. João II o mandara 

abreviar pelo Licenciado Lourenço da Fonseca, que fora algum tempo seu Corregedor da 

Corte”.142 

De acordo com Nuno Espinosa, o supracitado abreviamento em um só livro era um 

repertório, ou seja, um index geral no qual constava por ordem alfabética todas as matérias de 

que tratavam as Ordenações Afonsinas. “O repertório era uma valiosa orientação no não 

sempre fácil manuseio dos cinco livros das Ordenações, redigidas com alguma prolixidade. 

Além disso, vivia-se, efetivamente, na época dos repertórios, quer legislativos quer doutrinais: 

o repertório era como que um indispensável anexo”.143 Assim, podemos inferir que abreviar 

num só livro as normas vigentes, ou seja, resumir e compilar alfabeticamente o código 

afonsino, estava em consonância com a política de fortalecimento do poder real empreendida 

por D. João II, que priorizava a difusão e cumprimento da legislação régia.  

Convém salientarmos que D. João II buscou adequar as leis locais à legislação régia, 

posto que o uso daquelas não poderia estar em dissonância com as determinações das 

Ordenações Afonsinas. Assim, o rei decretou que todos os forais deveriam ser enviados a 

                                                 
139 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro II, título XXII, p. 204. 
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corte para serem examinados, evitando com isso as possíveis injustiças decorrentes da 

multiplicidade de leis e do uso destas em favor dos que não levavam em consideração a 

justiça e o bem comum. Nas primeiras cortes convocadas pelo novo rei, este afirmou que 

chegara a seu conhecimento que nos forais de algumas cidades, vilas e outros lugares do reino 

aqueles que tinham em suas mãos o exercício da justiça local por concessão e mercê régia 

usavam de tais doações “como nom deuem por nom serem emtendidos e decrarados segundo 

decraração direjto e ainda os sobre ditos os estendem com decrarações que em seu fauor lhes 

dam que sam em dano e perjuizo do pouo”.144 

Após tomar ciência do uso indevido de privilégios e mercês, para retirar das mãos dos 

que os detinham, o rei determinou que os ditos forais deveriam ser examinados e confirmados 

pelos juizes do rei para que continuassem tendo validade. Assim, foi ordenado 

 
que todalas ditas cidades, uillas e lugares que foraes tiuerem que os emuiem a 

nossa corte de Janeiro de IIIJ
C
LXXXIIJ  ate o mes d Outubro desse mesmo anno e 

seiam entregues ao Juis dos nossos feitos para em o dito tempo serem uistos e 

decrarados como dito he e lhes ser mandado como delles bem e derejtamente usem, 

e se ate o dito tempo os nom emuiarem por esta nossa carta, mandamos que mais 

nom usem delles (...) e fazendo elles o contrario nos os castigaremos como aquelles 

que nom cumprem o mandado de seu Rej e senhor e mandamos aos escriuaes das 

câmaras de todolos ditos lugares que depois desta nossa carta ser prouicada como 

dito he a registem em seus liuros para o diante nom poderem alguar inorancia.145 
 

A tentativa de trazer para a esfera real a jurisdição criminal e a prerrogativa régia de 

concessão de graça e mercê eram mecanismos através dos quais o rei consolidava o 

simbolismo do poder régio como mantenedor da ordem e da justiça. A concessão das cartas 

de perdão era, portanto, uma prática e um ato simbólico de representação do poder régio e do 

exercício da justiça deve ser visto como um mecanismo de efetivação da autoridade e um 

instrumento de controle social. Nesse sentido, o estudo da atuação do poder régio em relação 

aos crimes contra a pessoa e sua honra não pode estar em dissonância de uma análise da 

configuração social do período analisado. Cabia ao rei, lugar-tenente de Deus, atuar em 

conformidade com o modelo divino da desigualdade necessária, legislando segundo o lugar 

social de cada um.146 

No período analisado, havia uma distinção da pena aplicada consoante à função do 

grupo ao qual o indivíduo pertencia. As Cortes, assembléias de caráter consultivo, 

evidenciavam a importância da divisão social trifuncional em Portugal, na medida em que 

estas assembléias convocadas pelo rei reuniam representantes das três ordens medievais, a 
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saber, o Clero, a Nobreza e o Povo. Da mesma maneira, nas Ordenações Afonsinas, 

observamos que o mesmo crime recebia diferentes punições, pois estas variavam de acordo 

com status social do acusado e da vítima. 

Perante as leis do reino, os indivíduos que pertenciam à nobreza gozavam de um 

estatuto privilegiado que lhes conferia prerrogativas negadas aos demais membros da 

sociedade. Diferentes critérios de julgamento e exceções concedidas à fidalguia legitimavam a 

desigualdade e consolidavam os elementos distintivos das três categorias sociais. Para um 

mesmo crime a lei estabelecia punições distintas, assim, os homens honrados não podiam ser 

submetidos a penas infamantes e por isso estavam livres do pregão pela vila de sua sentença. 

A publicação do castigo era, portanto, coisa para homem vil. 

D. João II representava o elo entre os três grupos. Assim como Deus em sua 

onisciência colocou cada indivíduo no lugar social apropriado ao bem comum, o monarca 

deveria com sabedoria governar o reino, concedendo a cada um aquilo que era devido ao seu 

estado. Neste sentido, fazer justiça não estava restrito a castigar os maus, pois uma das 

manifestações da justiça era a manutenção do ordenamento estabelecido por Deus. A 

necessária unidade pregada pela Igreja entre os que oravam, os que guerreavam e os que 

trabalhavam encontrava lugar na figura de D. João II, apresentado como a cabeça do reino, 

que comandava e mantinha coesa essa sociedade tripartida. 

O cumprimento das determinações régias era obrigatório a todas as partes constituintes 

da sociedade, pois a boa execução de suas obrigações, e conseqüentemente os direitos e 

deveres inerentes a cada grupo, contribuía para o benefício de todos. A sociedade estava 

baseada num conjunto de necessidades e trocas de serviços recíprocos, contribuindo cada um 

para o bem do conjunto social. Cabia a D. João II mediar os conflitos entre seus súditos 

impedindo que os membros do organismo social desempenhassem funções e praticassem atos 

incompatíveis com a manutenção da paz e da unidade do reino. 

O rei justificava, assim, o seu poder através do atributo da justiça que o alçava a 

condição de mediador dos conflitos inerentes à sociedade. A ordem social que tomava como 

paradigma uma divindade una e tripartida ao mesmo tempo, colocava D. João II como árbitro 

de possíveis tensões sociais, já que cabia a este impedir os desmandos e injustiças de uma das 

partes contra as demais. Assim como os súditos do reino conheciam e adoravam um só Deus 

também o corpo social era regido por uma única cabeça, imbuída de promover a convivência 

harmoniosa entre os diversos membros do organismo social. 

Sabemos que Portugal do século XV era uma sociedade de privilégios, todavia, isto 

não excluía o fato de a lei ser uma regra imperativa para ordenar as relações entre todos os 
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membros, posto que a legislação visasse o bem comum, e este era também o objetivo do 

privilégio. A questão da justiça e da criminalidade estava, portanto, no centro de uma 

sociedade que delegava a cada estado uma função, pois “quando Nosso Senhor Deos fez as 

creaturas assy as rasoavees, como aquellas, que carecem de razom, nom quis que todas 

fossem iguaaes, mais estabeleceo, e ordenou cada huma em sua virtude, e poderio, 

departindo-as segundo o graao, em que as pos”.147  Tendo em vista a harmonia social, o rei 

tinha a função de fazer justiça respeitando a ordem natural da sociedade; nesse sentido, “a 

cabeça [o rei] não esgota o corpo nem deve cercear ou aniquilar a autonomia de cada parte, 

mas pelo contrário manter as várias componentes em harmonia, guardando cada um no seu 

‘estado’, dando a cada um aquilo que é seu – numa palavra, fazendo justiça”.148  

Ao analisar as cartas de perdão, verificamos que o rei usava de sua mercê para 

comutar ou perdoar a pena, todavia, a imagem da impunidade para com os que desobedeciam 

as decisões da justiça não podia prevalecer, nem mesmo entre os membros da nobreza. 

Àqueles que violavam as determinações dos representantes do poder e da justiça cabia uma 

punição que evidenciasse que D. João II era o senhor da lei e da grey. Isto pode ser verificado 

no perdão concedido ao escudeiro Garcia de Mello que foi degredado por dois anos para fora 

da vila de Serpa e seu termo por ter provocado feridas em Gomes e Estevão.  

 
e por nem começar de seruir ho dicto degredo ao tempo que lhe fora asignado nos 

lhe aleuantaramos o dicto degredo e lhe perdoaramos a dicta fugida e pena 

contanto que fosem a star huum anno no nosso couto De mertolla (...) ao qual couto 

de mertola Se loguo fora e começara a seruir a dous djas do mes de março do ano e 

era presente desta carta e que  em estando asy seruindo no dicto couto ate 15 dias 

do mes Dabrjl loguo Seguinte nos por huum nosso aluara asignado por nos lhe 

mudaramos o dicto degredo do dicto couto para aa nossa villa de moura (...) como 

seuio em a dicta villa e couto (...) o dicto degredo foy mudado Temos por bem e por 

rreleuado o serviço dos outros sejs messes que Inda asy ficauam por seruir por 

acomprir do dicto anno de degredo.149 
 

A graça régia não visava à anulação das ordenações, como podemos verificar pelo caso 

acima exposto. D. João II puniu aquele que não respeitou a lei, afirmando que por não 

cumprir as determinações da justiça, ou seja, por não ter iniciado o cumprimento da pena, o 

suplicante foi condenado a cumpri-la em Moura, só sendo concedido o perdão após Garcia de 

Mello ter iniciado o degredo na dita cidade. Nesse sentido, o rei reforçou a necessidade de 

todos se submeterem as Ordenações que determinavam  
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por Ley geeral em todos nossos Regnos e Senhorio, que nom seja nenhuu tam 

ousado, de qualquer estado e condiçom que seja, que rompa ou trespasse o degredo, 

que lhe seja posto per Nós, ou per qualquer outro nosso Official, que pera ello aja 

nossa autoridade,  quer de lugar certo, quer pera lugar, que a temo certo, quer 

perpetuamente. (...) E nom seja nehuu nosso Official, de qualquer estado ou 

condiçom ou prehemenencia que seja, tam ousado, que a nehuu degradado levante 

o degredo, que lhe per Nós, ou per outro qualquer nosso Official seja posto, nem dê 

licença alguã per que o leixe de manteer; porque a Nós soomente perteence em 

nossos Regnos de o fazer, e nom a alguu outro, salvo se lhe per Nós for 

especialmente outorgado que o possa fazer.150 
 

D. João II assegurava que, possuidor das virtudes da prudência e da sabedoria, detinha 

plena capacidade de fazer o correto uso do seu direito de punir e perdoar. À imagem de Deus 

conciliava justiça e misericórdia utilizando cada um desses atributos após avaliar os 

argumentos que justificariam a concessão de uma dispensa especial a determinados indivíduos 

ou grupos. Através das cartas de perdão o rei agregava a misericórdia à sujeição às leis do 

reino, já que por meio da mercê era possível evidenciar a necessidade de preservação das 

Ordenações Afonsinas, ou seja, a sujeição à materialização das normas em vigor. 

A concessão de graça não invalidava as ordenações tal como podemos depreender do 

caso de “Nuno Roiz” cujo processo foi enviado em apelação à casa do cível que julgou o 

pedido e determinou que ele fosse degredado para Arzila por cinco anos. De acordo com os 

desembargadores, o embarque do réu seria precedido de um pregão em audiência e não pela 

publicitação do crime e da pena em praça pública, já que o acusado era escudeiro e, portanto 

estava isento de penas infamantes. D. João II “queremdo-lhe fazer graça e mercee sem 

embargo delle ser posta e da nossa hordenaçom ser em comtrayro de tayes degredos nom 

mudarmos,... mudamos-lhe o dicto degredo”.151 

Assim, se por um lado as Ordenações Afonsinas não eram aplicadas de forma 

inexorável, por outro lado cabia em última instância ao rei deliberar sobre as matérias 

criminais, determinando qual punição era melhor aplicável, dentro do conceito de justiça e 

misericórdia,152 aos súditos que a ele recorriam para pedir perdão ou comutação da pena 

imposta. Nesse sentido, após analisar a situação de um suplicante e “bendo o que nos elle asy 

dizer e pedir enbiou sse asy he como elle diz e hy majs nom ha”,153 D. João II tomava a 

decisão de manter a sentença condenatória ou ainda de conceder o perdão, pois estava em 
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suas mãos o poder de “fazer graça e merçee a honrrada dita morte e paixam do nosso Senhor 

Jhesus Cristo Temos por bem e perdoamos lhe a nossa Justiça”.154 

Quando o rei concedia perdão, havia sempre o reforço da importância do cumprimento 

da legislação emanada do poder régio. Na carta de perdão concedida a “lianor Velha”, 

condenada a um ano de degredo, ela “pedia por merçee que sem embargo da nossa 

ordenacam (...) ouuesemos por Relleuada da serujntja dos dictos (...) que lhe ajnda faltaram 

por seruir”.155 O pedido da suplicante evidencia que a concessão do perdão era difundida 

concomitantemente à idéia de obrigatoriedade do cumprimento das ordenações. O exercício 

do poder só era legítimo na medida em que o monarca atuava em conformidade com o que 

estava disposto no direito e com a vontade da coletividade, que conferiam ao rei a capacidade 

de arbitrar as querelas entre os súditos de forma a restaurar a paz e manter a ordem.  

 
* 

*      * 
 

Quando nos referimos ao exercício da justiça em Portugal quatrocentista, devemos 

sempre ter em conta que esta prática envolvia diversos oficiais e magistrados, aos quais 

competia não apenas auxiliar a tomada de decisões referentes ao direito, como também cuidar 

do encaminhamento dos casos que requeriam a aplicação das leis e do que dizia respeito à 

condução dos pedidos de perdão.  

Baseado na teoria tomista do exercício do poder régio vinculado à idéia de ofício, 

acreditava-se que este poder era alheio, ou seja, o rei possuía uma autoridade que fora dado a 

ele por Deus para que mantivesse na terra a justiça. Essa concepção do exercício do poder 

enquanto ofício extrapolou a figura do monarca estendendo-se àqueles que o auxiliavam na 

administração do reino. D. João II transmitia parte do poder recebido aos seus representantes 

que por sua vez passavam a comungar das obrigações régias. Nesse sentido, se a legitimidade 

do poder régio o ligava Àquele que lhe concedeu tal benefício ficando o monarca sujeito aos 

preceitos da moral cristã, também os seus representantes deviam estar unidos a ele por 

vínculos morais e afetivos que os constrangiam a zelar pela paz, a justiça e o bem comum.156 

Exercer um ofício significava uma sujeição àquele que lhe outorgava tal autoridade e 

ao mesmo tempo equivalia a ser detentor de uma parcela do poder soberano, o que por sua 

vez conferia uma série de benefícios aos seus possuidores. Isto pode ser evidenciado na lei 

que determinava que as sentenças proferidas contra fidalgos e vassalos não os “enfamassem” 
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de forma que fossem proibidos de “aver Officios, nem usar d’outras honras, atee que sejam 

restitudos a ellas, e por esta razom recebem grandes vergonças”.157  Nas ordenações 

Afonsinas, em consonância com a importância crescente da burocracia régia, tal privilégio foi 

estendido aos “Cavalleiros d’espora dourada, e Doutores em Leix, Degredos, ou Física, e 

ainda em todolos Cidadaaõs de qualquer Cidade, que andem nos pellouros de Vereadores, 

Juizes, Almotacees, ou Procuradores desses Concelhos”.158 

A realização da justiça em prol do bem comum contribuía para limitar o poder, na 

medida em que servia de controle de uma possível atuação tendo em vista o interesse 

particular do monarca, e ao mesmo tempo impunha a obrigatoriedade de racionalizar os meios 

de atuação do rei, que por sua vez requeria a organização de uma burocracia que o auxiliasse 

na administração. Para tanto havia uma gama de funcionários que assessoravam o rei na corte 

e/ou percorriam o reino. Esse corpo burocrático era formado por indivíduos a quem o monarca 

delegava parte de sua autoridade para que pudessem agir legitimamente em seu nome. 

No exercício da justiça e cumprimento da lei foi fundamental a atuação dos homens do 

Paço, ou seja, daqueles indivíduos que acompanhavam o monarca em seus deslocamentos e 

estavam encarregados das funções da justiça e da administração. O Paço, entendido como 

palácio real, não era fixo e as freqüentes viagens de D. João II tornavam a autoridade régia 

visível aos diversos segmentos da sociedade e nas mais diferentes localidades do reino. A 

manifestação do poder, da justiça e da graça régia podia assim ser vista e vivenciada pelo 

povo nos variados feitos do rei quando este, juntamente com sua corte, se fixava 

temporariamente numa região. 

No Paço possuíam singular importância os conselheiros régios, que presididos pelo 

monarca analisavam os casos enviados para serem julgados. Detentores de uma memória 

jurídica e conhecedores das tradições e valores do reino, este conselho julgava os casos num 

permanente diálogo entre a norma estabelecida e as práticas vivenciadas pelos súditos. De 

acordo com o cronista Garcia de Resende, D. João II “todalas sestas feyras hia sempre á 

rolaçam pollas manhãas, e as tardes estaua com desembargadores do paço, e os sabados á 

tarde hya a fazenda, e estaua na mesa della com os veadores, e escriuães, vendo as cousas 

que reluauam”.159  Nestes encontros periódicos, o monarca se via cercado por conselheiros 

que eram também juristas imbuídos da missão de auxiliá-lo no uso justo e racional da lei e de 

outros instrumentos de intervenção social como a concessão de graças e mercês. 
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Ouvidas as argumentações das partes envolvidas, o rei, juntamente com seus 

conselheiros, devia conduzir a resolução do problema em questão portando-se como um 

terceiro imparcial, ou seja, não podia agir de modo a defender os interesses dessa ou daquela 

parte e sim tendo em vista o restabelecimento da concórdia e do equilíbrio social. Para tanto, 

como lei animada, tinha a prerrogativa de manter o direito em vigor ou ainda de modificar a 

situação vigente ao comutar uma pena já pronunciada ou conceder perdão a uma condenação. 

Necessidade de justiça e misericórdia colocada ao arbítrio do monarca que devia circular 

neste jogo de ambivalências sem perder de vista o julgamento em consonância com a 

manutenção do bem comum. 

A concessão de graça e mercê não implicava no menosprezo pelo processo judicial e, 

nesse sentido, o rei contava com o auxílio de órgãos da justiça, tais como a Casa de 

Suplicação, organismo encarregado do julgamento de litígios. Este órgão, também designado 

por Tribunal da Corte ou por Casa da Justiça da Corte, era uma instância superior formada por 

duas mesas das quais faziam parte um regedor que a presidia, os doutores, o chanceler-mor, os 

desembargadores do paço e os ouvidores. Após iniciado o pleito e respeitando o princípio de 

imparcialidade do julgamento, o processo percorria um longo caminho que incluía a 

inquirição de testemunhas e a averiguação de documentos que trouxessem à tona a veracidade 

dos fatos. A decisão sobre o caso era dada por unanimidade ou por maioria dos membros da 

casa presididos pelo monarca ou por quem este delegasse esta incumbência. 

 Conforme já salientamos, a comutação das penas e o perdão de crimes eram 

considerados uma das prerrogativas fundamentais do poder real e para proceder tais 

concessões o monarca também contava com o auxílio de um órgão da administração do reino, 

o Desembargo do Paço, formado por um conjunto de oficiais régios co-responsáveis pela 

expedição das cartas de graça e mercê.  

Carvalho Homem define desembargo a partir de seu antônimo embargar, do latim 

imbracare, que significa impedir, pôr obstáculo, dificultar. Assim, embargar é “reclamar 

contra uma decisão judicial, protestar contra sua execução, requerer que esta seja suspensa; 

(...) será também o meio judicial com que se procura obstar ao cumprimento duma sentença 

ou despacho”.160 Em oposição ao exposto, desembargar será, portanto, retirar o obstáculo, 

despachar, sentenciar. Em outras palavras, o desembargo era 

 
O conjunto de funcionários e serviços que, junto do rei, assegura por um lado a 
publicitação das respectivas leis, por outro o despacho dos assuntos correntes da 
Administração, ou seja, a resposta aos feitos e petições que à Corte forem presentes, 

                                                 
160 HOMEM, Armando Luis de Carvalho. Op. Cit., p. 22.  



 79

traduzida na feitura das cartas respectivas, de justiça, e de graça ou de fazenda, 
seguindo aqui as designações tradicionais. Por outras palavras, a atividade dos 
oficiais do Desembargo traduzir-se-á fundamentalmente na elaboração das cartas 
régias e eventual publicitação de atos legislativos do rei ou ainda de acordos e 
composições – inclusivamente das relações com outros soberanos – por ele 
assumidos.161 

 
Faziam parte do desembargo o Chanceler-Mor, o Vedor da Chancelaria, os Vedores da 

Fazenda, os Desembargadores, o juiz dos feitos de el-Rei, bem como os magistrados 

superiores dentre os quais podemos citar os Ouvidores e Sobrejuízes. Na Idade Média havia 

uma concepção patrimonial dos ofícios régios, já que estes eram outorgados pelo rei como 

uma mercê. Nesse sentido, a outorga de um ofício estava inserida num ato de liberalidade tal 

qual inúmeros outros atos de graça do rei português. Os cargos supracitados são, portanto, 

ocupados por pessoas da confiança do monarca, que desempenhavam também e 

principalmente a função de conselheiros régios, mercê que D. João II concedia a quem lhe 

aprouvesse de acordo com as idéias de fidelidade e reciprocidade. 

Cercado por seus conselheiros, o monarca ia ao Desembargo do Paço executar a 

justiça tendo em vista não apenas uma norma valorativa pré-fixada na legislação, mas também 

o caso específico que o levava a julgar o pedido de perdão com vistas a recompor o equilíbrio 

jurídico-social e a conformar sua decisão aos valores vigentes e à necessidade de reintegrar o 

suplicante à sociedade. 

De acordo com Carvalho Homem, na década de 1480, uma carta de perdão era 

conseguida em média em 98 dias.162 O pedido estava inserido num quadro burocrático que 

fazia com que, antes de ser validada, a carta percorresse um caminho que a levava a passar 

pelas mãos de diferentes oficiais do desembargo. Logo após ter início um pedido de perdão, 

este era encaminhado ao escrivão da corte.163 Cabia a este oficial receber as petições e 

verificar se existia algo que obrigasse ao perdão das partes, como, por exemplo, feridas, posto 

que se fosse necessário e não apresentado, o processo não poderia prosseguir.164 De acordo 

com as Ordenações, 

 

                                                 
161 HOMEM, Armando Luis de Carvalho. Op. Cit., p. 25-26 (grifo do autor). 
162 HOMEM, Armando Luis Carvalho. Ofício régio e serviço ao rei em finais do século XV. In: Revista da 
Faculdade de Letras. Porto, 1997. II Série, Vol. 14, p. 131. 
163 O ofício de escrivão era de suma importância em outros segmentos da administração régia, senhorial e 
concelhia. Na administração do reino, existiam inúmeros ofícios e, em geral, cada qual possuía seu escrivão. As 
determinações sobre esse ofício estão presentes no Título XVI do Livro I das Ordenações Afonsinas.  
164 As Ordenações Afonsinas determinam, por exemplo, que se o pedido de perdão “for de morte, o Escripvaõ a 

veja, e se em ella nom for declarado em que tempo foi, e como, se de proposito, se de reixa, o Escripvaõ a nom 

filhe, e digua aa parte, que o declare, como he dito. (...) Se forem outras petiçooes d’alçamentos de degredos, 

declare porque maleficios foi degradado, e quanto ha que mantem o degredo, fazendo-lhe as perguntas suso 

ditas”. (ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro I, título XVI, p. 31-32). 
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Primeiramente os Escripvaães, que estes rooles ouverem de fazer, teeraõ esta 

maneira. Viram as partes a elles, e dar-lhes-ham as petiçoões; e como a parte lha 

der, o Escripvaõ a veja loguo; e se for de feito, que peçaõ perdom, a saber, de 

feridas, paancadas, roubos, força de molher, o Escripvaõ pergunte á parte, que a há 

de dar, quanto hé aas feridas, e paancadas, se foram dadas em reixa, se de 

propósito, e assi o declare na petiçom, e o tempo, em que forom dadas; e se nom 

trouver estromento de contentamento da parte querellosa, em todo caso diga-lhe o 

Escripvaõ que vaa por elle, e nom ponha a petiçom cem rool ataa que o tragua; e 

quando a trouver faça-lhe o Escripvaõ pergunta, se deu já outra tal petiçom, como 

aquella, e quantas vezes, e que desembargo ouve della cada vez que a deu, e assi o 

ponha no rool, estas perguntas se façam em todollos casos suso escriptos.165 
 

Estava também sob a incumbência do escrivão apurar os atenuantes e agravantes 

importantes para a concessão ou negação do perdão régio. Nesse sentido temos a carta de 

perdão concedida a “Johan baptista”, por ter este dado “tantas pancadas pello corpo e tres 

feridas huma na cabeça e huuma em huum braço e outra em huum dorço que loguo fora 

ssaaom e sem alejamento” de “fernam rrodrigujs”.166 Neste caso o escrivão tinha a obrigação 

de verificar se constava na documentação apresentada informações que indicassem se a briga 

ocorrera em virtude de rixas e vinganças, se foi proposital ou não, e ainda se a agressão fora 

motivada pela defesa de vida, família ou bens. Na carta consta que “nos bendo o que nos elle 

asy dizer e pedir enbiou sse asy he como elle diz e hy majs nom ha bisto ho perdam da parte e 

querendo lhe fazer graça e merçee a honrada dita morte e paixam do nosso Senhor Jhesus 

Cristo Temos por bem e perdoamos lhe a nossa justiça”.167 

Só com apelo à justa causa e ao bem da coletividade, o rei poderia se sobrepor aos 

direitos individuais e privilégios de grupos a que estava obrigado a respeitar em virtude das 

leis ou dos costumes. Estava, portanto, sob a responsabilidade do escrivão verificar se havia 

pré-requisitos para a concessão de perdão, e havendo-os averiguar se foram ou não 

cumpridos, posto que a realização da justiça para um indivíduo não poderia implicar em 

afetação dos direitos dos demais membros da sociedade. O perdão régio não isentava o 

acusado de ressarcir civilmente a parte lesada como no caso de um “comdepnado por huuma 

Sentença da nossa cassa ciuell por sse dizer contra elle que dera huuma bofetada a huuma 

molher (...) E a outra sua Jrmaam huum empuram que elle pagasse a huuma cinquo mjl reis e 

a outra mjll e dous mil de custas”.168 Na concessão da graça, a fim de resguardar os direitos 

das partes lesadas, o suplicante foi obrigado a provar que a “Sentença em todo fora executada 

                                                 
165 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro I, título IIII, p. 30-31. 
166 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 21, fólio 4. 
167 Ibid., 
168 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 5, fólio 4 e 4vº. 
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e elle pagara a dicta condepnaçam Segundo o ver poderíamos pella Sentença do dicto 

liuramento o quall peramte nos foy apressentada sseollada de nosso Sello pemdente”.169 

O documento de perdão das partes apresentado ao escrivão pelo suplicante 

transformava em critério de menor importância os elementos atenuantes e agravantes do 

crime. A vítima podia alegar misericórdia, amizade ou outros interesses para conceder seu 

perdão sem fazer nenhuma imposição, alegando que “lhe perdoaua toda acussaçom ciuel e 

crjme”.170 Ao conceder o documento de perdão das partes, o indivíduo abria mão do processo 

através do qual o rei arbitrava a questão e fazia justiça àquele que foi lesado através da 

punição imposta pelas ordenações do reino. Entrava em cena um mecanismo pacificador 

através do qual o monarca detinha o poder exclusivo de se sobrepor às Ordenações Afonsinas 

e aos demais poderes constituintes da sociedade com a garantia pessoal, plena e solidária dos 

súditos envolvidos. 

Concluída esta fase de averiguação dos documentos necessários ao pedido de perdão, 

os processos eram entregues aos desembargadores que os levariam a Mesa para serem 

despachados. Estava sob a responsabilidade da Mesa, “desembargar as Cartas dos Perdoões, 

que se dão aos omisiados do Regno, veendo primeiramente as inquiriçoões devassas, que 

foram tiradas sobre esses malefícios, de que pedem perdões, citando as partes, a que taaes 

accusaçoões perteencem (...)”.171 novamente entrava em cena a importância do perdão das 

partes, posto que aqueles que haviam sido vitimados pelo suplicante deviam ser informados 

do desejo deste de conseguir a graça régia. Após tomar ciência, os indivíduos lesados podiam 

conceder seu perdão abrindo caminho para que a mercê régia se concretizasse.  

Na Mesa do Desembargo as súplicas eram analisadas pelo chanceler e pelos 

desembargadores que acordavam uma decisão para as petições. O chanceler e os 

desembargadores eram especialistas na legislação do reino e grandes conhecedores das 

tradições e costumes que deviam nortear as decisões tomadas pelo monarca. Nesse momento 

do processo, o principal objetivo era verificar a correspondência entre a solicitação do 

suplicante e a ordem jurídica vigente. “Assim instruídos eram finalmente levados a despacho 

régio num rol em que já figuravam as decisões propostas pela Mesa”172 para que fossem lidas 

e assinadas; selando, assim, a decisão de D. João II sobre o pedido de perdão.173 

                                                 
169 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 5, fólio 4 e 4vº. 
170 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 3, fólio 6. 
171 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro I, título IIII, p. 27. 
172 RODRIGUES, Vitor Luis P. G. da Conceição. A Guiné nas cartas de perdão (1463-1500). Lisboa: Centro 
de Estudos de História e Cartografia Antiga, 1989, p. 399. 
173 “Como estes rooles forem acabados, sejam loguo entregues ao Desembargador, que tiver carrego de as fazer 

livrar, e leve-as aa Rolaçom perante aquelle, que de Nós tiver carrego de o desembargar, ao qual Mandamos, 



 82

Os Desembargadores do Paço eram, portanto, um dos mais importantes conselheiros e 

agentes do poder real. As Ordenações Afonsinas, assim definiam este ofício e sua 

competência: 

 
Mandamos, que dous Desembargadores deste Officio, que em a Nossa Corte 

andarem, livrem todas as petiçoões, assi de graça, como de direito, e os feitos, e 

aggravos, que a elles vierem per supricaçom, ou per comissom especial, pera os 

quaees lhes daremos huu terceiro, que os ajude a livrar, pera se com elles 

concordar, quando ambos forem desacordados; nos quaees feitos, e aggravos darom 

livramento per esta guisa, a saber, se o feito for sentenciado per os sobre-juizes da 

Casa do Cível, ou Ouvidores, ou Corregedores da Corte, ou per qualquer outro 

Julgador, de que se possa, ou deva aggravar per nossa Corte, e de tal sentença 

aggravarem para os da supricaçom.174 
 

Caso não houvesse concordância entre os dois Desembargadores do Paço, a petição 

seria enviada para a Mesa Principal, sendo por maioria dado o despacho final, que confirmaria 

ou revogaria a sentença proferida.  

 
(...) e se estes dous Desembargadores principaees da Supricaçom se acordarem com 

a sentença assim pelos sobreditos dada, e a confirmarem, logo esse feito assi per 

estes dous concordados com a sentença ja dada seja findo, e determinado; e se estes 

dous Desembargadores acordarem ambos em revogar a sentença (...) veja esse feito 

outro Desembargador, que lhes fará dado por terceiro, e se acordar com os outros 

dous em revogar, de loguo todos tres no dito feito final livramento; e se esse terceiro 

for desvairado os outros dous, (...) em tal caso seja o feito trazido a Rolaçom 

perante o Regedor da Casa, e outros Desembargadores pera Mêsa principal, e 

segundo per ellos todos, ou a maior parte delles for acordado, seja loguo 

desembargado finalmente. 175 
 

Outro importante oficio era desempenhado pelo esmoler, responsável por receber os 

numerários pagos em favor da Arca da Piedade, sobre a qual temos pequeno conhecimento. 

Manuela Mendonça afirma que uma carta escrita em Évora em 11 de abril de 1491 traz 

 
alguma luz sobre um dos modos de  gastar o dinheiro da Arca, pois pela mesma o rei 
faz saber que “por parte dos presos das cadeias da nossa Corte e assy das outras 

correições e çidades e villas de nossos Regnos nos foi requerido e sopplicado q’ha 

hordem e forma que nos temos dada per nossa hordenaçam acerqua do pagamento 

do sallairo dos escripvãees em haquello que por parte da justiça escripvião quando 

os presos hiam abssoltos a qual he que o nosso esmoller ho pague como em ella he 

cõtteudo essa mesma tevessemos em o que se por elles escrepves e em seus feitos 

                                                                                                                                                         
que com o Chanceller, se hi for, e dous, ou tres Desembarguadores, os ouçam, e ponham ao pee de cada huma 

petiçom aquelle livramento, que acordaderm; e como os rooles forem livres, traguã-nos a Nós, e leaõ todas as 

petiçooes delles, cada huma sobre si, pera veermos o livramento, que em elles he dado; e qudno Nossa mercee 

for de relevarmos alguã pena, ou minguar, da que per elles for acordada, Nós ho escrepveremos per Nossa 

maão, e quando a mandarmos acrescentar, escrepvelo-há o que assi apresentar os rooles, e todos vistos, e 

corregidos per Nós, assinaremos per Nossa Maaão em fundo de cada rool; e d’hi em diante as parte averaõ seu 

livramento, porque as Cartas se farom per elles; e quando se ouverem de assinar, o Desembarguador as veja, e 

o Chanceller as asseele concertando-as com os ditos rooles”. (ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro I, título IIII, 
p. 34). 
174 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro I, título IIII, p. 26. 
175 Ibid., p. 26-27. 
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quer seja absoltos quer condenados por quento por bem de suas provesas elles 

jaziam despois de absoltos ou condenados e em prisam per longa por nom terem por 

honde pagar o que pertencia a sseu livramento e nos vendo sseu dizer e avendo 

respeito a dita hordenaçam que fezemos por usar com elles de piedade 

determinamos e mandamos que avendo a dita hordenaçã que quando quer que se 

achar que depois da provicaçam de quaaesquer sentenças defenitivas quer ho preso 

va condenado quer absolto e o dito preso jouve na dita prisam dous meses 

compridos honde he de crer que ha por sua  provesa e por nõ poder mais fazer em 

tal caso mandamos ao nosso esmoler que sendo lhe amostrado asynado do contador 

dos feitos daquello que direitemente per de custo em o dito feito he tirada da 

sentença de todo pera livramento sayr da cadea que ho pague enteiramente da arca 

da piedade de maneyra que elles presos sejã de todo soltos...” (A.D.E., Livro 10 de 
Originais, fl.519); a carta prossegue estabelecendo as penas em que incorrerão 
aqueles que, tendo com que pagar, finjam não ter, para conseguirem o benefício que 
apenas é destinado aos pobres.176 

 
As diversas comutações de penas em favor do pagamento para a Arca da Piedade nos 

levam a crer que outros interesses, tais como a arrecadação de recursos para o cuidado dos 

necessitados e as despesas da burocracia régia, também estavam presentes na concessão de 

perdão. Os valores decorrentes dos pedidos de perdão pagos a frei João de Santarém,177 

esmoler do rei, eram utilizados da maneira que melhor convinha ao monarca, que tinha plenos 

poderes sobre tal numerário que podia ser empregado para remir cativos, ofertar esmolas aos 

pobres ou ainda para custear as despesas da Relação. 

Assim, sobre o suplicante poderia recair um ônus, caso ele recorresse ao perdão régio: 

o pagamento para a Arca da Piedade ou as despesas da Relação. Podemos citar como exemplo 

o perdão concedido a “lianor Velha”, mulher solteira, acusada de ser “barregam teuda e 

mamteuda de huum frey pero” em virtude do qual “fora degradada fora da dicta villa e termo 

por huum anno”. O rei perdoa os “dictos cimquo meses que lhe asy ficarom por serujr 

comtanto que pagasse quinhentos reis para a piedade”.178 Temos ainda, o caso de “Joham 

martinz” acusado de ferir “Joham de sam paayo”. Na carta consta que o rei o perdoara  

 
Comtanto que elle pagasse mjll reis para a piedade E por quamto elle logo pagou os 

dictos dinheiros a frej Joham nosso esmoller ssegundo dello fomos çerto por sseu 

asinado e por asinado de Joham banha escripuam em nossa corte que os ssobre elle 

pos em Reçepta o mamdamos que o nam prendaes nem mamdes prender nem lhe 

façaaes nem comsitaaes fazer mall nem outro alguum desaguissado (...) por que 

nosa merçee e Vontade he de lhe perdoamos polla gisa que dicto he (...).179  
 

                                                 
176 MENDONÇA, Manuela. D. João II. Um percurso humano e político nas origens da modernidade em 
Portugal. Lisboa: Estampa, 1991, p. 268-269. 
177 As informações sobre o provimento de Frei João de Santarém a esmoler do rei estão na carta régia de 4 de 
julho de 1491, publicada por Damião Peres no Livro de Recebimentos de 1470 da Chancelaria da Câmara. (Cf. 
Academia Portuguesa da História. Lisboa, 1974, p. 129-130).  
178 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 27, fólio 4vº. 
179 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 14, fólio 1. 
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Convém destacarmos que, mesmo diante da possibilidade do pagamento para a Arca 

da Piedade, para o acusado o pedido do perdão ainda era a melhor saída, posto que, após ser 

efetuado o pagamento, ele estava livre de qualquer processo, condenação ou prisão. 

Concluída a análise do pedido e decida a concessão do perdão, o processo era levado 

ao Chanceler-mor para que a carta fosse selada e a execução em nome do rei fosse garantida. 

“Conservando sem dúvida um lugar cimeiro entre os altos funcionários, a sua importância, 

contudo, e salvo casos especiais, tende a ser fundamentalmente burocrática”.180 Acreditamos, 

todavia, que a concessão de perdão régio deve ser vista como um momento excepcional no 

qual o função do chanceler não se limitava ao ato de selar as cartas emanadas do poder real. 

De acordo com as Ordenações Afonsinas,  

  
O Chanceller he o segundo Officio de Nossa Casa daquelles, que teem Officio de 

Puridade; ca bem assi como o Capellam he medianeiro antre DEOS, e Nós em feito 

de Nossa alma, bem assi ho he o Chanceller antre Nós, e os homees, quanto he em 

as cousas temporaaes, e esto he, porque todalas cousas, que Nós livramos per 

cartas em qualquer maneira, que ajam de ser feitas, confirando elle as deve a veer 

ante que as seélle, por guardar que nom sejam dadas contra direito de maneira, que 

elle receba dapno, nem vergonha; e se achar, que hi ha alguma, que nom fosse feita, 

como devia, deve-a derificar com pena, que dizem em latim cancellare, e esto deve 

assi fazer, quando as Cartas forem assignadas pelos Desembargadores, que quando 

as Cartas forem assignadas per Nós, nom as deve grosar, nem cancellar, mais deve-

as de trazer a Nós pera nos dizer as duvidas, que em ellas tem.181 
 

Assim, ao detentor desta função estava reservado o controle da fidedignidade das 

cartas, posto que uma vez feitas, eram enviadas ao chanceler-mor para que este verificasse se 

estavam em conformidade com direito. Além disso, ele era responsável pela aposição do selo 

do rei, posto que sem este as cartas régias não possuíam validade e, portanto, os atos jurídicos 

e/ou burocráticos atribuídos ao rei não podiam ser executados.  

As cartas de perdão expedidas tinham, portanto, que possuir o referido selo para que 

seus portadores comprovassem que haviam sido agraciados por D. João II e, portanto, 

estavam livres de qualquer acusação ou punição pelo crime perdoado. Aqueles que portavam 

cartas sem a chancela cometiam crime de lesa-majestade, posto que esta era a designação para 

a falsificação de documentos emanados do poder real. Além disso, constituía um ato contra o 

erário régio, pois significava que seu portador não pagara o imposto do selo devido à 

Coroa.182 

                                                 
180 HOMEM, Armando Luis de Carvalho. O desembargo régio (1320-1433). Porto: Correio do Minho/Instituto 
Nacional de Investigação Científica, 1990, p. 100. 
181  ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro I, título II, p. 15-16. 
182 GARCIA, Maria da Glória F, p. D. Op. Cit., p. 79. 
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Se fosse constatada a coerência com as determinações das leis e a observância dos 

costumes, o chanceler deveria selar a carta. Caso contrário, cancelaria o documento feito 

pelos desembargadores ou submeteria a novo juízo régio se a carta tivesse sido despachada 

pelo próprio monarca, pois  

 
se achar algua de graça, que seja contra Nossos direitos, ou contra o Povoo, ou 

contra a Cleresia, ou contra algua pessoa, que lhe tolha, ou faça perder seu direito, 

nom a deve daseellar, ataa que falle com nosco ou com aquelles, que Nós 

ordenarmos pera semelhantes duvidas determinar, quando formos ausentes.183  
 

Observamos que a função de verificar as cartas régias não atribuía  ao chanceler-mor o 

poder de modificar a decisão régia mesmo que esta fosse de encontro com as ordenações. A 

este importante conselheiro estava reservado o dever de informar tal questão ficando 

resguardada a autoridade do rei, que na condição de fazedor de lei e mantenedor da justiça, 

podia se sobrepor às ordenações tendo em vista uma causa justa. 

A função do chanceler-mor era de suma importância para que as determinações das 

leis e a justiça fossem mantidas e, nesse sentido, a aposição do selo régio não era um trabalho 

meramente repetitivo e formal, pois implicava na análise do caso e no julgamento da 

conformidade das decisões proferidas com a tradição jurídica vivificada pelos valores da 

sociedade. Através da manutenção deste ofício nas mãos de juristas, D. João II atribuía um 

sentido de limitação aos seus atos, já que ao aceitar submetê-los ao crivo de um especialista 

encontrava possibilidade de diminuir os abusos e arbitrariedades no exercício do poder. 

Após serem seladas pelo chanceler, as determinações presentes na carta podiam ser 

executadas pelos oficiais ou juizes espalhados pelo reino encarregados de cumprir as decisões 

régias. Estes oficiais executores estavam, todavia, incumbidos de proceder a uma averiguação 

do documento a fim de verificar se o mesmo não havia sido feito baseado em documentos 

falsos ou insuficientes, o que por sua vez poderia levar a um julgamento injusto do caso 

analisado. Tal verificação era necessária, posto que ao conceder o perdão baseado em 

testemunhos, argumentos e documentos trazidos pelo suplicante, os agentes do desembargo 

poderiam ser vítimas da malícia do acusado ou da deficiência de informações, o que induziria 

os oficiais régios ao erro. As cartas de perdão fundamentadas em falsidade teriam sido, assim, 

deferidas de forma abusiva e cabia aos oficiais executores que estavam mais próximos do 

cotidiano dos envolvidos verificar em que medida a indução ao erro influenciara a decisão 

tomada pelo desembargo. 

                                                 
183 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro I, título II, p. 17. 
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Num período no qual os testemunhos possuíam grande importância na abertura de um 

processo e na conclusão do caso, o falso-testemunho era considerado um grave crime contra o 

bom funcionamento da justiça. Testemunhar falsamente contra outrem significava violar o 

juramento feito diante da justiça de Deus e dos homens, além disso, afetava diretamente ao 

monarca, responsável pela manutenção da lei, pois o induzia a cometer um erro de avaliação e 

a proceder um mau julgamento. Toda a sociedade era, assim, prejudicada por um crime que, 

de acordo com as ordenações do reino, deveria ser punido com a pena de açoite e o 

talhamento da língua, posto que o pecado do corpo implicava na execução da punição no 

mesmo.184 

O monarca outorgava as cartas de perdão ressaltando que concedia sua mercê “bendo 

o que nos elle asy dizer e pedir enbiou sse asy he como elle diz e hy majs nom ha bisto ho 

perdam da parte e querendo lhe fazer graça e merçee”.185 Se a omissão de informação ou 

ainda a falsidade do conteúdo apresentado pelo suplicante tivesse sido determinante na 

tomada de decisão em favor do portador da carta, o documento não deveria ser executado. A 

execução só poderia ser feita após ser averiguada a veracidade dos fatos, que por sua vez 

implicava na punição daquele que induziu a falso julgamento se ficasse comprovada a sua 

malícia. A responsabilidade de todos na preservação do bem comum e a fidelidade que os 

súditos deviam ao rei uniam-se impondo a obrigatoriedade de punição aos que agiam 

dolosamente contra o dever e poder régios de manter os povos em justiça. De qualquer modo, 

fosse por oportunismo ou não, a resolução que prevalecia era aquela baseada na verdade e na 

justiça, ou seja, a invalidação da decisão tomada a fim de fazer justiça àquele que estava 

sendo lesado.186  

Em consonância com o pressuposto de prevalência da justiça e da verdade, era 

necessário que o suplicante apresentasse os documentos redigidos por oficiais locais que 

provassem que ele tinha cumprido as disposições preliminares ao pedido de perdão. Assim, 

“pero fernandez” acusado de agressão, apresentou um documento público 

 
que pareçia seer fecto e assynado por Ruj lopez tabeliam por nos em a dicta villa 

aos xxb dias do mes dagosto do amno pasado de iiijLxxxbj annos em o quall se 

comtinha amtre as outras coussas que por o dicto afomso annes querelosso fora 

dicto que ele perdoara pello ammor de deus ao dicto sopricamte todo mall e sem 

rrezam e ferida que lhe assy dera e fizera e o nom querja por ello acussar nem 

                                                 
184 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título XXXVII, p. 143. 
185 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 21, fólio 4. Perdão concedido ao escudeiro Joham baptista, 
acusado de dar “tantas pancadas pello corpo e tres feridas huma na cabeça e huuma em huum braço e outra em 

huum dorço”. 
186 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro II, título XXXVIII, p. 288-290. 
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demamdar segumdo que todo esto e outras mujtas cousas mjlhor e majs 

compridamente sse em o dicto estormento comtinha (...).187  
 

Diante da importância dos documentos apresentados à chancelaria régia no momento 

do pedido de perdão, não apenas a falsidade de testemunhos podia colocar em risco a justiça 

presente nas cartas régias, posto que os oficiais também podiam ser acusados de agir de forma 

ilícita, em benefício de uma pessoa ou um grupo, o que poderia induzir à tomada de decisão 

em dissonância com o pressuposto da justiça equitativa. Por outro lado, a fiscalização destes 

agentes também era necessária, já que a consolidação do poder régio também se fazia através 

dos tabeliães e juizes, pois estes, ainda que pudessem ser eleitos pelas cidades e vilas, 

necessitavam da confirmação do monarca para iniciarem seu oficio. Por seu turno, somente o 

rei podia nomear tabeliães, o que ocorria através de carta de ofício que tinha que ser 

confirmada a cada novo reinado. Mesmo aqueles que exerciam seus ofícios em terras 

senhoriais laicas e eclesiásticas estavam obrigados a ir à chancelaria régia prestar juramento e 

registrar o sinal público que usariam para validar seus atos. O exercício destes ofícios, 

fundamentais às jurisdições civil e criminal, estava subordinado ao arbítrio do rei, o que 

redundava numa relação de dependência de todas as instâncias do poder em relação ao 

monarca.  

Os oficiais supracitados, sem os quais os trâmites de um processo eram inviáveis, eram 

elementos indeléveis do poder régio sobre todos os assuntos, bens e pessoas. Todavia, isto não 

excluía o descontentamento de parte da população com a atuação de tais agentes, acusados de 

atos lesivos ao bem público. Assim, nas cortes de 1481, os povos denunciaram a falsificação 

de cartas por tabeliães que  

 
as asi teerem em seu poder per espaço de tempos per peitas rrogos e outras ilicitas 

afeiçoees comrropemdo suas comciemçias tiram huuma folha e metem outra na 

maneira escripta que lhes apraz fora em todo do que na verdade era scripto e 

outras vezes as queimam e Rompem e fazem outras de nouo e cometem outras 

muitas fallsidades em ellas nas quaees em moodo allguum nom podem seer 

comprensos e prouarlho he cousa dificil e casi impossiuell por que as taees deuasas 

sam escriptas por sua letera propria e os sinaes que taees testemunhas fazem sam 

cruzes e formas de seus mesteres.188 
 

Na medida em que a legitimidade do exercício do poder régio estava pautada na 

realização do direito e manutenção do bem comum, tarefas em parte delegada aos oficiais, era 

necessário garantir a realização da justiça através da fiscalização dos representantes do poder 

                                                 
187 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 8, fólio 1vº. 
188 SANTAREM, Visconde de. Apud. RAMOS, Luis A. de Oliveira. Deficiências dos quadros judiciais sob D. 
João II. In: Actas do Congresso Internacional Bartolomeu Dias e sua época. Porto: Universidade do Porto, 
1989. V.1: D. João II e a política quatrocentista, p. 225-226. 
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régio e dos poderes locais.  Neste contexto, as inquirições e as devassas ganhavam especial 

importância. A inquirição abria um diálogo entre o rei e seus súditos, pois através delas os 

membros do oficialato podiam ser denunciados. A denúncia de negligência tinha uma dupla 

face: se não fosse comprovada, o denunciante passava de acusador a acusado de injúria contra 

um representante do rei, sendo punido por tal crime; se a falta fosse confirmada metade do 

valor das multas a que o oficial tinha direito seria revertida em favor do acusante. Se ficasse 

comprovado que o agente exercia ilegalmente o ofício, o cargo poderia ser revertido em favor 

do denunciante caso este possuísse os requisitos básicos para o seu exercício; o monarca 

podia ainda substituir o oficial por outro indivíduo de sua livre escolha. 

Através das inquirições também era possível denunciar à justiça local a ocorrência de 

algum delito contra a ordem estabelecida. Observamos que no período analisado eram feitas 

inúmeras denúncias de descumprimento das ordenações régias. Tais atitudes chegavam ao 

conhecimento do rei através da realização de devassas, de inquirições ou ainda de denúncias 

feitas por tribunais ou outras instâncias do poder. Se por qualquer razão a parte lesada não 

denunciasse a injúria sofrida, cabia aos oficiais régios levar ao conhecimento do juiz o fato 

ocorrido para que a justiça fosse feita e a ordem restabelecida. A importância das inquirições e 

devassas para a realização do direito pode ser verificada na carta de perdão concedida a um 

escudeiro acusado de matar “llujs ffernamdez”. No documento consta que foi feita “a 

Jnquiriçam deuassa que por Razam da dicta morte era theuda a qual vista por nos a culpa 

em que sse mostra o dicto sopricante teer em a dicta morte e como foy (...) com a cullpaa que 

lhe a dicta deuassa daua”.189 

Por intermédio das inquirições e devassas, o rei e/ou seus oficiais superiores podiam 

tomar ciência da atuação do oficialato régio e local, corrigindo abusos, punindo os oficiais 

negligentes e premiando aqueles que exerciam devidamente sua função. Além disso, elas 

funcionavam como um mecanismo através do qual D. João II obtinha informações sobre 

comportamentos, valores e tradições que a população desejava ver plasmada na concretização 

das leis e da justiça. 

As devassas régias eram um mecanismo de investigação no qual representantes do 

poder real investigavam o exercício da justiça na localidade a fim de descobrir criminosos 

impunes e fiscalizar o funcionamento da justiça local. Eram constituídas por um interrogatório 

de testemunhas a quem eram previamente explicadas as razões da investigação. Depois de 

haver jurado sobre a Bíblia e de uma primeira declaração sobre a querela, as testemunhas 

                                                 
189 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 25, fólio 1vº. 
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poderiam ser solicitadas a esclarecer pontos específicos do caso. Geralmente uma inquirição 

era conduzida por um juiz (mas também podiam ser feitas por um inquiridor ou um 

magistrado superior) e passada a escrito por um tabelião. Após ser averiguada a denúncia e 

comprovada a culpa do acusado, este podia ser preso a fim de assegurar que a sentença 

proferida seria cumprida. 

 
* 

*     * 
 

De acordo com as Ordenações Afonsinas, ninguém deveria ser preso sem querela 

jurada e testemunhas nomeadas e a legislação previa a punição dos que denunciavam e não 

conseguiam provar a culpa do acusado, pois  

 
alguus que a elles nom querem bem, tiram inquiriçoões devassas em espicial sobre 

elles, e sobre seus Officios, e per ellas os enfamam, e lhes fazem grandes dampnos e 

injurias, e guastam o que ham em se livrar daquello, de que som acusados”.
190

 

[Nesse sentido], “se alguus delles disserem o que nom devem, que as justiças o 

pugnam, como acharem que he direito, nom provando o que assy disserom.191 
 

Do início de um processo de um crime até a decisão final do rei sobre o perdão poderia 

passar muito tempo, posto que a exigência de documentos comprobatórios da culpa e dos 

elementos atenuantes, as difíceis e morosas comunicações entre as diversas partes do reino 

necessárias à investigação do caso e os possíveis gastos com o deslocamento até a Casa de 

Suplicação tornavam demoradas e caras as apelações dos súditos à Coroa. Assim, “diogo 

martinz” no seu pedido de perdão afirma que “podera ora aver oito ou nove anos que elle 

ouvera Razoees com huum gonçalo nunez”192 e também “pero anes” diz que “podia aver 20 

anos que o culparam em huumas Inquiriçoens que dormira carnallmente com duas 

Irmaas”.193 Somava-se às dificuldades supracitadas próprias ao processo litigioso a 

cumplicidade de uma das partes envolvidas com a justiça local que poderia agir em favor 

deste ou daquele não em virtude da manutenção da concórdia e da justiça e sim tendo em vista 

relações de amizade, parentesco ou demais afinidades.  

Sobre o indiciado recaía um ônus caso ficasse comprovada a sua culpa: as custas do 

processo. Assim, “Innes martjns”, mulher solteira, presa na cidade de Lisboa por ser manceba 

de ‘andre annes” foi julgada “per o doutro Joham que ora foy da nossa corte” e condenada a 

pagar 

                                                 
190 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título XXXIIII, p.136. 
191 Ibid. 
192 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 15, fólio 7. 
193 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 15, fólio 9. 
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a diego rremam nosso meirinho a metade da quantia dos beens do dicto andre 

annes e majs as custas em as quaaes com o dicto prinçipall montara em mjll reis e 

bem asy comprimadamente bem que com huum pregam na audiencia fosse 

degradada per huum anno fora da dictaa Cidade e seu termo e da nossa corte (...) e 

os entregara loguo em Juizo perante ho dicto corregedor ao dicto dieguo rreimaaon 

meyrinho. Ella pagara a dicta condenaçam do pregam na audiencia.194
 

 

Na cadeia195 estava gente em trânsito: para uma audiência, para o pelourinho, para o 

Além-Mar, para o Além propriamente dito.196 Como no caso de “diogo Rodriguiz” que foi 

preso na cadeia da localidade, “sendo presso em a prisam por huum mandado do corregedor 

da nossa corte e que fosse trrazido e enujado a prissam da dicta nossa corte e esto de 

conçelho em comçelho”.197 Assim, no medievo não podemos pensar a detenção como uma 

punição, posto que um indivíduo em geral não era enviado a uma prisão a fim de pagar um 

crime cometido e sim tendo em vista a garantia de que o acusado iria a juízo ou, tendo sido 

pronunciada a sentença, que a pena seria aplicada.  

Durante o reinado de D. João II devemos destacar a importância da prisão construída 

em 1481, Limoeiro de Lisboa, que se situava na referida cidade, acima da Sé e do bairro da 

Alfama, e abaixo do Castelo de São Jorge. Esta prisão se tornou o cárcere mais importante de 

Portugal e para lá eram enviados os condenados ao degredo para além-mar. No Limoeiro de 

Lisboa estavam os degredados que aguardavam o dia do embarque, que poderia ser feito a 

qualquer momento, posto que todos os capitães de navio estavam obrigados a transportar 

criminosos para seu local de degredo.198 Convém, todavia, ressaltar que enquanto aguardavam 

o embarque muitos condenados aproveitavam esse tempo para solicitar ao rei o perdão de seu 

crime. 

Os condenados presos no Limoeiro tal como tantos outros sentenciados solicitavam o 

perdão real enfatizando as dificuldades pelas quais passariam ao cumprir a pena imposta pela 

justiça. Nesse sentido, as mulheres alegavam que poderiam ser desonradas por soldados ou 

marinheiros que viajariam com elas no navio. Além disso, a dureza e os perigos das viagens 

marítimas serviam de argumento para sensibilizar o caris misericordioso do monarca em 

relação aos culpados velhos e/ou doentes. 

                                                 
194 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 21, fólio 4vº. 
195 A palavra cadeia era usada tanto para se referir a construção para onde eram enviados os presos como 
também para designar as correntes que prendiam os pés dos criminosos. 
196 DUARTE, Luís Miguel. Bandos, bandidos e crimes em Portugal das caravelas. In: Separata da Revista da 
Faculdade de Letras. Porto, 1996. II Série, Vol. XIII, p. 246. 
197 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 14, fólio 5 e 5vº. 
198 PIERONI, Geraldo. Os excluídos do reino: a inquisição portuguesa e o degredo para o Brasil Colônia. 
Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2006, p. 83. 
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Excetuando a carceragem de Limoeiro e dos principais concelhos do reino, as prisões 

geralmente estavam situadas no interior dos castelos ou numa torre; em lugares onde não 

havia castelos, mas existiam muros, as carceragens ficavam intra-muros. Convém ressaltar, 

que diferentes construções podiam funcionar como prisão, tais como a residência de um 

vereador, uma casa religiosa, a casa do alcaide pequeno ou mesmo a casa do carcereiro. Como 

no caso de um suplicante que pede perdão pela fuga da prisão e que alega que fugira porque  

 
asy ficara sso com ho outro em huuma cassa de huum sseu amjguo Sem sser 

prissam publica e vemdo sse elle ssopricante asy ssolto Sem ferros dissera ao outro 

que o gardaua que elle todavia querja hyr e vir e ssabendo sseu liuramento E asy 

sse aussemtara e fugira Sem lleuando ferros nem Rompendo portas nem prissoes 

(...).
199 

   

Nas cadeias ficavam juntos os acusados dos mais diferentes crimes, tanto um acusado 

de roubar um animal de seu patrão quanto os sentenciados por roubo seguido de morte. Da 

mesma forma que não se separavam os presos de acordo com o crime cometido, também não 

faziam distinção de idade e sexo, posto que às vezes num cubículo destinado aos detentos 

conviviam homens e mulheres de diferentes idades. 

Quem ficava a cargo de alimentar e suprir as necessidades dos presos? O carcereiro 

podia provê-lo, mas em geral cobrava caro por isso. Assim, era comum os familiares, amigos 

ou senhores garantirem o mínimo para a subsistência do preso. As Ordenações Afonsinas 

determinavam 

 
que aquelle, que assy for preso de noite, seja levado em outro dia pela manhaã 

perante o Juiz, e se o feito for de tal qualidade, que deva seer solto, soltem-no sem 

hir ao Castello, ou aa prisom, e pague por carceragem cinquo soldos da moeda 

antigua; e hindo ao Castello, ou aa prisom, pague de carceragem, segundo a 

condiçom, de que for, e a qualidade de seu feito, como dito he. [Além disso], todo 

preso, tanto que for na prisom, paguará dous reais de mal entrada, pelos quaaes ha 

d’aver candea de noite, com que geeralmente os presos se veem, e mais augua pera 

beber de dia.200 
 

As despesas decorrentes da prisão também se faziam sentir quando o indivíduo era 

solto, pois estava obrigado a pagar quando o soltavam dois reais para aquele que o 

desferrara.201 Além disso, os alvarás de soltura deveriam ser escritos pelo Escrivão da 

Alcaidaria pelo custo “cada huu Alvará quatro reis, e mais nom; e em fim de cada huum 

                                                 
199 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 14, fólio 5 e 5vº. 
200 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro I, título XXXIIII, p. 213- 214. 
201 Ibid., p. 214. 
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delles ponha a pagua, que o preso ouver de paguar de carceragem, por tal, que pela dita 

pagua venham as ditas carceragees a boa recadaçom”.202 

Assim, diante dos custos supracitados somados às quantias necessárias às demais 

necessidades dos presos, muitos optavam pela fuga, que poderia representar uma importante 

economia que poderia servir para viabilizar os gastos com o pedido de perdão régio ou ainda 

para a sobrevivência do acusado enquanto este estivesse amorado. Outros, porém, solicitavam 

uma carta de segurança que garantia liberdade temporária ao réu ou acusado.203 Esta segunda 

opção observamos na carta de perdão concedida a Diogo da Cunha, acusado de matar Luis 

Fernandes,  para cuidar de 

 
sua fazenda lhe damos espaço a que sse ... atee tres messes primeiros ssegujntes em 

o quall tempo mandamos que elle ande sseguramente por todos nossos Regnos e 

ssem por ello sseer preso nem acusado ... e acabados os dictos tres meses atee tres 

dias primeiros ssegujntes sse apresente a dicta cidade no quall nos mandamos ... e 

faça escrepuer no liuro de homiziados que hj para esto he fecto o dja que ele 

apresentar E dhj em diante lhe nom sseja dada licença para hjr a outra parte e elle 

sirua e more em a dicta cidade o dicto tempo dos quatro annos.204 
 

Verificamos, pois, que a fim de evitar a prisão muitos solicitavam uma carta de 

segurança, pois estas conferiam ao criminoso ou suspeito, por um prazo pré-determinado, o 

direito de manter suas atividades costumeiras sem medo de ser preso. Este foi o caso de 

“diogo taborda” preso por erro no ofício de tabelião e que “ora o nom podia ja prender por 

asy teer a dicta segurança”.205 O prazo das cartas variavam entre 15 dias e seis meses e em 

caso de morte em legítima defesa poderiam ser concedidas pelo juiz da localidade 

imediatamente após o crime, pois “toda cousa, que homem faça em defendimento de seu 

Corpo, ainda que mate, ou feira, toda he licita, e premissa per Direito, e ainda he jeralmente 

per todos louvada; e assi naõ tem [j]usta rezam os feridos, ou parentes dos mortos de se 

aggravarem do mal”.206 

Em caso de feridas abertas, pancadas que deixassem o corpo roxo ou inchado ou outras 

feridas de maior gravidade as cartas de segurança só poderiam ser dadas após passados trinta 

dias da agressão e “bem assy nam fosse dada Carta de Segurança em feito de morte d’homem 

ou de molher, a menos de serem passados seis mezes contados do dia da dita morte”.207 Assim 

determinavam as Ordenações Afonsinas a fim de evitar que a liberdade do criminoso 

                                                 
202 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro I, título XXXIIII,  p. 212. 
203 As cartas de segurança eram instrumentos públicos semelhantes a um “habeas corpus”, que garantia ao 
acusado o direito de acompanhar em liberdade, por alguns meses, os trâmites do seu processo. 
204 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 25, fólio 1vº. 
205 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 4, fólio 10vº. 
206 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro III, título CXXIII, p. 444. 
207 Ibid., p. 442. 



 93

afrontasse a vítima e sua família, despertando um sentimento de impunidade e o desejo de 

vingar o acontecido, pois  

 

poderiaõ azar grandes escandalos, e perigos; porque vendo os feridos, ou parentes 

dos mortos os culpados em os ditos maleficios andar seguros por as Villas, e 

Luguares, (...) se poderiaõ mover pera vingar as ditas injurias, e ofenças, e dapnos, 

que ouvessem recebidos por os ditos maleficios.208 
 

De posse da carta de segurança, o acusado tinha um tempo para conseguir as provas 

que o inocentassem da acusação ou ainda para obter o perdão das vítimas e/ou parentes, 

instrumento indispensável para a obtenção do perdão régio. Este era o caso de “gomçaLo 

Rodriguiz”, a quem o rei perdoa pelas três fugas contanto que ele pagasse “seiscentos rreaes 

para as despesas de nosa Relaçam”.209 Quanto aos crimes que o levaram a ser preso, D. João 

II concede carta de segurança para que o suplicante reunisse provas que o livrasse da culpa. 

Assim, a carta de perdão pelas fugas só teria validade se o acusado conseguisse provar sua 

inocência, pois estava determinado que  

 
mandamos que elle sopricamte dada desta nosa carta a quinze dias primeiros 

seguintes aja carta de seguramça e com ella sse liure e ponha a direito daquello por 

que preso era e nam no fazendo elle asy esta lhe nam valha e fazendo elle E 

comprindo ho que dicto he mandamos que o nam prendaaes nem mandees 

prender.210 
  

Nem sempre o rei concedia carta de segurança para que o acusado conseguisse provar 

sua inocência para só então perdoar o crime que o levou ao cárcere, ou seja, era concedida 

remissão para ambos os crimes: a fuga e o fator motivador da prisão. Isto pode ser observado 

na carta de  

 

bastiam vaasquez” que fora “presso em a prisam do castello em a dicta villa por 

lhe seer posto que tynha huma mançeba teuda e manteuda e jazendo assy presso em 

o dicto castello diz que viera a fugir delle com huuns feros preso nos peens per 

huma porta de huum pustigo que achara aberto nom quebrando porta nem ferros 

nem ficando outro mallefiçio alguum. [O rei afirma que] nos veendo o que nos elle 

assy diz e pedir enviou sse assy he como elle diz quitamos lhe a nossa Justiça a que 

nos elle por Razam do mallefiçio primçipall por que Era presso e fugida da prisam 

de que assy fugio Era theudo comtamto que elle pague por o mallefiçio primçipall 

mjll Reis pella fugyda trezentos todo para a piadade.211 
 

A Carta de perdão de “gomçalo afomso” por lhe ter escapado um preso evidencia que 

nem todas as localidades possuíam prisões e carcereiros. No documento o requerente afirmava 

                                                 
208 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro III, título CXXIII, p. 442-443. 
209 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 10, fólio 2 e 2vº. 
210 Ibid. 
211 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 15, fólio 7vº e 8. 
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que lhe fora entregue um homem acusado de barregania “e semdo asy presso fora entregue a 

elle ssopricamte E a elle como guarda por hy nam aver caçerreiro fora entregue e tendo o 

presso em hum tronco lhe viera a fugir”.212 Era comum os carcereiros se queixarem da faltas 

de ferros para manterem os acusados presos, ou ainda da falta de portas e janelas que 

evitassem fugas. Assim, não eram difíceis as fugas das prisões, como no caso de “estevam de 

montavam” 

 
nos envjou dizer que elle fora preso em a prisam da dicta villa

213
 por certas coussas 

e Jazendo assy presso viera a fugir da dicta prisam sem quebrando ferros nem 

prissoees nem rrompendo portas nem parede ssoomente os ferros que tinha nos pees 

e asy fugira e andava jnda oje em dia amorado com temor das nossas Justiças por 

rrazaaom da dicta fugida (...) elle sopricante pidjr por merçee que por quanto see 

elle queria liurar e mostrar por sem culpa (...) perdoassemos nossa Justiça se nos a 

ella por rrazam da dicta fugida algumam guissa era tehudo.214 
 

São inúmeras as justificativas para as fugas na prisão, mas devemos destacar o temor 

da justiça e a pobreza do culpado e de sua família. Alegava-se que, a despeito do 

arrependimento proclamado pelo réu, que ele fugira porque temia que estando preso não 

conseguiria reunir provas de sua inocência, o que por sua vez o levaria a morrer no cárcere. 

Este é o caso de “luis moço filho de joham diaz” que pediu perdão pela fuga da prisão, “por o 

quanto Se elle queria liurar e mostrar por Sem  culpa do casso por que asy Jazia presso nos 

pedia por merçee que lhe perdoasemos a nossa Justiça”.215  Além disso, o encarceramento 

poderia levar a família a uma situação de miséria irreversível, na medida em que esta se via 

privada de seu principal provedor. Este é o caso “Joham Rodriguez”, o qual o rei perdoa 

“comtanto que elle ora va aa nossa vila darzilla por dous annos compridos”. Além do perdão, 

o rei concede carta de segurança para que nos próximos três meses o acusado não fosse preso 

para que pudesse cuidar dos bens de sua família antes de se inscrever no livro de 

homiziados.216 

Outros argumentos eram utilizados para justificar as fugas. Tais como os sofrimentos 

pelos quais passava um detento: a dor da separação da família, o fato desta ficar a mercê da 

caridade alheia, as péssimas condições do cárcere, já que a prisão agravava a pobreza e com 

                                                 
212 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 5, fólio 9vº. 
213 Viana da Foz. 
214 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 21, fólio 8vº. 
215 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 7, fólio 1. 
216 O rei concede “a elle uma carta de ate tres messes primeiros seguintes em o quall tempo mandamos que elle 
ande segurança por todos nossos rregnos Sem por ello ser preso nem acusado para cuidar da sua fazenda e 
acabados os dictos três messes elle atee três dias primeiros seguintes ssa presente per sua parte perante o capitam 
da dicta villa e que faça scpriver no lliuro dos omiziados”. (ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 25, fólio 
1). 
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isso as dificuldades de se obter o mínimo para a subsistência do preso e de sua família. Assim, 

“briatiz vaaz” pede perdão, pois “hindo ellas e outras huum dia se os honde as o dicto 

carcereiro mandaua ficar fugiram por que nom tinham que comer na dicta cadea por serem 

molheres proue”.217 Outro suplicante de perdão afirmava que  

 
quatorze annos ha que sam preso, e em quanto tiue fazenda pera peitar sempre me 

alongarão meu feyto, e agora que ja não tenho cousa algua me julgaram a morte, e 

se então me matarão eu soo padecera, e á minha molher e filhos ficaralhe fazenda 

pera se manterem, e agora senhor, matam todos, pois tudo gastei por alongar a 

vida, olhe vossa alteza isto com olhos de piedade, e de  tam virtuoso Rey como he.218 
 

Muitos acusados eram retirados por seus parentes ou amigos das mãos dos que 

estavam responsáveis por levá-los à autoridade competente no assunto ou por conduzi-los à 

cadeia. Dentre os que ajudavam nessas fugas figuravam com grande importância as mulheres 

–  mães, esposas, irmãs e filhas – dos acusados. Diante da realidade na qual os representes da 

justiça eram acusados de capturar uns e deixar outros irem livremente em troca de favores e 

benesses recebidas, essas mulheres defendiam os homens dos quais dependiam recorrendo à 

força e à violência para retirá-los das mãos dos agentes. Fazendo uso de armas improvisadas a 

partir de instrumentos de trabalho, paus, pedras ou outros artefatos, elas tentavam impedir a 

ação que julgavam arbitrária e/ou contrárias aos seus interesses. Essa atitude por sua vez 

incluía estas mulheres na categoria de criminosas, posto que estavam colocando empecilhos 

ao “bom andamento da justiça” e cometendo violências contra os representantes do poder e da 

justiça naquela localidade.  

Outros indivíduos do convívio do acusado também se envolviam na retirada dos 

presos da tutela da justiça. Parentes e amigos ou ainda homens do senhor a quem o acusado 

estava ligado e cujo interesse era a sua libertação se tornavam também criminosos. Ao 

agredirem com ações e palavras os representantes da justiça régia tais homens e mulheres 

praticavam o crime de lesa majestade de segunda cabeça. 

A legislação discernia dois tipos de crimes de lesa-majestade: os de primeira e os de 

segunda cabeça. Os primeiros eram constituídos pelas traições nas quais se atentava contra a 

pessoa do rei, de seus descendentes e ascendentes diretos, bem como da rainha; também 

faziam parte desta categoria o assassinato proposital na presença do monarca, a conspiração 

contra o reino e o estado real e a passagem para o exército inimigo. Em todos estes casos o 

acusado era punido com a morte natural e cruel e a perda dos bens e da honra. Já a aleivosia 

de segunda cabeça era considerada um delito menos grave, apesar de implicar em desrespeito 

                                                 
217 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 3, fólios 4 e 4vº. 
218 RESENDE, Garcia de. Op. Cit., p. 137. 
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para com o monarca e a ordem por ele instituída. Nesta categoria estavam incluídos os 

atentados e ofensas contra os representantes do poder real, mormente quando estes estavam 

cumprindo suas funções, e as agressões contra os que estavam sob a proteção da justiça. 

Dentre os crimes de segunda cabeça podemos destacar as agressões e palavras injuriosas 

proferidas contra aqueles que tinham por função fazer cumprir as determinações régias e a 

fuga e/ou auxilio na retirada dos presos das mãos dos representantes da justiça.219 

Retirar o preso do cárcere para que a lei não fosse aplicada, proferir más palavras 

contra os representantes régios, acusando-os sem prova de prevaricarem e agirem em proveito 

próprio, matar ou ferir um oficial da justiça no exercício de suas funções, resistir ou 

desobedecê-los, todas essas ações constituíam embargos à manutenção da ordem e à 

regulação da violência, afetando não apenas o indivíduo contra o qual se atentou, mas também 

o monarca, símbolo máximo da justiça. Para os crimes cometidos contra o rei em virtude da 

agressão, desobediência ou desacato aos representantes da justiça real não estava prevista a 

pena de morte nem o confisco de bens, a punição existia, mas ela variava segundo o 

julgamento do próprio monarca. Para tais delitos as ordenações determinavam que o rei 

aplicasse a justiça segundo o seu entender e de acordo com o malefício praticado, 

resguardando os privilégios que isentavam determinados grupos de penas infamantes.220  

Sendo a função do carcereiro importante para o cumprimento da lei e o exercício da 

justiça, cabia a ele cuidar para que os presos não saíssem da prisão, e caso houvesse alguma 

fuga, o guarda passava de homem a serviço da justiça a culpado pelo crime de fuga. De 

acordo com as Ordenações Afonsinas, 

  
Muitos sollicitos e dilligentes devem seer os Carcereiros, a que he encomendada a 

guarda dos presos e malfeitores, pera se delles fazer justiça segundo suas culpas, 

porque da sua fiança pende gram parte da justiça; ca se elle por maa guarda, e 

malicia dos Carcereiros fogem, perece a justiça per sua mingua. E por tanto (...) se 

o preso foge por malicia, ou manifesta culpa do Carcereiro, deve este Carcereiro a 

morrer por ello, se aquel que fugio era acusado por tal maleficio, que se provado 

fosse devera de morrer; e seendo accusado por outro qualquer malefício menor, em 

tal caso deve elle Carcereiro seer açoutado pubricamente, e degradado por doos 

annos pera Cepta; e em todo o caso deve emendar o dapno aas partes, que por a 

dita fogida forem danificadas.221 
 

As prisões possuíam péssimas condições de segurança, a maioria das construções 

prisionais estava em estado precário, com poucos e até mesmo nenhum guarda, muitas eram 

                                                 
219 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título II, p. 5-13. 
220 “Declaramos, e Mandamos, que a pena corporal seja em nosso alvidro, pera nós darmos a esse malfeitor a 

pena, que acharmos pera direito, e nos bem parecer que esse malfeitor merecer, esguardando sobre ello a 

condiçom das pessoas, e a qualidade do feito, e o que acharmos per direito”. ORDENAÇÕES Afonsinas. 
Livro V, título II, p. 12-13.  
221 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título LXXXXIII, p. 341-342. 
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uma pequena parte da casa do carcereiro, que muitas vezes era considerado conivente, como 

no caso de “Vasco Gomçalvez” preso por ferir um homem e que “semdo elle assy presso, (...) 

diz que viera a fugir com outros pressos... por peita que todos deram ao carcereiro e aos que 

carego tinham de guardar a prissam, peitando a sua parte, 600 reaes”.222  

Outro exemplo de fuga facilitada pelo carcereiro é verificado no caso de 

 

Joham d’Elvas” que “fora dado, como a fiador carcereiro, a Joham Martinz, nosso 

almoxarife em a dicta villa, e, tendo em seu poder, lhe dera licença que fosse 

conprar huu pouco de gaado, pera cortar em a dicta villa, e que, em vymdo com o 

dicto gaado, soubera que (...) seu fiador era finado, e entam fugira e se amorara.223  
 

O suplicante recebe o perdão régio mediante a apresentação do perdão das partes 

lesadas pela sua fuga, a saber “dos herdeiros do dicto fiador carcereiro, que o leixou hyr solto 

sem ferros”.224 

Em outras circunstâncias eram parentes e amigos que ajudavam o acusado a fugir, 

como no caso em que um indivíduo “com outros lhe tiraram o dicto aluaro fernamdez que 

assy tynha preso”.225 Fosse por conivência, por descuido ou ainda a despeito do zelo do 

carcereiro no cumprimento de sua função, o fato era que este passava a estar em dívida com a 

justiça régia, necessitando também do perdão do monarca. 

Os pedidos de perdão dos oficiais em razão de erro no ofício nos ajuda a perceber o 

desejo de D. João II de evidenciar que os agentes relapsos ou prevaricadores eram punidos o 

que por sua vez isentava o poder régio de conivência com o mau comportamento dos seus 

agentes. Estes que deveriam ser a voz régia clamando por justiça, muitas vezes não 

respeitavam as ordenações do reino e abusavam dos poderes que dispunham para coibir 

abusos. A punição estabelecida e/ou temor da penalidade que poderia resultar no pedido de 

perdão régio contribuía para reafirmar a autoridade do monarca, na medida em que a correção 

do infrator restabelecia a legalidade do oficio e lembrava a todos o zelo do monarca pelo 

cumprimento da justiça, bem como os direitos e os deveres que o rei tinha sobre seus agentes.  

O alcaide pequeno que tinha sob seus cuidados os presos da vila de Setúbal diz que um 

preso “retira os ferros dos pees e sse ffora e lhe fugira na meetade do dja ssem o elle uer 

polla quall rrazom sse elle amorara”.226 O alcaide solicita perdão ao monarca pela fuga da 

prisão. Todavia, a fuga do preso poderia impedir que as determinações da justiça fossem 

cumpridas. A fim de consolidar a imagem de um rei que zelava pela paz e o bem comum, ao 
                                                 
222 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 2, fólio 69-70. 
223 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 2, fólio 39vº. 
224 Ibid. 
225 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 4, fólio 3. 
226 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 20, fólio 2vº. 
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conceder o perdão régio, D. João II exige o perdão das partes. Nesse sentido, o alcaide afirma 

que a querela entre o preso e a parte ofendida já havia sido resolvida, posto que o dito preso se 

livrara da acusação e foi “por nos [D. João II] perdoado da dicta fugida e mallefiçio porque 

presso era e pollas partes a que acussaçam delles pertemciam lhe perdoarem segumdo que 

todo esto majs compridamente sse em o dicto estromento contynha com o theor do dicto 

perdom E lliuramento.”227 

O pedido de perdão das partes era necessário, posto que D. João II buscava perdoar os 

que desobedeciam as ordenações sem incorrer na imagem de um monarca que beneficia os 

maus e desampara os bons. O pedido de perdão régio por parte do carcereiro obrigava ao 

perdão das demais partes envolvidas, ou seja, o carcereiro só conseguia o perdão do rei após 

provar que o fugitivo já havia sido perdoado pelo crime pelo qual era preso. Por sua vez, o até 

então preso e agora amorado deveria conseguir o perdão da parte ofendida, posto que sem este 

dificilmente obteria a graça régia. 

A parte ofendida tinha, portanto, um papel relevante na concessão de perdão por um 

monarca que desejava evidenciar a imagem de um rei misericordioso e justo. Antes de 

solicitar a remissão, os indivíduos em desavença deveriam selar a paz, cabendo ao suplicante 

do perdão apresentar provas de que havia sido perdoado. A possibilidade de obter o perdão 

régio implicava, portanto, que a querela privada fosse resolvida e a paz entre as partes fosse 

novamente estabelecida. 

Muitos eram os acusados de um crime que recorriam à chancelaria, mas não tinham 

seu pedido atendido em virtude da falta do perdão das partes. Para solucionar tal problema D, 

João II concedia ao suplicante uma carta de segurança através da qual o criminoso podia 

percorrer o reino em busca da comprovação de sua inocência e/ou do perdão das vítimas sem 

ser preso ou importunado por aquelas. Através da segurança real, o monarca impunha um 

limite à justiça privada, posto que tais atitudes de violência contra o segurado ofendiam 

diretamente as determinações régias que colocavam o acusado em liberdade temporária e sob 

segurança até que se realizasse a justiça através da manutenção da punição prevista ou ainda 

da concessão de carta de perdão. 

Estar sob segurança não implicava na efetiva resolução do conflito. Assim, Vasco de 

Oliveira, escudeiro régio, que vivia há mais de três anos uma situação de rixa e inimizade com 

João Fernandes, ambos sob “segurança que amtre elles ho Juiz posera”,228 desrespeitou a 

                                                 
227 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 20, fólio 2vº. 
228 Aqui, estar sob segurança significava que o indivíduo tinha se comprometido perante o oficial competente, 
neste caso o juiz, a não fazer mal a uma determinada pessoa. 
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proteção imposta pela justiça e tentou resolver suas desavenças por si mesmo, ferindo seu 

oponente. Para resolver esta situação conflituosa, mais uma vez D. João II recorreu ao perdão 

régio que pressupunha a celebração da paz através do perdão das partes.229 

Este deve ser entendido dentro da tentativa da Coroa de pôr fim a vindita, segundo a 

qual a solução dos litígios ocorria por meio de um sistema de vingança privada. Esse 

mecanismo incluía a declaração solene de inimizade seguida de perseguições e contendas 

entre os litigantes e seus familiares. A vindita impedia que a justiça fosse feita pelo rei e seus 

representantes, cerceando a autoridade e poder régios na regulação da violência.230 

 
Francisquo ffernadez Crjado de dom Joham Fradique de castº nos emujou dizer que 

hum mançebo per nome amtam Crjado de garcja da sallua querellara delle as 

nosas justiças dizendo que elle com outro sendo eu Jmjguo em vendita e de 

proposyto tendo ho Ja damtre o mercado saltara com elle e lhe dera huma Ferjda 

pello pescoço da parte ezquerda de que ficara hum pouco aleyJado do braço 

ezquerdo.231 
  

Para conceder o seu perdão, o rei obrigava as partes litigantes a se reconciliarem, 

exigindo do suplicante um instrumento público de perdão das partes “em ho quall se continha 

antre as outras cousas que por o dicto amtam querelloso fora dicto que elle perdoaua ao 

dicto sopricante pello amoor de deus todo mall e sem Razam e ferjda e aleiJam que lhe asy 

fizera”.232  

Através do perdão das partes, a vítima e/ou seus parentes desistiam da ação litigiosa 

depois de verem satisfeitas suas imposições. Se por um lado, em diversas cartas a vítima 

levava a crer que perdoara sem ônus para o acusado, ou seja, que fora misericordiosa e “nom 

querjam por ello acussar nem demandar ante lhe perdoauam pelo amoor de deus quallquer 

culpa em que lhes pelas dictas pancadas forra theudo”.233 Por outro lado, muitos eram os que 

se “liurasem aas suas custas”,234 o que podia significar o pagamento de uma multa 

indenizatória. Um homem que tentara matar e proferira “muytas Injurias e ofensas” foi 

condenado pelos desembargadores a pagar “mjll reis de principall e majs de custas duzentos e 

                                                 
229 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 11, fólio 8vº. 
230 “No caso de Portgal, a vindicta se processava da seguinte forma: a partir de uma declaração de inimizade, 
uma das partes litigantes propunha um desafio perante o concelho. Após algumas formalidades, entre elas, uma 
declaração solene de inimizade seguida de uma possível trégua de 8 dias, em que o desafiado poderia abandonar 
o local após pagar a sanção pecuniária fixada pelo concelho, tinha início uma verdadeira guerra particular, 
ficando a família (parentes até o 4º grau) do desafiado sujeita à perseguição, sendo que a inimizade só cessava 
com a execução da vingança ou da reconciliação entre as partes. (TOMA, Maristela. História, legislação e 
degredo em Portugal. In: Revista Justiça e História. Porto Alegre. V.10, n.5. 2005, p. 18). 
231 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 11, fólio 8 e 8vº. 
232 Ibid. 
233 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 3, fólio 4. 
234 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 3, fólio 11. 
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corenta e majs que fosse degradado por huum anno para o couto”.235 Na resolução do 

conflito, ficou acordado que o acusado reverteria o referido valor em favor da vítima a fim de 

pagar “toda a dicta condenaçam ao dicto pauo doavella por huma conpensaçam que fora 

fecta de humas custas em que elle dicto pay doavella fora condenado”.236 Assim, D. João II 

perdoa somente após “ser vista por nos a dicta Sentença de liuramento que ouve e as susos 

dictas certydoens de como Ja tem fecta a dicta pagua e satisfaçam a parte”.237 

Freqüentemente se recorria à intermediação dos poderes locais para celebrar a paz 

entre os envolvidos, o que por sua vez nos mostra a importância da intervenção de outros 

agentes do poder na pacificação de conflitos. A persuasão à aceitação do acordo nem sempre 

ocorria através de um diálogo amigável que objetivava convencer o outro a agir em nome da 

compaixão em relação ao próximo. Comumente aqueles que estavam sob a tutela ou proteção 

dos poderes locais lançavam mão da “lei do mais forte”, fazendo uso de constrangimento e de 

ameaças que coagiam os reclamantes a conceder o referido perdão. 

No medievo português, se reconhecia uma diferenciação entre pessoa e ofício, que 

levava a sociedade a dever honra e obediência não à pessoa do rei e sim ao poder emanado do 

exercício da função atribuída por Deus ao governante. Seguindo a mesma linha de raciocínio, 

havia uma “distinção entre o poder mantido intocado porque divino, e o concreto exercício do 

poder, distinção que permite o desenvolvimento da idéia de responsabilidade de quem o 

exerce perante aquele que o entrega”.238 Assim, ao assumir a realização integral do direito que 

por sua vez dispensava a realização da justiça privada, o monarca não podia afetar o direito da 

vítima que exigia a punição do criminoso, pois agindo arbitrariamente contra o direito natural 

e positivo o rei violava a reciprocidade que exigia a realização do direito e da justiça por parte 

do rei e a lealdade e obediência por parte dos súditos. 

Na vindita privada o sentimento de dignidade ferido pelo crime era restituído por 

particulares que tomavam para si o dever de vingar o mal cometido contra um ou mais 

membros da sociedade. Ao buscar concentrar em suas mãos o exercício da justiça, o monarca 

não podia prescindir de resguardar o direito natural que as vítimas tinham de retomar a honra 

ofendida em conseqüência de um crime contra a sua pessoa ou reputação. Realizar a justiça 

em detrimento dos direitos de uma das partes implicava em expor ao risco de ilegalidade o 

próprio exercício do poder. 

                                                 
235 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 3, fólio 3vº e 4. 
236 Ibid., 
237 Ibid. 
238 GARCIA, Maria da Glória F, p. D. Op. Cit., p. 45. 
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O perdão das partes era de suma importância para a consolidação da imagem do rei 

como “dispensador de justiça e graça”. Sendo lei animada por Deus para realização do bem 

comum, D. João II estava ao mesmo tempo acima da lei positiva e sujeito a lei natural de raiz 

cristã. O monarca podia, portanto, dispensar mercê que infringia as ordenações do reino, mas 

não poderia fazê-lo em detrimento do juramento através do qual prometera resguardar direitos 

e privilégios. Exercer de forma abusiva o poder significava transformar legitimidade em 

mando e força bruta aos quais o corpo social poderia opor resistência, minando assim a 

autoridade do monarca. 

Através da lei e de seus oficiais, o rei fazia sua autoridade chegar às diversas 

localidades do reino, evidenciando que a justiça estava inserida na administração do reino e 

manutenção do bem comum, delegadas por Deus ao rei, pois o 

  
Rey justo justifica realmente seu nome, e conserva longamente seu Real estado e 

senhorio, e por esso he chamado Rey, pera que aja de reger justamente seu Regno, e 

manteer seu povoo em direito, e justiça; e quando elle justamente nom rege, já nom 

merece seer chamado Rey, pois que nom conforma seu nome aas suas obras.239 
 

O bom governo e a celebração da paz entre as partes litigantes pressupunha o 

ressarcimento dos danos provocados pelos crimes contra a pessoa e sua honra. Neste sentido, 

quando o monarca perdoava uma barregã e/ou seu companheiro, ou ainda quando agraciava 

um agressor, as pessoas envolvidas na querela que se sentiam prejudicadas por este 

comportamento podiam recorrer à justiça civil a fim verem sua honra reparada. Se o 

recebimento do perdão régio excluía o indivíduo de qualquer culpa perante a justiça criminal, 

por outro lado tal documento não isentava ao culpado de sua responsabilidade civil perante as 

partes afetadas. Assim, se o ato misericordioso do rei determinava “que a nom prendaaes nem 

mandes premder” também previa que “se alguem por ello Della tenha querellado fique lhe 

seu direito Reseruado de a poder Demandar ciuilmente sse quiser”.240 

A exigência do perdão das partes para a concessão do perdão régio era ao mesmo 

tempo jurídica e política, pois a proteção do direito à reparação daqueles que sofriam os danos 

causados por um crime implicava também em proteção de um poder legitimamente exercido 

em defesa da ordem e do bem comum sem renunciar à mediação do direito. D. João II era o 

intermediário que tinha em suas mãos a função de pacificar os conflitos através da punição 

e/ou concessão de graça. A solução dos litígios envolvia primeiramente uma ação coercitiva e 

punitiva prevista na legislação contra os criminosos. Todavia, o estabelecimento da concórdia 
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levava o rei a ultrapassar os limites da penalidade abrindo caminho para a celebração da paz 

entre os envolvidos através do perdão.  

Na concessão de perdão régio para os crimes de agressões e homicídios, também 

estava reservada à parte lesada a preservação do direito de restabelecer a concórdia através de 

imposições que, segundo as vítimas, contribuíam para ressarcir o dano causado. O acordo das 

partes podia ser obtido com ônus financeiro para o suplicante, que se via obrigado a aceitar a 

contrapartida imposta pela parte adversa, sem a qual o perdão régio tornava-se inviável. No 

seu ato misericordioso, o monarca respeitava os acordos selados entre os litigantes 

concedendo a remissão do crime somente depois de comprovado o cumprimento das 

condições presentes na celebração da paz. Nesse sentido, D. João II perdoou o escudeiro 

Bernaldes Anes 

 
comdepnado em emmenda e corregimento de doze mil reais e mais 7 e tamtos de 

custa (...) segundo esto ver poderiamos per huuma carta nossa que do relevamento 

do dicto pregam ouvera, a qual tambem perante nos foi apresentada, e em esto elle 

pagara e satifezera aa parte querellosa do que lhe asy fora julgado e lhe pagara 

todo, segundo o tambem ver poderiamos per huum pubrico estormento de quitaçam 

(...) pella qual se mostrava a dicta querelosa conhecer e comfessar receber os dictos 

dinheiros da comdepnaçam (...).241 
 

Assim, se por meio do documento de graça o suplicante estava livre da justiça, não 

podendo ser preso nem incomodado em virtude da ação passada, por outro lado, o perdão 

concedido pelo rei não implicava necessariamente na exclusão do processo civil que visava 

reparar o dano causado à parte lesada. O perdão régio não anulava a necessidade de reparar o 

honra perdida e a castidade maculada, nem tampouco a injúria de uma morte e o desrespeito à 

integridade dos bens. As vítimas estavam, portanto, livres para querelar civilmente o 

perdoado, recorrendo aos tribunais que podiam impor obrigações pecuniárias a fim de que o 

querelante pudesse reaver aquilo que lhe foi retirado ou ainda para fazer imposições na 

concórdia entre as partes. 

Se a concessão das cartas de perdão constituía um espaço privilegiado para as 

negociações entre os atores sociais envolvidos na querela, ela também se apresentava como 

tal entre o rei e seus súditos, pois não havendo uma legislação que regulasse de forma incisiva 

esta ação sua margem de manobra era maior. As decisões do rei diante do pedido de 

misericórdia eram asseveradas pela prática e pelo conhecimento que os suplicantes tinham 

dos mecanismos de funcionamento. Tratava-se, portanto, de um costume no campo jurídico 
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que abria espaço para que os súditos participassem mais ativamente da administração da 

justiça e implementação das políticas da Coroa. 

Embora fosse rei pela graça de Deus, a investidura de D. João II não ocorreu segundo 

o paradigma francês da consagração. Sua chegada ao poder se deu por legitimidade adquirida 

por nascimento, pela aclamação do povo e pelo “alevantamento” que, somados, não 

dispensavam uma relação de fidelidade e reciprocidade entre o rei e seus súditos. Esta 

característica laica do poder régio português conferia ao seu exercício um caráter consensual 

que exigia o cumprimento da promessa de manter os direitos consolidados pela tradição e 

consubstanciados na lei e nos costumes, pois prevalecia a idéia de que a obediência dos 

súditos exigia como contrapartida o cumprimento dos deveres do rei, o por sua vez exigia o 

castigo dos desobedientes e o amor paternal de um rei misericordioso.  

Portanto, na concessão do perdão fica evidente que o rei e os súditos estavam inseridos 

numa complexa rede de interesses que implicava em atos beneficiais de parte a parte, que por 

sua vez estruturavam as relações de aliança e solidariedade reguladoras dos comportamentos 

sociais. O ato de perdoar, da parte lesada ou do poder régio, se coadunava com a 

multiplicidade de interdependências constituídas a partir da ação de dar e retribuir. O perdão 

se configura, assim, no elemento chave para compreendermos as negociações estabelecidas 

entre os diferentes atores e interesses envolvidos no pacto social, voltado para a salvaguarda 

da lei e da grei. 
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A GRAÇA CONDICIONADA  

CRIMINOSOS REDIMIDOS A SERVIÇO DO BEM COMUM 

 
E elles tinhaõ feridos, e desbaratados tantos, que pareciam 

que naõ eraõ homens, senão fortes bestas brauas. (...) e quando 

os dalçada escreueram o caso a el Rey, pesoulhe muyto de 

serem mortos, e disse que não quisera que mataraõ taes 

homens, porque muyto milhor fora perdoarlhes, e mandarlos 

aos lugares dalem, pois que taõ valentes eraõ, que la fizeram 

muyto seruiço a Deos, e a elle. (RESENDE: 1973, p. 133). 
 

Apesar da constante preocupação em reprimir a violência física ou pelo menos 

controlá-la, a sociedade medieval portuguesa conviveu com agressões e mortes. “O Portugal 

de Quatrocentos habituou-se a violência física, conviveu razoavelmente bem com ela, embora 

procurando constantemente reprimi-la”.242 Estes delitos estavam inseridos numa relação 

dialética na qual as agressões e homicídios ameaçavam a ordem estabelecida e ao mesmo 

tempo contribuíam para a consolidação de uma sociedade baseada em relações de 

dependência e reciprocidade estabelecidas por meio da justiça e da misericórdia régia para 

com os que apresentaram uma conduta desviante mas que desejavam ser reintegrados ao 

corpo social. 

Durante longo período as cartas de perdão foram preteridas como documentos 

históricos sob a alegação de que os relatos não davam conta da realidade judicial e criminal da 

sociedade analisada, posto que entre o acontecimento e a narrativa havia uma série de filtros 

que obscureciam o conhecimento da realidade vivida. Convém, todavia, destacarmos que 

através dos pedidos de perdão podemos apreender o discurso aceito pela comunidade como 

condição para o recebimento da graça régia. Assim, os elementos apresentados para atenuar a 

culpa ou evidenciar arrependimento eram certamente verossímeis e estavam inseridos nas 

exigências socioculturais que redundavam no perdão do delito cometido. 

Nas cartas de perdão não encontramos a palavra crime, que era sempre referenciada 

pelos vocábulos pecado, malefício, mal, dano e injúria. Nestes documentos o termo crime era 

substituído por subterfúgios que descreviam o ato motivador de punição e perdão, sendo 

apreendido pela descrição concreta do caso e não por uma expressão que encerrasse todo o 

significado daquela atitude contrária à ordem sócio-religiosa. O termo criminoso também 

estava ausente das cartas de perdão. O suplicante se apresentava como aquele indivíduo que 

cometeu um ato contrário às determinações régias ou ainda como “vítima” de acusações e 
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maledicências de seus inimigos. Mesmo quando argumentava que pessoas que o não queria 

bem o querelaram à justiça, o requerente do perdão buscava evidenciar que estava 

arrependido dos erros cometidos e que tal arrependimento redundara em palavras e ações em 

benefício do rei e da sociedade.  

Na construção do discurso, o que se buscava era ressaltar os atributos morais, as 

qualidades profissionais e os valores políticos sancionados pela sociedade que, descritos em 

atos e sentimentos de arrependimento, poderiam alçá-lo à categoria de perdoado. Isto nos leva 

a inferir que ao perdoar o rei não visava apagar o ato causador da desordem e sim reintegrar o 

sujeito da ação à sociedade, promovendo um sentimento de arrependimento e de compromisso 

com as determinações legais emanadas do poder real e abolindo ou comutando a pena sem 

prescindir dos direitos da parte lesada. 

Por regra geral o discurso narrativo não era construído de forma a provar a inocência 

do suplicante, tal como no caso de “Joham baptista”, que com outros “de propósito lhe deram 

tantas pancadas pello corpo e três feridas huma na cabeça e huuma em huum braço e outra 

em huum dorço”.243 Para atenuar a culpa era importante mostrar-se arrependido e ressaltar que 

a vítima “loguo fora ssaaom e sem alejamento”.244 Nesse sentido, o que se desejava não era a 

inversão ou a negação dos fatos e sim a exposição de elementos que atenuassem a 

intencionalidade do mal presente no delito ou que evidenciassem que o acusado estava 

arrependido do crime cometido.  

Para minorar a culpa, recorria-se à insensatez própria dos mais jovens, à ira 

momentânea que obscurecia temporariamente a razão,245 a legítima defesa ou tantos outros 

argumentos que tinham por finalidade provar que, a despeito do crime cometido, o requerente 

do perdão possuía valores morais condizentes com os preceitos religiosos e a legislação régia, 

estando, portanto, apto a manter suas relações de pertencimento ao meio social no qual estava 

até então inserido. Na súplica feita ao rei, um acusado argumentou que não houve 

intencionalidade na morte da qual ele fora incriminado, posto ocorrera em virtude da 

necessária atividade agrícola que desempenhavam, “por Razom da quall morte elle sopricante 

posto que em ella nom fosse culpado se amorara”.246 Assim, o suplicante do perdão afirmava 

que  

                                                 
243 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 21, fólio 4. 
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20, fólios 4 e 4vº). 
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Elle e huum francisco lopez foram poer fogo em huum rrastello para semearem de 

pam (...) e huum diogo fernandez frade morador na dicta vjlla que tambem fora aa 

pagar o dicto fogo mandara huum seu filho por o fogo da outra parte da dicta 

Rebola (...) sseendo pollo dicto sseu filho asy posto o dicto fogo em tall que huuma 

chama do dicto fogo chegara a elle diogo fernandez E o afogara e matara.247 
 

O foco das cartas de perdão estava mais centrado no criminoso do que no crime 

praticado, ganhando destaque a fama e o comportamento do requerente depois de ter 

cometido o crime. O reconhecimento de sua culpabilidade estava presente na afirmação de 

que ele se amorara por temer a ação da justiça incumbida de punir o delito. A fuga 

representava nesse contexto a admissão da culpa do acusado perante sua comunidade de 

pertença e, ao mesmo tempo, seu relato servia de base de reconhecimento da existência de 

todo um aparato judicial necessário à efetivação das leis emanadas do poder régio. Ficava 

evidente que o suplicante do perdão tinha ciência de que cometera um malefício contra o rei e 

toda a sociedade, dano este que de acordo com o discurso proferido certamente seria reparado 

a partir da ação dos oficiais da justiça. 

Se por um lado muitos se tornavam amorados por temer o rigor da justiça, por outro, a 

saída do local onde o homicídio e/ou agressão foram cometidos e a distância em relação à 

rede de solidariedades da vítima era um importante mecanismo de pacificação da sociedade, 

posto que a presença do acusado podia aguçar o sentimento de reparação e vingança da 

parentela ofendida, que muitas vezes encontrava na vindita a possibilidade de resgatar a honra 

ferida. Neste caso a fuga representava um gesto preparatório para o restabelecimento da 

ordem. 

Com a consolidação da imagem do rei como dispensador de justiça, o dano causado 

pela infração à lei deixava de ser visto como algo cometido contra um indivíduo para ser 

entendido como uma ofensa ao rei e a toda a sociedade por ele governada. D. João II 

reclamava para si a solução dos conflitos de todos os súditos, pois com o descumprimento das 

ordenações do reino o bem comum era atingido e o prejuízo social causado pelo crime devia 

ser reparado. Neste contexto a vingança privada não era suficiente para compensar a ofensa e 

a ação contra o criminoso, então não poderia estar circunscrita às retaliações entre indivíduos 

ou famílias. 

Os litígios entre famílias podiam se tornar endêmicos em algumas regiões nas quais 

poderes locais rivalizantes recorriam a violência privada para resolver seus conflitos. Cada ato 

de violência praticado sob a justificativa de se fazer justiça à vítima engendrava novas 

atitudes de represália por parte do outro grupo envolvido. Para pôr termo a tal situação a 
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legislação proibia a vindita estabelecendo que a pacificação de conflitos estava a cargo do rei 

que a faria por si ou por intermédio de sua burocracia.  

A ausência do acusado podia se restringir ao tempo necessário para que as desavenças 

fossem substituídas por acordos de paz selados a partir do documento de perdão das partes. 

Nesse sentido, ao amorado era possibilitada a concórdia através da intermediação de seu 

grupo social de apoio, o que por sua vez era fundamental para conter a escalada da violência e 

para a obtenção do perdão régio, posto que ambos pressupunham o restabelecimento da paz 

entre as famílias envolvidas no conflito gerado a partir de uma agressão ou de um homicídio. 

Ao relatar sua fuga o acusado buscava evidenciar que a partir daquele momento se 

dedicara a uma vida voltada para a realização de ações que visavam o bem comum e a 

expiação do mal cometido. Nesse sentido era comum, afirmava-se que a fuga fora 

acompanhada da participação numa armada contra os infiéis ou ainda no combate contra os 

inimigos do rei. Essas atitudes tinham por função estabelecer uma relação de reciprocidade 

entre o rei e os potenciais súditos agraciados, cabendo àquele retribuir com benesses – perdão 

– aos que lutavam em prol do rei e de seu reino.  

Neste sentido, D. João II perdoou um homem acusado de matar sua escrava. A carta de 

perdão foi concedida com duas contrapartidas por parte do suplicante: a prévia participação 

numa expedição enviada a África e a disponibilização de 9 mil reais para ajudar na libertação 

de um cativo. Aquele que havia tirado a vida de uma cativa infiel contribuiria para livrar um 

dos tantos súditos portugueses capturados em terras africanas. Assim, o monarca lhe concede 

sua mercê “por nos elle hir servir no cerquo e armada da Grraciosa [e] comtamto que elle 

paguase nove mil reais pera ajuda de se tirar huum cativo (...).248 

Não devemos, portanto, lançar um olhar reducionista sobre a importância de se 

amorar, posto que as fugas não devem ser atribuídas apenas a uma ineficácia da justiça 

medieval em prender ou manter nas prisões os acusados de agredir e matar outrem. A fuga do 

local do crime seguida de atos meritórios de perdão representava um tempo de purificação 

através do qual os percalços pelos quais o amorado passava serviam para purificar a mácula 

do sangue ilegitimamente vertido e para que o mesmo mostrasse os méritos de suas ações que 

podiam redundar na misericórdia de D. João II. 

Era freqüente os homens passarem longos períodos do ano ausentes do lar em 

decorrência de um crime seguido de fuga, por terem sido punidos ou agraciados (no caso de 

comutação) com um degredo, ou ainda, em virtude da participação em guerras e de 

                                                 
248 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 17, fólio 35vº. 



 108

deslocamentos feitos para a efetivação da venda de seus produtos. Assim, observamos que 

vários homens casados abandonavam suas esposas, deixando-as numa situação de 

vulnerabilidade econômica e muitas vezes levando mulher e filhos a uma situação de pobreza 

extrema. Essas situações podiam dar margem ao início de um relacionamento ilícito por parte 

do homem que deixava seus laços de sociabilidade, bem como por mulheres que assim 

reafirmavam suas alianças de solidariedade e/ou dependência.  

As relações conjugais ilícitas podiam suscitar para as mulheres outros problemas com 

a justiça, como por exemplo, a morte dos filhos gerados ilicitamente. As cartas nos mostram 

tentativas de ocultar as provas do crime contra as leis e moral religiosa, tal como ocorreu com 

“brjatiz Eannes molher de fernan nuniz laurador na calda da mouta” que solicitou perdão 

régio para a acusação de ter dormido com seu cunhado quando ela ainda era solteira. Na carta 

consta que a suplicante “emprenhra delle de huuma crjança a quall tambem deziam que ella 

lançara fora e mouera ante de seu tempo”.249 D. João II a perdoou mediante o pagamento de 

dois mil réis para a Arca da Piedade. Sendo o filho ilegítimo prova cabal da conduta 

matrimonial irregular, muitas mulheres eram acusadas de infanticídio, o que aumentava as 

estatísticas de homicídios e conseqüentes pedidos de perdão régio.  

Assim, ao crime inicial acrescentava-se a acusação de homicídio que por sua vez 

também implicava no pedido de perdão régio. Para atenuar sua culpa, comumente essas 

mulheres afirmavam que a morte ocorrera em decorrência do abandono, que por sua vez fora 

provocado pelo desespero e o temor da comprovação do crime contra as normas matrimoniais 

vigentes. No caso “Jsabell moça solteira filha dafonso piriz”, D. João II a perdoou “do dicto 

pecado que asy cometeo em teer afeiçam carnall com o dicto sseu tjo (...) comtanto que ella 

pague para piedade mjl rreis E quanto aa morte do filho ou filha sse semtjr culpada liuresse 

por sseu dinheiro”.250  

Em relação às mulheres, menos comumente encontramos a concessão de perdão 

mediante a ida para o além-mar ou ainda para as regiões fronteiriças. A comutação da pena 

por prestação de serviços à Coroa, através do povoamento de regiões distantes e da 

participação em empresas marítimas que se aventuravam pelo Atlântico, implicava em 

diversos perigos para os membros da sociedade que não deveriam estar expostos aos riscos 

inerentes ao seu afastamento do homem protetor e provedor. Ao ser enviada para terras 

distantes, a honra e a subsistência da mulher estavam sob constante ameaça. Nesse sentido, 

não interessava ao poder régio conceder uma graça que poderia implicar em dano moral e/ou 
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físico para os que necessitavam do amparo e da tutela masculina. A comutação por meio do 

pagamento de uma multa ou ainda o perdão régio sem nenhum ônus financeiro foi a medida 

adotada preferencialmente por D. João II para realizar a misericórdia que visava reintegrar e 

não simplesmente punir ou beneficiar um súdito. 

Todavia, nem sempre o rei perdoava com a contrapartida do pagamento de multa para 

a Arca da Piedade ou para as despesas da Relação. Se não fossem apresentados elementos 

agravantes nem reincidência, a mercê era em geral concedida sem ônus financeiro para a 

acusada, ou seja, o rei perdoava a mulher arrependida contanto que ela não retornasse à 

prática pecaminosa. Este ato gracioso evidencia que os laços que ligavam o rei aos seus 

súditos não estavam pautadas em relações de mercado ou de contratos que buscavam 

compensação financeira. A despeito dos interesses materiais envolvidos na concessão do 

perdão, a lógica economicista cedia lugar ao discurso de satisfação do bem comum, presente 

na reinserção social das condutas desviantes. 

O perdão pressupunha a participação do rei e do agraciado num sistema de relações 

sociais que envolviam trocas ao mesmo tempo livres e obrigatórias. Assim, ao recorrer a 

mercê régia, aquele que cometera um crime contra a pessoa se propunha retribuir a graça 

recebida procendo em benefício daquele que o agraciara, o que por sua vez implicava no 

fortalecimento da imagem do rei justo e misericordioso, monarca que em benefício de toda 

sociedade julgava a necessidade de punir e perdoar os que infringiram as normas 

estabelecidas. 

As agressões e homicídios eram muitas vezes precedidos pelo ataque a honra do 

opositor através de palavras injuriosas. Palavras estas que em geral referiam-se à conduta 

sexual das mulheres de uma determinada família. Assim, mães, filhas, esposas, irmãs e 

agregadas eram acusadas de possuir uma conduta sexual e/ou matrimonial em dissonância 

com o comportamento moral requerido das mulheres honradas. A exigência de ressarcimento 

do dano causado pela calúnia podia levar o chefe de uma casa a recorrer a violência física a 

fim de lavar a mácula da difamação. A ligação entre a honra de todos os membros de uma 

família e a honra das mulheres colocadas sob a proteção do homem estava na base de 

explicação de inúmeras agressões que redundavam em morte de um dos envolvidos. 

As mulheres, como “maria garcia mançeba” que recorreu a justiça pelo fato ter sido 

ferida por um homem,251 constituíam uma ínfima parte do grupo envolvido em crimes de 

sangue, fossem elas as vítimas ou as agressoras. Em geral as mulheres aparecem nas cartas de 
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perdão ao lado de seus maridos, fosse para pedir o perdão ou ainda na condição de parte 

lesada que perdoava o dano recebido. Em parte isso podia ser explicado pelo fato de tais 

violências serem cometidas por uma mulher contra outra, tal como verificamos na carta de 

perdão segundo a qual  

 
Lianor gomçaluez molher de Johan de monçam morador em arromchesz nos 

emuiou dizer que huuma Jnes eannes moradora a dicta villa querrellara della as 

nossas Justiças dizemdo que ssemdo ella Sua Jnimigua e temdo a Ja damte 

ameaçada estamdo huum dia ssegura na praça a porta de huum ferrador lhe dera 

huuma grram pamcada na cabeça de que lhe fizera huuma ferida.252 
 

As dificuldades impostas pela sociedade medieval portuguesa no acesso do sexo 

feminino à justiça certamente era um elemento de desestímulo aos processos envolvendo 

mulheres. Somava-se a isso a imagem já consolidada do homem enquanto protetor dos bens e 

pessoas da família, o que levava muitos pais, maridos, irmãos e outros parentes assegurar a 

integridade física e moral daquelas que estavam sob sua tutela tomando para si a resolução de 

conflitos iniciados por querelas femininas. Assim, o elemento motivador do pedido de perdão 

por homens podia ser as rixas e desavenças entre vizinhas, pois ao invés de termos um 

processo envolvendo duas mulheres tínhamos uma querela judicial protagonizada pelos 

homens que tomaram para si a responsabilidade de resolver por meio da violência os conflitos 

nos quais para a sociedade e a justiça as mulheres deviam exercer o papel de coadjuvantes. 

Assim, Beatriz Vaz foi presa “por huum queixume que dellos fyzera huum martim barbeiro 

morador na dicta vjlla dizendo que fora emconstratimento de darem pancadas a sua 

molher”.253 

A agressão sofrida por Catarina Gil também constituía uma desonra para seu marido, 

já que o homem desempenhava o papel de protetor do sexo feminino e os danos causados a 

uma mulher repercutiam em todos os membros da família. Assim, a denúncia da agressão era 

feita pelo casal, bem como a decisão de se retirar da ação judicial. Nesse sentido consta que 

 
 martym belleagoa e catarina gyll ssua molher querelaram deles as nossas Justyças 

(...) E que ora (...) ssedeçiam da dicta acusaçom e de todo dirreito e aaçam que em 

elle contra o dicto pero diaz e seu filho poderiam teer e aveer E os nom queriam por 

ello acusar nem demandar.254  
 

Cabia também ao agressor convencer ambos, marido e mulher, a lhe conceder o 

perdão das partes, elemento fundamental para a obtenção do perdão régio.  

Outro elemento que contribuía para reduzir o índice de pedidos de perdão por parte 
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das mulheres era a menor mobilidade destas em relação aos homens, o que por sua vez 

implicava no cometimento de delitos nas proximidades e nos locais de convivência regular 

dessas mulheres. A convivência entre as partes litigantes podia assim contribuir para que a 

querela fosse pacificada sem a necessidade de se recorrer à justiça formal. Se as desavenças 

geradas a partir de calúnias podiam redundar em derramamento de sangue, por outro lado, a 

familiaridade dos envolvidos podia contribuir para a rápida resolução do conflito a partir do 

reconhecimento do erro cometido seguido ou não de mecanismos compensatórios do atentado 

contra a honra de uma dada família. 

A agressão à dignidade das mulheres também envolvia a violência física presente nas 

tentativas de forçar relações sexuais não permitidas. A judia Franca denunciou “fraym” por 

difamá-la e agredi-la após tentar por diversas vezes dormir com ela contra sua vontade. Na 

denúncia constava que  

 
honde quer que a topaua lançaua della maoom e esto por mujtas vezes e por que 

anbos morauam de huuma porta a dentro (...) e que defamaua Della em praçam E 

escondido e que sse nom Contentaua desto (...) e qujsera dormjr com ella por força 

bradando Ella E chamando da nossa parte por mujtas vezes e que lhe quisera 

Cortar os narizes e lhe dera mujtas pancadas e bofetadas e que a feryra na maaon 

direita de tres dedos (...)255 
 

Após ser enviado para a prisão dos judeus pelos delitos contra a pessoa e a honra da 

denunciante, o acusado recorre ao perdão régio, apresentando um instrumento público no qual 

constava que “por lho alguumas pessoas rrogarem a ella prazya de lhe perdoar as dictas 

ferjdas e JnJurias que lhe fezera e quallquer ememenda Corrigimentos E custas que Contra 

elle por rrazam da dicta querella e mal que lhe tinha fecto”.256  

Independentemente do sexo do suplicante, um tipo de delito que muitas vezes gerava 

um novo crime era o roubo, posto que não era incomum que as tentativas de roubos e furtos 

culminassem em agressões e/ou assassinatos, tal como consta no documento de Lourenço Vaz 

no qual o acusaram “dizendo que lhe furtarom çinquo porcos antre grandes e pequenos e lhe 

deram pancadas”.257 Nas cartas de perdão analisadas não encontramos referência a uma 

delinqüência profissional. Tanto em crimes ocorridos nas cidades quanto na zona rural 

observamos que não havia nenhum indício que nos levasse a afirmar que estávamos diante da 

solicitação de perdão régio por um ladrão costumaz. Não queremos, todavia, negar a 

existência desses ladrões que vagavam sozinhos ou em grupos saqueando casas, roubando e 

furtando animais, colheitas e bens móveis por onde passavam. Entretanto, a própria 
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mobilidade desses indivíduos dificulta o conhecimento de tal criminalidade a partir das cartas 

de perdão. O estudo destes casos impõe a necessidade de uma análise de processos judiciais 

que não dispomos, posto que o recebimento da carta de perdão régio pressupunha a 

identificação do culpado seguida do perdão da parte prejudicada. A reconciliação tão 

importante no processo que culminava na misericórdia do rei face a um delito era, assim, 

dificultada pela falta de relações de reciprocidade e solidariedade que tinham que ser 

estabelecidas com um contingente diversificado de pessoas lesadas. 

Os rumores de roubos seguidos ou não de agressões e mortes implicavam em 

escândalo que poderia macular a moral do acusado. Já a posterior confirmação do crime 

certamente manchava a honra do protagonista do delito e de sua família. A fim de evitar o 

agravamento do dano era preciso recorrer o quanto antes à celebração da paz entre as partes 

adversas reconhecendo o erro cometido e se submetendo às imposições compensatórias da 

parte lesada. Estabelecida a concórdia, o próximo passo era recorrer ao rei a fim de que as 

pendências com a justiça local fossem resolvidas através do perdão régio. 

Nas cartas de perdão concedidas por D. João II, nos casos de roubo seguido de 

agressão que por sua vez poderia implicar na morte da vítima, o suplicante buscava evidenciar 

que agressor e agredido “eram amjguos”258 ou conhecidos, fosse por intermédio da 

proximidade espacial, ou seja, porque eram vizinhos, ou ainda pelo fato de estarem ligados 

por laços de parentesco direto ou indireto. As famílias envolvidas faziam parte de um mesmo 

grupo social, o que por um lado favorecia a descoberta do culpado. Por outro lado, a 

proximidade contribuía para o recebimento do perdão régio, já que este pressupunha o perdão 

da parte adversa, que só poderia ser conseguido se o suplicante do perdão reconhecesse o 

dano cometido e se propusesse a aceitar as condições de paz impostas pela vítima e/ou seus 

familiares.  

Os locais e momentos de diversão eram propícios para a ocorrência de insultos e 

agressões. Dentre esses lugares podemos destacar as tabernas e estalagens, locais onde os 

homens iam para descansar do longo e desgastante dia de trabalho, para se refugiar do frio ou 

ainda para se alegrar com mulheres e bebidas. A disputa por uma jovem meretriz recém 

iniciada na profissão ou mesmo as conversas esquentadas por quantidade significativa de 

álcool eram motores para ferimentos no corpo e na honra. Os jogos também podiam dar lugar 

a crimes, fosse pela não aceitação da derrota, pela acusação de trapaça ou ainda pela recusa 

em pagar ao vencedor o valor inicialmente acordado. Nestes crimes ocorridos em estalagens e 
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tabernas, era comum a alegação de que não houve premeditação do delito. Dizia-se que uma 

pequena rixa, talvez causada por uma discussão acalorada e momentânea, transformou-se num 

duelo físico. A não intencionalidade somada a perda temporária da razão em virtude da 

embriaguez podia, assim, servir de elemento atenuante para agressões e homicídios. 

O tipo de objeto utilizado na agressão também poderia ser considerado um fator 

atenuante ou agravante do crime. A agressão feita com uma arma improvisada podia reforçar 

a idéia da não intencionalidade, já o porte de armas aumentava a desconfiança em relação ao 

desejo premeditado de ferir ou matar outrem. Era, portanto, comum a alegação de uso de 

materiais de trabalho, paus e pedras recolhidos no calor da discussão a fim de ressaltar que 

não houve premeditação do ato criminoso. Nesse sentido, “Joham rodriguiz tecelam” foi 

acusado por um “sseu Injmiguo” de lhe dar “huma pedrada na cabeça fazendo lhe todo esto 

de proposyto pella quall rrazam diz que fora presso na prisam da dicta vjlla”.259 Já um 

lavrador e sua mulher afirmavam que “ssemdo elles [as vítimas] seus Inimigos passamdo elle 

polla porta delles elles salltarom com elle e lhe deram huuma ferjda com huuma fouçe na 

cabeça”.260 Outro lavrador, Pero Afonso, argumentou que “estando com outros carpenteiros 

com elle laurando e que dera huma ferida em Joham aluarez com o machado e que elle 

morrera”.261 

As armas serviam para a defesa da própria vida, dos bens, da parentela e dos 

apaniguados, mas também podiam servir para atentar contra a vida e bens alheios. O porte de 

arma podia ainda significar distinção social e poder econômico, posto que portá-las à noite era 

um privilégio concedido à nobreza e a algumas pessoas que recebiam, por mercê régia, 

permissão especial para trazê-las. Para o último caso podemos citar as solicitações de licença 

por parte de alguns meirinhos e carcereiros que alegavam que era necessário o porte de arma 

para prender e manter os criminosos presos, salvaguardando suas próprias vidas contra 

ataques dos acusados e de parentes e amigos insatisfeitos com a atuação dos oficiais da 

justiça. Essa mercê poderia ser feita também a uma determinada localidade que carecia de 

defesa como era o caso de algumas regiões que faziam fronteira com Castela ou ainda em 

virtude de um oficio que implicava em risco para a vida do agente e, portanto, na necessidade 

de defesa, como no caso dos rendeiros, requeredores de impostos, besteiros do conto. 

Em Portugal devido ao fato da Coroa não poder garantir a segurança plena de todos os 

súditos, era permitida a posse de determinadas armas por todas as pessoas para que elas 
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pudessem se defender em caso de agressão. Assim, era aceito o porte de facas e punhais, 

contanto que o ferro não ultrapassasse a medida de um palmo.262 A permissão seria consoante 

o estado de cada um, ou seja, de acordo com a inserção do indivíduo na sociedade poderia ser 

vetado a ele o uso de certos tipos de armas. Um homem vil não poderia portar as mesmas 

armas que um cavaleiro e aos clérigos de ordens sacras e aos beneficiados era vedado o seu 

uso, exceto “quando fosse aas Matins, ou viesse dellas pera sua casa direitamente”.263 Nesse 

sentido, é necessário não esquecermos que o direito de portar armas não significava apenas a 

possibilidade de melhor se defender, bem como de proteger a família, os bens e a honra. A 

sua posse era um privilégio dos grupos abastados e, portanto, seu porte representava prestígio 

social. 

O uso de armas, improvisadas ou não, certamente era uma característica importante 

das brigas entre duas ou mais pessoas que resultavam em agressões e mortes. Luis Miguel 

Duarte fez uma categorização dos conflitos que resultavam em agressões e/ou morte 

envolvendo duas ou mais pessoas – assuadas, uniões, voltas, arroídos e bandos.264 Todavia, na 

documentação analisada nem sempre fica evidente se o suplicante de perdão havia participado 

de um arroído, de uma assuada ou de um bando, o que dificulta o emprego destas distinções. 

Em diversas cartas de perdão encontramos a referência a um “ajuntamento de pessoas” sem 

que fique claro se as motivações eram rixas pessoais entre vizinhos ou entre inimigos de longa 

data já identificados ou ainda se tais conflitos eram decorrentes de disputas políticas.   

No livro 15 da chancelaria de D. João II temos o caso de “Joham de Rodriguiz (...) 

acusado por razam da morte de pedro afomço que foy morto Em huum ajuntamento que se 

fizera sobre a tomada de posse do moesteiro de sam saluador da tore”.265 De acordo com os 

fatos narrados na petição, inferimos que o crime cometido envolvia inúmeros indivíduos 

unidos pelo desejo de se apossar das terras e bens móveis de outrem. Contudo, a leitura não 

deixa claro se tal ação foi executada por um bando a disposição de um senhor local. Em outro 

documento encontramos o uso de um termo em substituição ao outro, assim, um homem “por 

mandado azoo e consselho da dicta sua molher ferira ao dicto tristan gomez de proposito e 

em asuada e lhe dera huuma ferida por huum honbro esquerdo e que no aroido perdera huma 

capa que lhe depois tornara huma molher que achara”.266 Todavia, não encontramos nas 

informações que suscitam dúvidas na classificação do crime, elementos que afetassem o foco 
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de nosso estudo, ou seja, a necessidade de perdão régio para a re-inserção social de alguns 

súditos e as relações de reciprocidade e subordinação estabelecidas entre os suplicantes de 

perdão e o monarca. 

No que diz respeito a agressões e homicídios, os arroídos, comuns na sociedade 

estudada, eram caracterizados por rixas e lutas que podiam eclodir a qualquer momento em 

virtude de uma palavra mal dita. Assim, João Annes afirmava que “ouvera com elle [seu 

sobrinho] rrazoes e ouveram ambos arroydo (...) elle sopricamte ferira feridas duas pellas 

espadoas e duas pello pescoço E huuma pellos peitos das quaens diz que lhe dera com huum 

punhall”.267 De acordo com Luis Miguel Duarte, estas brigas não decorriam de inimizades de 

grupos organizados nem obedeciam a regras pré-estabelecidas. Eram, portanto, confrontos 

que começavam repentinamente e sendo de curta duração se desfaziam rapidamente. A apesar 

de muitas vezes terminar em um embate que envolvia várias pessoas e em muitos casos em 

mortes, por seu caráter efêmero não eram vistos com tanto temor pelo homem medieval.268 

Por outro lado, segundo o autor supracitado,269 as oniões e assuadas despertavam um 

cuidado maior, já que se caracterizavam pela união de pessoas com um intuito de agredir um 

indivíduo ou bem que o representasse. As oniões e assuadas “são ajuntamento de gente 

armada, convocada para fazer algum damno, ou desordem; (...) Ajuntamento de dez pessoas 

ou mais para cometerem violentamente qualquer crime”,270 ou seja, eram alvoroços e choques 

que pressupunham um líder e um objetivo manifesto. Este tipo de peleja e enfrentamento, 

apesar de serem efêmeros, evidenciavam um forte descontentamento de parte da população 

em relação a um grupo ou situação, fazendo sobressair as críticas em relação à ordem ou 

grupos sociais pré-estabelecidos.  

Outro grupo de pessoas reunidas tendo em vista a violência era o bando; “também 

coletivos, também refletindo tensões sociais, os bandos revelavam oposições verticais, inter 

pares, tanto quanto as oniões refletiam oposições horizontais”.271 Também conhecidos como 

partidos, os bandos aglutinavam os amigos, a clientela, os familiares e os criados de um chefe, 

em geral um homem poderoso da localidade. Eram variados os fatores que faziam eclodir a 

violência entre os partidos, mas podemos destacar a rivalidade entre dois senhores pela posse 

de terras ou ainda a disputa pelo poder local. As tensões geradas pelo bando que desejava a 

conquista do poder poderia gerar dias e dias de violentos enfrentamentos entre os homens 
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armados de um poderoso local contra outro. Refletindo o envolvimento individual nos bandos 

que davam azo a diversas agressões, Martins Vasquez  

 
Criado Dayres gama morador em a nosa Vylla Deluas Enujou Dizer que no tempo 

Das compitiçõeens e bandos que em a dicta villa avja huum lurenço Criado do dicto 

ayres Da gama sse fora viuer com luis mendez ssendo o dicto lujs mendez ho mayor 

Inimiguo De Ruy Da gama e asy do dicto ayres Da gama que na dicta vylla avya 

ssobre a quall cousa elle sopricante ouvera Razoeens com o dicto Lourenço e que 

Despoys (...) elle ssopricante de proposito lhe dera huuma ferjda por huum braço 

(...) Enuyando nos elle ssopricante pidir por merçee por quanto o dicto aRoydo fora 

no tempo Dos Dictos bandos e por causa Das dictas Conpitiçoeens e por bem do 

perdam Jerall por nos outorgado aos culpados Doos mallefiçios acontecidos antre 

os moradores Da dicta Vylla por causa De sseus bandos lhe perdoássemos a nossa 

Justiça sse nos a ella o por dicto mallefiçio em alguuma guisa era theudo.272 
 

A tomada de conhecimento dos conflitos pelo poder central podia não acontecer 

imediatamente em virtude do medo da população em delatar os envolvidos ou ainda devido às 

distâncias e morosidades do aparato judicial. Por outro lado, tais distúrbios podiam chegar ao 

conhecimento dos agentes da justiça, posto que interessava às partes envolvidas nos partidos a 

delação dos seus oponentes para, através da legalidade da justiça, enfraquecer seus opositores. 

Além disso, se a própria população não se visse estimulada a fazer a denúncia tendo em vista 

o recebimento da terça parte da pena pecuniária, aos representantes do poder régio, mormente 

os corregedores, cabia proceder à averiguação dos fatos e a punição dos malfeitores da sua 

região de correição. Medo da punição ou a realização da mesma que podiam redundar no 

pedido de perdão régio. 

Por serem “homens de um senhor”, os bandos contavam com a proteção de um 

poderoso local que poderia se traduzir na defesa de seus interesses frente à justiça ou ainda 

numa maior facilidade de custear o processo que culminaria na concessão de perdão régio, 

como, por exemplo, o instrumento público de perdão da parte lesada e as despesas relativas à 

viagem para o local de estadia do rei. Esta interferência senhorial no pedido de perdão não 

significava a perda de poder e prestígio do rei frente ao poderes locais na medida em que a 

despeito da intermediação realizada, cabia ao rei, e somente a ele, o perdão do crime 

cometido. Além disso, a fim de minimizar a interferência dos poderosos locais na pacificação 

dos conflitos gerados por bandos e partidos rivais, D. João II buscou agraciar os envolvidos 

com o perdão geral que pressupunha a misericórdia régia isenta de outras imposições que 

poderiam gerar custos e/ou a necessidade de se recorrer a um intermediário. Assim, para 

resolver  
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a deferença e competyçam Dos Dictos bandos e por causa Delles e querendo lhe 

fazer Graça e merçee Teemos por bem e perdoamos lhe a nossa Justiça a que nos 

elle por Razam Do Dicto mallefiçio era theudo ssem penna algumam e ssem outro 

perdam da parte visto o perdam Jerall que por Nosso aluara Outorgamos aos 

Culpados nos [f.7] nos Mallefiçios acontecidos antre os moradores Da Dicta Vylla 

Deluas por causa de Seus bandos.273 
 

A idéia de submissão ao poder régio dispensador de mercês e a necessidade de 

relações de aliança e reciprocidade entre o monarca e os habitantes do reino eram reforçadas 

através da misericórdia real. A concessão de perdão contribuía desta maneira para fomentar o 

sentimento de unidade em torno da figura de D. João II, posto que se o poder coercitivo e 

punitivo estava disperso, o poder de agraciar estava concentrado nas mãos do único que podia 

perdoar as culpas de qualquer súdito do reino sem ferir sua imagem de protetor da justiça e do 

bem comum.  

Além de forjar a imagem do rei misericordioso, a concessão de perdão servia para 

minimizar os transtornos causados pelos bandos, posto que o monarca agraciava com o 

indulto àqueles que se predispunham a alistar-se como soldados afastando-se da proteção de 

seu senhor e do foco do conflito. Assim, retirava-se da região os indivíduos causadores dos 

distúrbios sociais na medida em que eram denunciados e posteriormente deslocados para o 

serviço militar.  

O recebimento desta graça régia não era isenta de custos, posto que era preciso 

recorrer ao tabelião para redigir e dar pública forma ao perdão concedido pela parte ofendida 

que por sua vez podia impor o pagamento de uma quantia necessária para restabelecer a honra 

maculada e  recompensar a pessoa ferida e a família prejudicada. Certamente os acusados que 

faziam parte da corte ou ainda os que possuíam relações com aqueles que tinham laços mais 

estreitos com D. João II possuíam maiores possibilidades de recorrer ao perdão régio na 

medida em que tinham intercessores para mediar e/ou custear as despesas necessárias à 

solicitação da graça.  

 
Ruy gomçaluez de marcos caualeiro da casa do duquee de beJa meu muyto amado e 

prezado primo nos enuiou dizer que poderia ora aueer oyto ou dez meses que sobre 

sua menaJem era presso em sua pousada na villa de tomar por huuma querella que 

delle e doutros Dera huum vasquo annes alcaide pequeno da dicta villa dizemdo 

que de proposito lhe Deram pamcadas e lhe Roubarom huuma lamça E que ora lhe 

fora certificado que bras afomso o ouvjdor do mestrado De cristo o mamdara 

premdeer em ferros e meter no castello da ujlla por outra querella que se dizia teer 

dela Dada o pay e Jrmaaons de huum afomso martjns criado de duatee sobre 

aallcaide moor da dicta villa que hy ffora morto poderia ora aveer quatro ou çimco 

meses da quall cousa e temendo sse de asy ser presso (...) saira da dicta sua 

pousada e quebrara sua menajem esperando como esperava daueer carta de 

seguramça E se liurar por seu direito (...). [D. João II o perdoa] comtamto que ele 
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pagasse para a piedade dous mjll Reis E comtamto outro sy que elle se liure por seu 

direito asy da dicta morte como do casso por que asy estaua presso.274 
  

Não devemos, contudo, restringir o pedido de perdão aos indivíduos pertencentes ao 

círculo de convivência da nobreza ou a parentela e apaniguados dos membros mais abastados 

da sociedade. Fartos eram os pedidos de perdão daqueles que não pertenciam à fidalguia, não 

constituíam a clientela de um senhor e nem possuíam cargos de destaque nos concelhos. Se tal 

evidenciava a possibilidade dos mais desfavorecidos economicamente obterem a remissão de 

seus crimes nos períodos de deslocamentos do monarca quando a corte e a burocracia judicial 

do rei se tornavam acessíveis a diferentes indivíduos e regiões, por outro lado, nos mostra que 

essas pessoas estavam inseridas numa rede de solidariedades horizontais que mobilizava o seu 

mundo circundante na obtenção dos meios necessários ao recebimento do perdão real, mesmo 

com as distancias que os separavam do poder central. 

Convém ressaltar que a despeito das despesas inerentes ao recebimento do perdão 

régio este ainda era menos oneroso que o processo judicial regular, que podia implicar em 

prisões, multas, degredos, condenações à morte e exclusão social. Assim, diante das custas e 

da morosidade de um processo, o pedido de perdão podia ser considerado uma solução rápida 

e mais vantajosa na resolução dos conflitos engendrados por uma agressão ou homicídio, 

solução esta ainda mais viável e acessível quando o monarca estava próximo dos suplicantes 

de perdão régio. 

D. João II conheceu parte do território sob seu governo indiretamente, ou seja, através 

de relatos de viagens, descrições contidas em cartas e queixas dos povos em cortes. Todavia, 

os constantes deslocamentos da corte possibilitavam ao monarca um acesso às diversas partes 

constituintes do reino, o que por sua vez abria caminho para o conhecimento direto das 

realidades físicas e socioeconômicas do reino. A peregrinação de D. João II a S. Domingos da 

Queimada em 1483 obrigou o monarca a atravessar o reino, o que certamente lhe conferiu no 

início do seu reinado um panorama das condições de acessibilidade que exigiam a 

dinamização das construções viárias e o reforço das praças militares, principalmente nas 

regiões fronteiriças e/ ou estratégicas comercialmente. 

Observamos uma preocupação de D. João II em melhorar as condições de infra-

estrutura e deslocamento de pessoas e produtos no reino. Tal pode ser verificado no 

lançamento de calçadas em Vouzela e em S. Pedro do Sul, bem como da ponte dos banhos 

sobre o Vouga.275 Outras obras importantes foram feitas na cidade de Setúbal, onde estava 

                                                 
274 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 7, fólios 6 e 6vº. 
275 PEREIRA, Antonio dos Santos. Op. Cit., p. 47. 
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localizado um importante porto de apoio à navegação do Atlântico Sul: a canalização da água 

da serra de Palmela e a construção do paço do trigo.276 O cuidado com as cidades, 

principalmente aquelas que faziam parte da rota de passagem do rei e dos espaços que 

circundavam a corte, podia ser observado na contratação de profissional valenciano de 

jardinagem encarregado de plantar árvores e ervas formosas para embelezar a cidade de 

Évora.277 Poderíamos multiplicar os exemplos, mas por hora devemos destacar que no reinado 

do Príncipe Perfeito vemos as construções em prol da melhoria dos deslocamentos e das 

comunicações do reino se espalharem por todo o território.  

Todavia, a presença do rei não se fazia apenas através da visão de sua pessoa, pois a 

questão da justiça e da misericórdia era fundamental para que todos visualizassem o poder 

real no seu cotidiano. A divulgação da concessão de uma carta de perdão, a encenação da 

morte em praça pública, as penas de açoite e os pregões, em todos esses elementos estava 

presente o poder legítimo do rei de zelar pelo bem comum. Nesse sentido, agraciar e punir era 

deveras importante no estabelecimento de alianças e de relações de subordinação e 

reciprocidade entre o monarca e seus súditos. 

A punição dos que desrespeitavam a lei obedecia a uma lógica bastante peculiar que 

distribuía o castigo segundo critérios socioeconômicos. Dentre as categorias que 

determinavam a diferenciação das penas podemos destacar o estatuto social a que pertencia a 

vítima e/ou o criminoso, o local onde o crime foi cometido e a intencionalidade do acusado. 

Dentro da hierarquia dos espaços que determinavam a punição de um criminoso devemos 

salientar as localidades nas quais o rei estivesse presente. Na medida em que dentre as 

funções régias se destacava a manutenção da justiça e da ordem, o local no qual o monarca se 

encontrava deveria refletir a imagem da paz e da submissão dos súditos às determinações 

reais. Nesse sentido, cometer uma transgressão nos arredores da corte era considerado um 

elemento agravante do crime e, portanto, merecedor de uma punição mais severa, 

independentemente do estatuto social do acusado, pois de acordo com as Ordenações “que 

nom seja nenhuu tam ousado, de qualquer estado e condiçom que seja, que ouse de tirar 

armas em a nossa Corte, pera com ella aver de ferir, ou matar”.278 

A legislação afonsina previa a pena capital para inúmeros crimes, todavia, não 

devemos pensar que a condenação à morte foi o destino da maioria dos criminosos 

portugueses. Esta forma de punição teatralizada mais do que punir o transgressor, buscava 

                                                 
276 PEREIRA, Antonio dos Santos. Op. Cit., p. 70. 
277 Ibid., p. 68. 
278 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título XXXIII, p. 129. 
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consolidar a imagem do rei enquanto personificação da justiça. No momento em que os 

corpos eram supliciados e executados, a justiça se fazia visível a todos os súditos 

evidenciando que o rei cumpria sua principal função: manter os povos em ordem e em justiça. 

Para todos os homens e mulheres que matassem, exceto em legítima defesa, deveria 

ser aplicada a pena de morte.279 Todavia,  

 
se alguu Cavalleiro, ou Fidalgo de grande sollar for achado, que matou alguém per 

vontade, tal como este nom seja julgado aa morte, a menos de o fazerem saber a 

ElRey, pera elle veer sua pessoa, estado, e linhagem, e a morte como foi feita, e o 

morto de que condiçom era, e a qualidade e circustancias da dicta morte; e assy, 

como achar por serviço de DEOS, e bem da Republica.280 
 

A encenação presente no cumprimento da pena de morte natural também contribuía 

para reforçar o ordenamento desigual da sociedade portuguesa de quatrocentos, posto que 

enquanto a legislação previa a pena capital para os súditos em geral, à alta nobreza estava 

destinado um julgamento particular do próprio rei, já que somente este possuía os atributos 

necessários para punir os membros da fidalguia.  

Os diversos elementos que acompanhavam a pena de morte, como a publicidade deste 

castigo, e as punições infamantes também reforçavam a identidade dos grupos que 

compunham a sociedade portuguesa, posto que os nobres estavam isentos destas penas, exceto 

nos casos de crimes de lesa-majestade contra a vida do rei, como no já analisado caso da 

condenação dos duques de Bragança e Viseu. As penas infamantes eram aquelas que 

implicavam na exposição da punição e em desonra do acusado e de sua família, o que por sua 

vez acarretava em humilhação pública. Nesse sentido, tais penalidades deixavam entrever os 

privilégios desfrutados pela fidalguia que também consolidava sua identidade pela isenção da 

condenação ao açoite, aos suplícios, ao pregão pelas ruas e à morte na forca. 

A principal fonte de direito era o monarca, que tendo em vista a sua vontade aliada à 

manutenção do bem comum legislava em matéria de justiça e graça, determinando que  

  
sem embarguo da hordenaçom sser em contrajro de a morte de homem se nom dar 

perdam mandara por sseu passe que perdoando lhe as partes a que aacusaçom da 

dicta morte pertencesse lhe fosse dado liuramento pella Inquiriçam que sobre a 

dicta morte fora tirada.281 
 

 A misericórdia régia que modificava as determinações das Ordenações Afonsinas 

através da carta de perdão não deve ser encarada como sinônimo de impunidade ou de 

banalização dos delitos sobre os quais incidiam as punições mais rigorosas como, por 
                                                 
279 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título XXXIII, p. 130. 
280 Ibid., p. 130-131. 
281 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 26, fólio 5vº. 
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exemplo, a pena de morte. A gravidade do ato e a correspondente dureza da pena 

evidenciavam ainda mais o poder gracioso e misericordioso do monarca, já que apenas este 

tinha o poder de resgatar a vida e reinserir o indivíduo em seu grupo social.  

Se por um lado, no período medieval prevalecia a pedagogia do medo traduzida em 

castigos extremamente severos em relação ao corpo – penas físicas como o açoite – e ao meio 

de inserção social – degredo. Por outro lado, sabemos que a pena de morte não era aplicada 

em boa parte dos casos para os quais a legislação previa tal punição. O mais importante nos 

espetáculos da morte era evidenciar o poder de punir as condutas desviantes, nesse sentido, 

esses rituais não eram executados cotidianamente. Todavia, o crescente número de pedidos de 

perdão não nos permite esquecer que o temor da prisão, da morte e do banimento estavam 

presentes no cotidiano dos súditos portugueses. A possibilidade de uma repressão severa que 

se fazia presente no cotidiano e no imaginário “obrigava”, assim, ao pedido de intervenção de 

D. João II na regulação da conduta daqueles que se afastaram do comportamento determinado 

pelas Afonsinas. 

Era comum o suplicante salientar em sua narrativa a necessidade de obediência às leis 

e o medo das sanções decorrente da desobediência. Ao assinalar o temor pelas ações da 

justiça em virtude do descumprimento das ordenações, as cartas de perdão evidenciavam a 

gratuidade e misericórdia régias, enfatizando que a remissão ou comutação concedida era a 

vontade expressa do monarca de realizar um ato gracioso. 

Com as Ordenações, a arbitrariedade dos juízes deveria ser substituída pela fixação de 

sanções que todo magistrado deveria impostor a crimes semelhantes. Todavia, se as penas 

fossem sempre impostas aos criminosos, teríamos uma enorme lista de condenados à morte 

solicitando o perdão régio, posto que a legislação determinava que o “que matar, ou chagar 

outrem, nom avendo com elle tençom...moira”.282 Porém, mais do que condenações à morte, 

as cartas nos mostram a pena de degredo para os homicídios. Observamos, portanto, que os 

homens da justiça julgavam tendo como suporte não apenas o que constava na legislação, mas 

também a partir da experiência adquirida ao longo dos anos de ofício e do conjunto de valores 

dominantes no reino, posto que o reconhecimento do que era melhor ao bem comum conferia 

diferentes nuances à avaliação dos crimes contra a pessoa e sua honra.283   

 
* 

*   * 

                                                 
282 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título XXXII, p. 127. 
283 HESPANHA, Antônio Manuel. O Estado Moderno na recente Historiografia Portuguesa: Historiadores do 
Direito e Historiadores tout court. In: COELHO, Maria Helena da Cruz, HOMEM, Armando Luis de Carvalho. 
Op. Cit., p. 61. 
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Deste modo, uma importante forma de punir os criminosos e selar a paz ocorria 

através do banimento do acusado do local onde ele havia cometido o crime. O direito, assim 

como outros aspectos da vida do homem medieval, estava permeado de valores religiosos, que 

irão fundamentar a concepção de crime, o julgamento e as penalidades. Havia uma imbricação 

entre o pensamento jurídico e o pensamento teológico, que levava a uma assimilação entre 

crime/pecado e punição do delito/expiação da culpa. Neste entrelaçamento entre justiça e 

religião podemos destacar a concessão de perdão para aqueles que deveriam ser punidos com 

o degredo para as regiões fronteiriças de Portugal ou para o além-mar. 

Na tradição cristã, o primeiro pecado foi punido com o banimento de Adão e Eva do 

Paraíso. Por sua desobediência este casal foi condenado a privações e sofrimentos fora do 

Éden, sofrimento este que ganhou a simbologia de uma penitência que não excluía a 

possibilidade do pecador expiar sua culpa e se reconciliar com Deus. Tal como toda a 

humanidade sofreu as conseqüências dos atos de seus primeiros pais, também todo o reino era 

atingido pelo mal praticado por agressores e homicidas. Por outro lado, se a solução para a 

salvação do homem estava no arrependimento e contrição que possibilitavam o perdão divino, 

o paradigma para o criminoso era também o reconhecimento de sua culpa, a expiação de suas 

faltas e reconciliação mediante o perdão régio. 

O degredo era uma pena conhecida desde a antiguidade, período no qual já se usava o 

afastamento social dos indivíduos transgressores, prevalecendo no direito romano o 

banimento acompanhado da perda da honra, dos bens e dos direitos de cidadão. Na Idade 

Média, a importância do degredo estava intimamente relacionada à defesa dos preceitos 

cristãos e ao resguardo da ordem social. Por outro lado, ele ligava-se também à purgação e 

purificação dos pecados cometidos contra Deus e a sociedade. O degredo era visto, portanto, 

como a possibilidade de regeneração dos criminosos que, trabalhando em prol do bem de toda 

a sociedade e afastados de seus amigos e parentes, tinham a chance de expiar suas culpas 

numa terra distante.284 

Entre a Virgem, modelo de perfeição espiritual, e Eva, considerada a porta de entrada 

do pecado, tínhamos Maria Madalena, signo de arrependimento. Também entre o Inferno e o 

Paraíso havia um lugar intermediário destinado a purgar os pecados quotidianos dos homens 

                                                 
284 “Em Portugal o degredo teve longa vigência, que se inicia no século XIII, indo se extinguir apenas em 1954, 
pelo Decreto 39:668”. (TOMA, Maristela. História, legislação e degredo em Portugal. In: Revista Justiça e 
História. Porto Alegre. V.10, n.5, 2005, p. 27). 
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que morreram em amizade com Deus, mas que por causa de seus pecados veniais não estavam 

preparados para a Visão Última – o Purgatório.285 

O homem nascia em pecado por causa do Pecado Original, mas este era suprimido 

pelo batismo. Assim, todos seriam julgados de acordo com as faltas cometidas segundo a sua 

responsabilidade. O destino eterno dos homens era decidido no Julgamento Final, mas este 

previa apenas dois veredictos. A separação do joio do trigo colocaria à direita do Pai os 

eleitos, destinados, portanto, ao Céu, e à Sua esquerda os condenados às chamas infernais. O 

Juízo Final comportava, pois, duas possibilidades: Céu ou Inferno. Já a crença no Purgatório 

pressupunha um julgamento individual baseado nos méritos de cada um e que ocorria logo 

após a morte, era nesse momento que Deus dava a sentença: Céu, Purgatório ou Inferno. O 

destino do homem após a morte era, portanto, determinado pela conduta em vida: a fé e as 

boas obras levavam para o Céu, já os pecados capitais e a incredulidade conduziam ao 

Inferno. 

Deus ao criar o homem deu-lhe o livre arbítrio e sendo Ele misericordioso, porém 

justo, punia os homens que faziam uma má utilização do mesmo. Devido à compaixão divina 

os pecados eram perdoados e o pecador arrependido não era punido com a pena eterna. A 

reflexão sobre um lugar intermediário estava, portanto, relacionada ao desejo de justiça, já 

que nem todas as faltas eram igualmente graves e por isso não mereciam a mesma punição; se 

a justiça humana não se agradava das desigualdades e injustiças quanto mais a justiça divina 

que era sábia, perfeita e não estava em dissonância com a misericórdia do Pai Celestial.  

No século XIII pecado venial era sinônimo de uma falta digna de venia, ou seja, de 

perdão. Os pecados veniais eram, portanto, aqueles que se praticava por ignorância ou mais 

comumente os pecados leves, quotidianos. Havia, portanto, uma diferenciação entre pecado 

criminal ou mortal e pecado venial ou leve. O primeiro se cometia deliberadamente e a 

consciência e gravidade do ato ou pensamento levava à condenação; já os pecados veniais 

provinham da fraqueza humana ou de sua ignorância e por isso não eram passíveis de uma 

condenação eterna, tais pecados eram facilmente perdoados pela confissão, contrição e 

penitência.286
 

                                                 
285 Em 1254, numa carta aos gregos, o Papa Inocêncio IV fez a primeira definição pontifical do Purgatório. Esta 
carta é considerada o registro oficial do nascimento do Purgatório enquanto doutrina. Nas comunidades 
religiosas as descrições do Além eram contadas para os irmãos através de historietas, narrativas curtas com 
características moralizantes – os exemplas. No século XIII tal recurso extrapolou os muros dos mosteiros; e desta 
forma, a difusão do Purgatório entre a massa de fiéis ocorreu através do sermão, que por sua vez continha 
narrativas curtas que buscavam passar uma lição através de histórias moralizantes de fácil compreensão. (Cf. LE 
GOFF, Jacques. O nascimento do Purgatório. Lisboa: Estampa, 1993). 
286 I João 5:16-17. In: BÍBLIA Sagrada. Velho e Novo Testamentos. Trad. João Ferreira Almeida. Rio de 
Janeiro: Bíblica Brasileira, 1976. 
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 Ao pecado mortal as chamas eternas do Inferno, ao pecado venial o fogo temporário 

do Purgatório. Todavia, não devemos pensar que este era destinado apenas aos que tinham 

cometido faltas leves. Lá também eram purgados os pecados criminais dos homens que antes 

de morrerem se arrependeram, assim temos um Purgatório povoado de pecadores 

arrependidos e confessos que eram punidos de acordo com as faltas cometidas. 

Existiam duas maneiras de purgar as faltas cometidas: uma no Purgatório que tinha 

lugar após a morte e, conforme já demonstramos, para ele iam os homens que morreram com 

pecados veniais e/ou pecados mortais lastimados; a outra era através da purgação terrestre, 

sendo realizada através de penitência voluntária e demais sofrimentos que um homem 

suportava em vida. Alguns eram purgados em vida através de sofrimentos voluntários, tais 

como jejuns, vigílias, pobreza voluntária, estigmas de Nosso Senhor, entre outros. Havia os 

que eram purgados em vida através de sofrimento involuntário, entre os quais podemos 

destacar, perda de pessoas queridas, dores, doenças, privação de alimentos e de bens. As 

penas purgatórias neste mundo eram de grande valia para os homens que ao passarem por 

angústias e privações não se voltavam contra os desígnios divinos, pelo contrário, se 

tornavam melhores com as provações e delas tiravam proveito para se corrigirem e se 

aproximarem de Deus.  

Não devemos, contudo, acreditar que a existência do Purgatório levou a um 

relaxamento da vida espiritual, já que se acreditava que o arrependimento no momento da 

morte poderia livrar do Inferno. O medo dos tormentos incitava os homens a iniciarem o mais 

cedo possível sua penitência e a cumpri-la com zelo, haja vista, que era sabido que as penas 

do Purgatório eram superiores a qualquer dor experimentada no corpo. Muitos eram os que se 

esforçavam para expiar em vida sua culpa a fim de fugir dos sofrimentos do Além 

intermediário. 

O local de purificação da alma dos justos era também um lugar de esperança, na 

medida em que todos os que por ele passavam sabiam-se eleitos. Deus, sendo um pai 

amoroso, permitia que seus filhos passassem pelo fogo não para serem mortos, mas para 

serem purgados; não para perecerem, e sim para expiarem a sua culpa. Essa tortura não visava 

a destruição, pelo contrário, o castigo servia para depurar a alma, preparando-a para o Reino 

dos Céus onde alcançariam a glória e a visão do Criador. A despeito da pastoral do medo que 

acentuava a infernização das penas, podemos dizer que o Purgatório estava mais próximo do 

Céu do que do Inferno. 

O Purgatório era um lugar de tortura e punição, onde o fogo era o meio por excelência 

de se expurgar os pecados. O fogo da purgação era sublinhado por representar uma pena 
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muito severa, que castigava e depurava ao mesmo tempo. Os castigos e o tempo de estada, 

porém, eram proporcionais à gravidade dos pecados e à natureza mais ou menos boa dos 

condenados. A purificação da alma era gradual e o pecador estava privado da presença de 

Deus, mas tinha a certeza de que sua dor era temporária e que ao final alcançaria a visão 

beatífica. Assim, no Purgatório as almas não ficavam necessariamente todo o tempo decorrido 

entre a morte individual e o Julgamento Final, já que elas podiam ser libertadas mais ou 

menos rapidamente de acordo com a gravidade dos pecados, a penitência cumprida em vida e 

os sufrágios dos vivos. Podemos perceber que para além das ações em vida que determinavam 

a permanência no Purgatório o tempo neste local era também determinado pela caridade dos 

vivos e pelas indulgências da Igreja. 

Na Idade Média a pena de degredo foi associada ao Purgatório, por simbolizar a 

possibilidade de reabilitação do criminoso. Se a condenação ao purgatório ocorria através de 

um julgamento individual que avaliava as ações e culpas dos indivíduos, também o degredo 

implicava num julgamento individual por parte dos agentes da justiça que determinava a 

expulsão do culpado do local onde ele cometera o crime por um determinado tempo que em 

geral não era superior a 10 anos. 

Por outro lado, a comutação das penas de morte em degredo presentes nas cartas de 

perdão concedidas por D. João II estava estreitamente relacionada às questões econômicas no 

além-mar e ao interesse atlântico verificado na dinastia de Avis e não descurado por D. João 

II.  

 
 O Príncipe Perfeito não deixaria de manter, em toda a sua orla, feitorias e 
representações permanentes, sobretudo nas grandes cidades manufatureiras, 
comerciais, centros financeiros, como Barcelona, Valência, Almeria, Málaga, 
Sevilha, Maiorca, Gênova, Florença, Bolonha, Roma, Nápoles, Órão, Tlemcem, 
Tunes, Rodes e Chios, desenvolvendo simultaneamente compromissos com as 
poderosas Veneza e Milão. Junto das principais cortes da área, Castela, Aragão, 
França, Roma e até Jerusalém, persistiria em fazer valer os seus interesses (...).287 

 

Ainda príncipe, D. João mostrou extremado interesse na expansão ultramarina, que 

possibilitaria o incremento da economia portuguesa. A possibilidade de ampliação dos 

negócios pela rota atlântica e a perspectiva de passagem para o oceano Índico levavam o 

jovem governante a estabelecer delegações diplomáticas em diversas praças comerciais e a 

incrementar a vigilância sobre as ações e rotas de seus potenciais concorrentes. Para tanto 

solidificou as relações diplomático-comerciais com a Inglaterra, França, Castela e Roma 
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enviando para esses países indivíduos considerados de alto prestígio intelectual e elevada 

capacidade de negociação em prol dos interesses lusitanos. 

No começo de seu reinado, D. João II enviou embaixada à Inglaterra para reiterar 

antigos compromissos de amizade e respeito comercial. O monarca preocupou-se também em 

consolidar um tratado com a França em 1485 e em todo o seu reinado empenhou-se em 

manter a aliança a apoio da Cúria Romana para seus projetos e ações de assenhoramento de 

ilhas e parte da Costa Africana, que desde a tomada de Ceuta (1415) se tornaram a chave da 

entrada portuguesa no Mediterrâneo.288 

O domínio de regiões africanas por Portugal estava desde longa data assentado na 

descendência reivindicada pelo povo lusitano em relação aos visigodos que expandiram seu 

poder aos moradores romanos do norte de África. Considerando que a expansão visigótica 

tinha atingido a região de Marrocos e que cabia a todo monarca cristão impedir a expansão 

dos infiéis e recuperar as terras que agora estavam sob o domínio destes, o interesse de D. 

João II e dos seus predecessores no Além-mar estava justificado e sua ação conquistadora se 

via legitimada.289 

Conhecer e conquistar ilhas e demais terras em África sob posse de infiéis e gentios 

significava a possibilidade de alargar a Cristandade e disponibilizar bens e honras em proveito 

daqueles que auxiliavam o monarca em tal tarefa. Tais feitos também serviam ao propósito de 

destacar o reino lusitano entre os mais importantes da Europa; a Coroa portuguesa via-se 

diante da oportunidade de se engrandecer frente à Cúria Romana, interessada em aumentar o 

número de fiéis, e os vizinhos castelhanos que se sentiam herdeiros dos visigodos e por isso 

também vislumbravam a possibilidade de dominar os mares ocidentais. A importância do 

reino governado por “Dom Joham per graça de deus Rey de portugall E dos algarues 

daaquem e daallem mar em affrica e Senhor de gujnee”290 também cresceria frente aos 

demais estados mercantis europeus interessados em ampliar seus negócios nas praças 

africanas. 

O conhecimento e domínio destas regiões tornavam prementes o incremento do erário 

régio para financiar tais empreendimentos. A necessidade de aumentar a arrecadação de 

recursos implicou num maior controle dos bens senhoriais, eclesiásticos e concelhios, o que 

por sua vez levou a elaboração de tombos dos bens dos grandes senhores, bem como a uma 

reforma dos forais no intuito de normatizar as contribuições a que os diferentes grupos sociais 
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 127

estavam obrigados. Todos no reino estavam “obrigados” a ajudar no custeio das expedições: a 

nobreza com suas armas na tomada de cidades africanas, os concelhos e grupo mercantil com 

investimentos e impostos, os que cometiam delitos com as vidas que consolidariam a 

ocupação portuguesa; nem os dízimos eclesiásticos escapavam das terças que incidiam, com a 

autorização papal, sobre as rendas da Igreja.  

As concessões e incentivos papais não se restringiram às contribuições financeiras 

expressas na apropriação pela monarquia de parte das rendas eclesiásticas. Foi concedida e 

reiterada a condição de movimento cruzadístico às expedições ultramarinas que visavam os 

domínios mulçumanos no norte da África. Tal condição conferia às expedições privilégios 

espirituais que atraíam aqueles que ansiavam por minimizar suas culpas e ter seus pecados 

perdoados e conferiam o domínio econômico e religioso sobre as terras dominadas. No 

reinado de D. Afonso V 

 
uma série de bulas reafirmavam a confiança da Santa Sé no Estado português 
mediante concessões e privilégios: Dum diversas ou Divino amore, de 18 de junho 
de 1452, autorizando o rei de Portugal a guerrear os sarracenos e a conquistar-lhe 
terras; a já citada Romanus Pontifex, de 8 de janeiro de 1455, outorgando a Portugal 
a conquista de todas as terras de África desde o cabo Bojador e Não até a Guiné e 
toda a costa meridional até ao seu extremo; a Inter Cetera, de 13 de Março de 1456; 
concedendo à Ordem de Cristo o respectivo espiritual; (...) a Intellecto magno, de 28 
de Outubro de 1456, concedendo a D. Afonso V, por dois anos, o dízimo das rendas 
eclesiásticas a fim de ser preparado um exercito contra os Turcos.291 

 

A importância da África na vida política de D. João cedo se manifestou, sendo ele 

consagrado cavaleiro naquele continente após a vitoriosa batalha que colocou sob domínio 

português a região de Arzila. Nesta mesma década de 70, mais precisamente a partir de 1474, 

o príncipe assumiu os negócios portugueses em África, voltando seu foco para a manutenção 

das praças conquistadas e para o seguimento da rota atlântica que através da circunavegação 

levaria Portugal às Índias. 

A fim de assegurar os privilégios portugueses, D. João II negociou com a Cúria 

Romana a manutenção das benesses conseguidas. Assim, pelo Tratado de Alcaçovas o papa 

reiterou as bulas de 1455 e 1456. Além disso, em 1485, o rei obteve a bula Carissimus in 

Christo que estimulava os súditos portugueses à participação nas expedições africanas na 

medida em que concedia a todos os que se alistassem no exército real indulgências à 

semelhança do movimento cruzado na Terra Santa. No ano seguinte foi obtida a bula 

                                                 
291 SERRÃO, Joel (Dir.), MARQUES, A. H. Oliveira (Coord.). A nova história da expansão portuguesa. 
Lisboa: Estampa, 1998. V.2: A expansão quatrocentista, p. 75-76. 
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Orthodoxae fidei que destinava ao erário régio um percentual das rendas eclesiástica para 

custear a expansão portuguesa em terras africanas. 

 Logo no início de seu reinado (1481), D. João II patrocinou uma expedição que 

levaria homens, armas e materiais para a construção da fortaleza de S. Jorge da Mina, na 

chamada Costa do Ouro (atual Gana). Os objetivos de tal empreendimento era fixação de 

portugueses e o aumento do trânsito de mercadorias na região, que passou a funcionar como 

um dos entrepostos do comércio português. Logo a seguir, em 1482, foi enviada uma 

expedição comandada por Diogo Cão que alcançou a atual região de Angola e Zaire onde 

foram erguidos padrões que assinalavam a presença portuguesa na África.  

Pelos seus feitos e serviços prestados a Coroa, Diogo Cão foi beneficiado com uma 

tença anual de 10000 reais brancos. De igual maneira, pelo comando de uma expedição que 

visava explorar o interior do continente africano, Gil Vaz e Vicente Eanes foram 

recompensados pelo rei com uma tença de 4000 reais brancos por ano. Expor-se aos perigos 

atlânticos era, portanto, para os súditos portugueses a possibilidade de obter graças e mercês 

de D. João II, o que por sua vez induzia diversos homens a investir no equipamento de 

embarcações e na busca de homens dispostos a se aventurarem pelos mares e caminhos 

africanos. 

Os títulos e honras advindos das viagens atlânticas zelosamente incentivadas por D. 

João II e o incremento econômico representado pelo comércio de ouro, marfim e demais 

produtos induziram à associação de investimentos do grupo mercantil e da nobreza lusitana. 

Aos governadores das cidades de Além-mar eram dados poderes políticos semelhantes aos 

que o monarca e um número reduzido de grandes senhores do reino possuíam, a saber, a 

jurisdição civil e crime, com o mero e misto império.292 Assim, vemos crescer o número de 

fidalgos que chefiavam expedições tais como as  

 
de 1475-1479 e 1488, dirigidas por Fernão Martins Mascarenhas, capitão dos 
ginetes do rei e membro do seu conselho, respectivamente à Guiné e ao Norte da 
África; com a de Diogo de Azambuja, cavaleiro e comendador de Avis, alcaide-mor 
de Monsaraz, em 1481, visando a construção do castelo de S. Jorge da Mina; com a 
de D. Diogo Fernandes de Almeida, monteiro-mor e futuro Prior do Crato, em 1487 
e em 1489, a Anafe e Larache; com a de Aires Gomes da Silva, camareiro-mor do 
rei, em 1488, ao Norte da África; com a de D. Fernando Meneses, filho do marquês 
de Vila Real, em 1490, ao Norte da África também; com a projetada armada de 1493 
que, sob o comando de D. Francisco de Almeida, futuro vice-rei da Índia, iria tomar 
posse das ilhas descobertas por Colombo (...).293 

                                                 
292 A título de exemplo podemos citar o caso de D. João de Meneses, nomeado capitão de Tanger e Arzila em 
1486. Além disso, esses capitães recebiam o quinto das cavalgadas e presas do mar e terra e o quinto dos tributos 
pagos pelos mouros de pazes. 
293 SERRÃO, Joel (Dir.), MARQUES, A. H. Oliveira (Coord.). A nova história da expansão portuguesa. 
Lisboa: Estampa, 1998. V.2: A expansão quatrocentista, p. 205. 
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Com distintos objetivos, mas sem descurar do comércio de homens e ouro no Além-

mar, estas e tantas outras expedições foram organizadas a partir do momento em que D. João 

II assumiu os negócios em África. Se havia interesse por parte da nobreza e do grupo 

mercantil em investir em expedições marítimas, por outro lado, havia dificuldade em se obter 

tripulantes suficientes para abastecer tais embarcações com o contingente humano necessário 

aos trabalhos em mar e à consolidação do domínio lusitano no continente africano e ilhas 

atlânticas.  

Já o sob a responsabilidade do príncipe D. João “em 1475-1479 seguiu para as partes 

da Guiné uma frota capitaneada por Fernão Martins Mascarenhas. Levava homiziados em 

abundância, que partiam como povoadores”.294 No final do século XV a maior parte da 

população branca de Angola era constituída por degredados portugueses, o que evidencia a 

consolidação do sistema de aproveitamento por parte do poder régio de uma massa de 

marginalizados sociais.295 Assim, se torna cada vez mais freqüente a  concessão de perdão 

mediante a ida do acusado para além-mar, com propósito de prestar serviço à Coroa na defesa 

e povoamento das possessões ultramarinas. De acordo com Manuela Mendonça, o caminho 

preferencial indicado por D. João II aos seus degredados foi Arzila, seguida por Ceuta e 

Tanger, o que demonstra o interesse do rei pela presença de portugueses na região de 

Marrocos, que neste momento estava sob ameaça dos turcos.296 

Em 1489, D. João II mandou construir a fortaleza da Graciosa. Tal empreendimento se 

fazia necessário a fim de assegurar seu domínio sobre a cidade de Alcácer Quibir, praça forte 

africana e uma das mais importantes cidades do reino de Fez. De acordo com a estratégia do 

Príncipe Perfeito, este golpe no monarca africano era fundamental para enfraquecê-lo, 

permitindo a expansão e consolidação do poder lusitano na região. Dispostos a obter a graça 

régia após terem agredido ou matado outrem, o primeiro passo de muitos suplicantes era a 

participação em armadas organizadas pelo monarca. Tal foi o caso de Bernardes Anes, 

escudeiro, morador em Setúbal e condenado a dois anos de degredo em Ceuta por agredir 

Isabel Fernandes. Na carta de perdão consta que  

 
elle assy queremdo hir servir e manter o dicto degredo diz que se seguira a armada 

que fezeramos pera o cerquo da Graciosa, em a qual nos elle fora servir e se 

escrepvera no livro dos omiziados per nós hordenado, segundo isso mesmo ver 

                                                 
294 Portugaliae Monumenta Africana, I, n 153, pp. 323. Apud. SERRÃO, Joel (Dir.), MARQUES, A. H. Oliveira 
(Coord.). A nova história da expansão portuguesa. Lisboa: Estampa, 1998. V.2: A expansão quatrocentista,  p. 
103. 
295 TOMA, Maristela. Imagens do degredo: História, legislação e imaginário (a pena de degredo nas 
Ordenações Filipinas). Dissertação de Mestrado. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 33. 
296 MENDONÇA, Manuela. Os caminhos do perdão nas chancelarias de D. João II e D. Manuel. In: Anais do 
III Colóquio de estudos históricos Brasil-Portugal. Belo Horizonte: Puc-MG, 1997, p. 106. 
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poderiamos per asinado e certidam d’Aires da Silva, capitam da dicta armada, e 

alvara do doutor Diogo Pinheiro, do nosso desembargo, de como se em o dicto livro 

se esprevera, os quaes perante nos foram apresemtados, emviando-nos elle 

soppricamte pedir por mercee que em galardam do serviço que no asi em a dicta 

armada fezera e per bem do perdam jeeral per nos outorgado aos dictos omeziados 

que nos em a dicta armada forem servir lhe alevamtassemos o dicto degredo de 

dous annos que asy avia de servir e manter a adicta nosa cidade de Cepta e 

ouvessemos delle por relevado (...).297 
 

Levando em conta a comprovação da participação de Bernardes Anes na armada 

enviada para a África, D. João II perdoa o suplicante isentando-o de qualquer outro ônus 

decorrente do crime cometido. Assim, o recrutamento de homens para esta e tantas outras 

expedições era estimulado pela já consolidada política de concessão de perdão régio.  

Os degredados constituíam uma importante força de trabalho e contingente militar a 

disposição da Coroa. A instituição do degredo servia para transformar os indivíduos tidos 

como mazelas sociais em súditos a serviço do rei e do bem comum. A comutação da pena de 

morte ou de penas infamantes pelo degredo servia a dois propósitos: retirar do convívio social 

indivíduos indesejáveis e promover o povoamento e a defesa do reino e de suas possessões de 

além-mar. 

O aumento do número de viagens para o continente africano tornava imprescindível a 

existência de braços disponíveis para movimentar as embarcações. Na exploração da costa 

africana destacavam-se as galés, navios de vela movimentados por um grande contingente de 

remadores. Sendo tal atividade extremamente insalubre era difícil recrutar voluntariamente 

mão-de-obra para tal trabalho. Assim, boa parte dos trabalhadores das galés era constituída 

por remadores forçados, mais precisamente os degredados, já que antes de chegar ao local de 

degredo muitos se viam obrigados a trabalhar nas embarcações que os transportavam. Através 

da aplicação da justiça se conseguia assim remadores para dar continuidade às expedições no 

Atlântico.  

A condenação às galés era considerada uma das penas mais severas do sistema 

judiciário português, pois em boa parte dos casos implicava em horas de trabalho sem 

interrupção agravadas pelos já conhecidos perigos das viagens ultramarinas. Acrescentava-se, 

ao medo da doença e da morte, a infâmia que acompanhava tal punição. Por ser considerada 

uma pena infamante, ela não podia ser aplicada aos nobres. Os porões dos navios eram, 

portanto, povoados por peões e toda uma gama de criminosos que não possuíam privilégios 

diante da legislação da época. 

                                                 
297 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 17, fólio 12. 
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Pelo rigor do castigo e os riscos que as atividades dos remadores representavam era 

possível recorrer ao rei para pedir o perdão pelo crime cometido ou a comutação da pena. 

Assim, o sistema de graça e mercê régia abria a possibilidade de um acusado condenado às 

galés ver sua pena mudada para o degredo. Neste caso aumentava-se o número de anos a 

serem cumpridos, mas subtraía-se a infâmia e o grande risco à vida que tal condenação trazia 

em seu bojo. 

O contrário também podia acontecer, ou seja, a condenação ao degredo perpétuo podia 

ser trocada pelo trabalho nas galés, o que implicava na redução do número de anos dedicados 

ao cumprimento da punição imposta pela justiça. Neste caso, o rei podia reverter a decisão da 

justiça e substituir a pena imposta, pois interesses diversos e negociações distintas eram 

possíveis com vistas a atender às necessidades da Coroa carente de braços para os remos e dos 

acusados desejosos de cumprirem o quanto antes sua punição a fim de retornarem ao convívio 

social de amigos e parentes.  

A condenação ao banimento para o norte da África ou para as ilhas atlânticas também 

estava permeada pela possibilidade de redenção dos criminosos, na medida em que o degredo 

acrescido da travessia trazia em seu bojo a idéia de regeneração. O mar era sinônimo da 

punição imposta à humanidade na época do dilúvio, castigo que incluía o objetivo de expurgar 

da terra aqueles que desobedeceram às leis naturais e divinas. Por outro lado, a água também 

estava vinculava à idéia de purificação, principalmente através do batismo. A condenação as 

galés sintetizava, portanto, a imagem de punição, de destruição do maus e de esperança de 

purificação e de re-inserção ao corpo social são. 

Expulsos do seu local de convívio, os criminosos tinham a oportunidade de contribuir 

para o bem comum. Ao trabalho nas embarcações ou no local de degredo eram atribuídas 

duas funções: o serviço em prol da sociedade e a ação penitencial que punia o corpo e redimia 

a culpa. O sofrimento possuía uma dupla vertente, na medida em que incluía sofrimento físico 

da labuta e o sofrimento interior que comportava o afastamento do seu local de origem, a 

separação dos entes queridos. 

Apesar da pena de degredo implicar em prestação de serviço forçado para a Coroa, o 

exercício da atividade era remunerado para que o condenado não se visse sem os recursos 

necessários para a sua sobrevivência e o cumprimento da sua punição. No caso dos 

degredados que assumiam a função de remadores ficava sob a responsabilidade da monarquia 

o pagamento de ínfimo salário e o custeio de uma ração que era distribuída diariamente para 

estes trabalhadores. No que se refere aos condenados ao degredo interno ou aos enviados para 
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a costa africana, os particulares que contratavam os serviços estavam obrigados a efetuar o 

pagamento aos acusados.298 

As viagens para aqueles que se aventuravam no Atlântico era deveras perigosa. Nas 

viagens mais longas que deixavam as embarcações muitas vezes ao sabor dos ventos que 

podiam ser excessivo ou ausente, destacavam-se as dificuldades de abastecimento. Biscoito, 

pescado, carne salgada, vinho, azeite e água constituíam a base da alimentação da tripulação, 

que apesar de serem servidos em quantidades necessárias não eram suficientes para suprir 

todas as carências do organismo, mormente em relação a vitaminas, o que por sua vez podia 

implicar em mortes. Estas também decorriam do fato de raramente haver um médico ou físico 

nas viagens, assim os parcos conhecimentos da tripulação nem sempre eram suficientes para 

prover o cuidado necessário dos enfermos.  

O temor da travessia marítima somadas aos ganhos que muitos acreditavam não serem 

grandes o suficiente para se aventurarem no Atlântico levavam a monarquia a buscar soluções 

para recrutar todo o contingente necessário às expedições ultramarinas, o que por sua vez 

levou D. João II a conceder inúmeras cartas de perdão mediante o cumprimento de 

degredo.299 

O monarca possuía dificuldades de manter um exército numeroso e bem equipado sem 

a ajuda dos poderes locais. “As campanhas militares (internas e externas) levadas a cabo pelas 

monarquias faziam-se com combatentes recrutados temporariamente, entre as diversas franjas 

da nobreza e da população concelhia”.300 À parte o contingente conseguido em decorrência 

das obrigações feudo-vassálicas e estatuto sócio-econômico que obrigava muitos indivíduos 

ao serviço militar, o rei necessitava recorrer a sentenciados a fim de obter o pessoal necessário 

nos conflitos empreendidos pela monarquia portuguesa. Assim, tínhamos indivíduos já 

julgados e condenados a quem D. João II comutava a pena, desde que o acusado servisse ao 

reino no cumprimento de missões na África que se reverteriam em proveito da Coroa que 

necessitava de homens para a conquista de cidades africanas. 

                                                 
298 TOMA, Maristela. Imagens do degredo: História, legislação e imaginário (a pena de degredo nas 
Ordenações Filipinas). Dissertação de Mestrado. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 79. 
299 De acordo com Oliveira Marques, “uma caravela com de 50 t, apetrechada para viagens de descoberta, 
precisava de um pouco mais de vinte homens de tripulação. (...) Em 27 caravelas citadas e analisadas para os 
anos de 1488 e 1489 – em que se incluíam caravelas redondas – o número de tripulantes oscilava entre os 6 e os 
100”. (SERRÃO, Joel (Dir.), MARQUES, A. H. Oliveira (Coord.). A nova história da expansão portuguesa. 
Lisboa: Estampa, 1998. V.2: A expansão quatrocentista, p. 200-201). 
300 MONTEIRO, João Gouveia. Estado Moderno e guerra: monopólio da violência e organização militar. In: 
COELHO, Maria Helena da Cruz, HOMEM, Armando Luis de Carvalho. (Org.). A gênese do Estado Moderno 
no Portugal tardo-medievo (séculos XIII-XV). Lisboa: Universidade Autônoma de Lisboa, 1999, p. 80.  
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Alguns degredados portugueses desempenhavam funções consideradas vis e/ou 

arriscadas, dentre as quais podemos destacar os remeiros das galés e a composição de 

exércitos que deveriam enfrentar os mouros e gentios das terras africanas. Era comum enviar 

para a costa africana degredados que deveriam atuar como línguas, ou seja, nas primeiras 

incursões os condenados eram deixados entre gentios e infiéis para aprenderem a língua dos 

mesmos, possibilitando desta forma a comunicação entre os navegadores portugueses e os 

nativos africanos. 

Aos degredados era dada a missão de se lançarem em regiões desconhecidas para 

conseguir informações sobre a terra e seus habitantes. Assim, “foi um degredado o primeiro 

europeu que chegou a estas minas e que as descreveu (Minas de Monomotapa), foram 

também degredados os dois primeiros portugueses que, atingindo África Oriental por via da 

rota do Cabo, chegaram à corte do Preste”.301 

Os degredados deveriam sair para conhecer a região e depois retornar ao ponto de 

partida para dar ciência das notícias conseguidas aos que aí chegassem. Para além do 

reconhecimento de novas áreas, eram também importantes para a consolidação da 

permanência dos lusitanos nas novas áreas. Nesse sentido, em cada feitoria ou fortaleza temos 

degredados que desempenhavam as mais variadas funções, que poderiam ser funções vis, 

como os trabalhos servis, ou ainda podiam, pelo serviço valoroso prestado a Coroa, 

desempenhar funções importantes. 

Os que se ocupavam das atividades servis e, dentre estes os degredados, eram os que 

sofriam mais com as guerras ou cercos prolongados; e mesmo em momentos de paz eram 

mais duramente atingidos pelas inúmeras dificuldades econômicas sofridas em terras 

africanas. Diante dos problemas enfrentados sentiam-se tentados a se aliarem a quem pudesse 

oferecer melhores condições, mesmo que estas fossem encontradas entre os inimigos de 

Portugal. Tendo adquirido bons conhecimentos sobre a cultura local após convivência com o 

outro, eram importantes fontes de informação sobre os povos africanos, servindo inclusive 

como intermediários nas negociações entre portugueses e nativos. Assim, os degredados 

podiam, ao se redimirem, ser de enorme valia a Portugal, o que por sua vez inspirava a 

concessão de mercês régias que comutavam a pena de certos crimes em degredo para a 

África.  

O degredo não era necessariamente uma pena vil. A infâmia só viria se aquela punição 

fosse acompanhada de açoite e/ou pregão pela vila. “O degredo aparece, portanto, associado a 

                                                 
301 CRUZ, Maria Augusta Lima. Degredados e arrenegados portugueses no espaço índico, nos primórdios do 
século XVI. In: Actas do I Simpósio Interdisciplinar de Estudos Portugueses. Lisboa, 1985, p.85. 
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uma condição social de qualidade”.302 Verificamos, todavia, que indivíduos de diferentes 

grupos sociais foram punidos com o degredo ou agraciados com a comutação de sua pena em 

banimento. Assim, em consonância com a necessidade régia de homens para a guerra e para o 

povoamento de terras portuguesas, crescia o número de cartas de perdão concedidas aos 

condenados a penas vis e infamantes que suplicavam a comutação do açoite e pregão pela 

pena de degredo. 

Alguns réus recorriam ao rei não para pedirem o perdão do delito cometido e sim a fim 

de obterem a mudança do local do degredo. Vitor Luis afirma que se pedia a transferência 

para “outras paragens em especial para as norte-africanas, então consideradas lugar bem mais 

aprazível do que as ilhas cabo-verdianas ou a de São Tome”.303 Para conseguir a transferência 

do local de degredo vários eram os motivos alegados, dentre os quais podemos destacar a 

idade e condições físicas do réu, que podia argumentar que devido a velhice ou debilidade não 

conseguiria sobreviver às duras condições de vida das ilhas atlânticas.  

 Outro motivo alegado para solicitar ao rei a diminuição do tempo em degredo ou a 

comutação deste tipo de pena era a distância que dificultava não apenas a comunicação com 

os do reino, mas também a possibilidade do réu prover o sustento de sua família. Nestes casos 

vemos parentes ou o próprio acusado argumentarem que se a pena de degredo fosse mantida a 

proteção e o sustento de mulheres (esposa, mãe, filhas) e filhos não poderiam ser garantidas. 

A alegação de miséria imposta à família do acusado devido ao degredo era bastante válida na 

época estudada. Nestes casos, o monarca  

 
Querendo lhe fazer graça e merçee aa honrra da morty e paixam de nosso Senhor 

Jhesus cristo teemos por bem e perdoamos lhe a nossa Justiça a que nos elle por 

rrezam do furto dos dictos porcos e apanhamento do punhall que asy contra o dicto 

Juiz Fez era theudo contanto que elle vaa estar no couto de maruam dous anos ou 

pagasse para a piedade dous mjll reis E por quanto elle antj quis acertar a pagua 

dos dictos dinheiros e os entregou a frey Joham de santarém nosso Esmoler 

segundo dello fomos certo (...) mandamos  que daquy em diante o nom prendaaes 

nem mandees prender etecetera.304 
 

 Muitos condenados não conseguiam obter o perdão régio antes do início do 

cumprimento da pena e, portanto, se viam obrigados a principiar uma vida fora de sua original 

rede de solidariedades a fim de não acrescentarem ao delito gerador do degredo a acusação de 

lesa-majestade por descumprimento das decisões dos representantes do poder real. As 

esperanças não estavam, todavia, perdidas. Era possível solicitar ao rei o perdão que 
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implicaria na dispensa do cumprimento do restante da pena e conseqüente possibilidade de 

retorno ao convívio social de parentes e amigos, como no caso do mercador João Pires que 

para que “sua fazemda nam perder nos pidia por merçee que aa homrra da morte e paixom 

de nosso Senhor Jhesus cristo lhe aleuamtassemos o dicto degredo e o rreleuassemos do 

tempo que lhe aJnda ficaua por seruir”.305 D. João II atende a súplica comutando o degredo 

pelo pagamento em favor da Arca da Piedade. 

A concessão de carta de perdão ou comutação da pena de degredo não dever ser 

entendida como um veículo através do qual o rei contrariava a necessidade e efetivo uso de 

condenados na expansão marítima e povoamento do território. O pedido de perdão 

pressupunha a prestação de serviços em prol do bem de todos, o que por sua vez podia se 

traduzir na participação de guerras e no abastecimento dos navios com homens que desejavam 

mostrar a utilidade de seus feitos para a monarquia.  

Por outro lado, o desrespeito ao que estava determinado nas cartas régias implicava em 

agravamento da punição estabelecida, posto que uma das partes – o perdoado – rompera a 

necessária relação de reciprocidade estabelecida entre o rei e seus súditos. Pero Diaz culpado 

na morte de Lopo Vaaz Villella teve sua pena de degredo para a cidade de Ceuta comutada 

por quatro anos no couto de Segura. O suplicante não cumpriu a exigência presente na carta 

régia e ao invés de ir a Segura ele fugira e se amorara. Recorrendo novamente à misericórdia, 

Pero Diaz solicitou a D. João II o perdão dos quatro anos de degredo. Este, todavia, o perdoou 

com a condição de que fosse servir a Coroa em Ceuta. O não cumprimento das disposições 

presentes na carta de perdão tornava a mesma inválida. Assim, ficou estabelecido que D. João 

II  

 
queremdo-lhe fazer graça e mercee, as honra da dita morte e paixam de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, teemos por bem e perdoamos-lhe a pena que merecia por atee 

gora nom hir comprir o dito degredo em outro couto, comtanto que vaa estar os 

ditos dous annos a Cepta (...) e d’hy em diante elle viva e more na dicta cidade de 

Cepta os dictos dous annos, sem lhe mais ser dada licemça pera hyr a outra parte, 

e, nom se apresemtando elle ao dicto dia em a dita cidade e nom moramdo em ella 

os ditos dous annos, como dito he, esta carta lhe nom valha.306  
 

Purgare, palavra latina que significava limpar, purificar e que conferia ao Purgatório a 

idéia de um estado de sofrimento necessário à expiação das faltas cometidas. Assim, em sua 

exclusão temporária, o criminoso se via diante da possibilidade de se regenerar prestando um 

bem à sociedade. O degredado e o amorado tinham assim “o corpo no Purgatório e o olhar no 

Paraíso”. E para sair do seu local de banimento o mais rápido possível restava-lhe uma única 
                                                 
305 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 5, fólios 4 e 4vº. 
306 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 27, fólio 25vº. 
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alternativa, recorrer ao perdão régio que podia comutar a sua pena ou ainda conceder-lhe a 

anulação total da punição imposta pela justiça. 

A expulsão do local no qual cometera o crime significava depurar o corpo social 

afastando do convívio o membro indesejado. Para tanto D. João II podia conceder sua 

misericórdia para que o suplicante “possa estar seguramente e morar em quaaes quer 

llugares de estremo destes nossos Regnos”.307 Desta maneira podemos compreender o desejo 

de afastar aqueles que perturbavam a ordem social aliado à necessidade de povoar as regiões 

fronteiriças. Todavia, os criminosos não despertavam apenas os sentimentos de temor pelos 

que não cumpriam a lei ou de repulsa pelos que tinham sua honra maculada pela perturbação 

da ordem. As dificuldades pelas quais um preso podia passar acendiam em muitos corações o 

amor fraternal.  

Uma das sete obras de caridade corporal prevista nos Evangelhos era prestar 

assistência aos presos, misericórdia esta que se traduziu na prerrogativa de concelhos e de 

senhorios laicos e eclesiásticos de acolherem em seus domínios os criminosos provenientes de 

outras localidades. O asilo também era legitimado pelo argumento de que assim evitariam a 

continuidade da violência, na medida em que oferecendo proteção ao acusado impediriam que 

a vingança privada colocasse em perigo a paz e a vida do criminoso.  

Quando fugiam “dos rigores da justiça” alguns buscavam refúgio nas igrejas, como no 

caso de “gomçaLo Rodriguiz” que no pedido de perdão afirma que “se acolhera a Igreja do 

dicto lugar e fugira e sse amorara e andaua oje em dya amorado com temor da nosas 

Justiças”.308 A origem do asilo eclesiástico remonta ao Código Visigótico que previa que o 

acusado e/ou perseguido se refugiasse na igreja para encontrar mediadores que contribuíssem 

para a melhor solução dos conflitos. O Foral da Guarda, por exemplo, previa o asilo 

eclesiástico e o pagamento de multas para as tentativas de violação do mesmo. Isto nos mostra 

que nem sempre tal direito era respeitado pela parentela da vítima e oficiais da justiça. Assim, 

eram freqüentes as queixas da Igreja contra violação desta imunidade por agentes que 

retiravam o acusado para que o mesmo fosse julgado pela justiça local ou ainda de parentes e 

amigos que desejavam vingar a ofensa sofrida pela vítima.309 

Para a clerezia, a sacralidade estava presente em igrejas consagradas e benzidas, 

capelas, oratórios públicos, construções anexas a igrejas, cemitérios e hospitais com capela e 

licença concedida pelo bispo. Nesse sentido, não apenas as igrejas propriamente ditas mas 
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também outros locais eram considerados sagrados e por isso merecedores de reverência por 

parte dos cristãos e de respeito de jurisdição por parte das autoridades laicas.310 De acordo 

com as Ordenações Afonsinas o direito de asilo eclesiástico estava restrito a igrejas edificadas 

para a celebração do oficio divino com a autorização do Papa ou de um prelado. Tal definição 

retirava a imunidade de diversas localidades que por isso estavam proibidas de abrigar os 

infratores, que por sua vez poderiam ser legalmente retirados desses locais e entregues aos 

agentes da justiça. A imunidade também perdia a validade se o protegido saísse do local de 

asilo a fim de cometer malefícios contra outrem, neste caso os juizes poderiam prender o 

acusado pelo crime que havia gerado o direito de asilo bem como pela falta cometida 

posteriormente. Em caso de resistência ou de tentativa de fuga ficava justificada a morte do 

infrator se fosse verificada a impossibilidade de prendê-lo.311 

Nem todos os acusados poderiam recorrer ao direito de asilo eclesiástico, posto que a 

monarquia buscou restringir o número de crimes passíveis da proteção da Igreja. A legislação 

em vigor durante o reinado de D. João II evidenciava a tentativa de limitar as situações e 

locais nos quais os súditos escapavam da jurisdição régia. Assim, se por um lado a Igreja 

solicitava que o direito de asilo fosse geral, ou seja, dado a todos os criminosos que 

mostrassem sincero arrependimento e contrição, por outro lado, de acordo com as Ordenações 

Afonsinas o direito de asilo seria permitido apenas para os que cometessem crimes cuja 

punição fosse a morte natural ou a mutilação, ressalvando que ficava excluído do benefício 

aquele que cometesse o crime intencionalmente. 

A autoridade do costume que previa o direito de asilo eclesiástico era reconhecida pelo 

poder régio, todavia, cabia aos representantes deste a prisão dos infratores que indevidamente 

eram acolhidos nas igrejas, pois constituía uma obrigação do poder real zelar para que os 

templos cristãos não se transformassem em covis de ladrões e assassinos. Mesmo que o 

criminoso tivesse cometido um delito que o impedia de recorrer ao direito de asilo, se ele 

tivesse cometido um crime passível de pena de morte, de corte de membros ou outra pena de 

sangue, a sua retirada podia acontecer de forma legítima se ela fosse precedida de um acordo 

com as autoridades eclesiásticas.  

No caso supracitado o criminoso se beneficiava da imunidade eclesiástica que baseada 

na tradição canônica concedia à justiça eclesiástica a jurisdição sobre todos os que estavam 

em seus domínios. A despeito do inquestionável poder do rei sobre todos os súditos laicos 
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alguns privilégios da Igreja foram respeitados e outros serviram de base para a 

interdependência e o diálogo entre os poderes temporal e espiritual. Em relação ao direito de 

asilo eclesiástico este diálogo se apresentava sob a forma de comutação da pena, posto que a 

justiça secular devia retirar o infrator da proteção da Igreja com a anuência da autoridade 

religiosa do local que a concedia após obter a garantia de que a vida do criminoso seria 

preservada.  

Assim, através da acolhida aos lugares sagrados, os criminosos que cometiam crimes 

de adultério, morte premeditada, lesa-majestade e traição podiam ver sua pena de morte 

comutada em degredo ou pagamento de multa. Esta intermediação da Igreja pode ser 

constatada em diversas cartas de perdão nas quais verificamos criminosos, que segundo as 

Ordenações Afonsinas deveriam ser punidos com a morte, foram condenados ao degredo nas 

regiões fronteiriças de Portugal. Temendo os rigores da justiça os acusados recorriam ao 

direito de asilo eclesiástico a fim de garantir a salvaguarda da sua própria vida.  

Através do asilo provisório dado aos casos excetuados era possível contar com a 

intermediação da Igreja na resolução de problemas com a justiça secular. Nestes casos não 

observamos conflitos entre poderes, o que nos leva a concluir que isto ocorria devido ao fato 

deste tipo de proteção não retirar ao poder régio a jurisdição sobre os leigos que cometiam 

atos contra as leis do reino. Assim, nos casos de pena de morte que não previam a concessão 

de asilo eclesiástico, a proteção ao acusado era temporária e possibilitava a colaboração entre 

os poderes.  

Dom João II buscou limitar o poder da Igreja no que concerne a mediação de conflitos, 

que de acordo com a política de fortalecimento do poder régio, deveriam ser submetidos às 

autoridades judiciais. Nesse sentido, quando o acusado não estava inserido no grupo 

beneficiado pelo asilo eclesiástico, estava garantido o direito das autoridades laicas de retirar 

o indivíduo da igreja e prendê-lo. O monarca reforçou tal poder de seus representantes em 

carta de 1482, na qual reiterava que cabia aos oficiais “mandarem tirar e tirarem de egreia 

alguus homeens omeziados e malffeitores que com direito e nosas hordenaçõoes se deuem e 

podem dellas tirar ou por outro quallquer pititoryo que uos allg[u]as pessoas ffazem”.312 

Nem sempre a clerezia julgava legítima a retirada dos infratores que buscavam refúgio 

em lugares sagrados. Diante da impossibilidade de conter os oficiais da justiça secular, a 

Igreja lançava mão da punição espiritual daqueles que desprezavam o direito de asilo. De 

acordo com os dogmas vigentes, ao ser excomungado, o indivíduo deveria ser apartado dos 
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demais fiéis, ficando impedido de freqüentar igrejas, de receber o santíssimo sacramento da 

eucaristia e de possuir sepultura em lugar sagrado. Além de implicar na danação da alma, a 

excomunhão podia resultar na prisão e no pagamento de penas pecuniárias para os que não se 

esforçavam para obter o perdão eclesiástico de erro cometido. A sentença pressupunha ainda a 

exclusão da vida civil, posto que também interditava a ocupação de funções públicas e o 

acesso ao rei e à corte. 

De acordo com Margarida Ventura, “o sínodo de Lisboa de 1403 previa que todo 

oficial régio que atuasse contra as pessoas ou as propriedades da Igreja fosse ipso facto 

excomungado”,313 o que significava a excomunhão de todos aqueles que atentassem contra o 

que a Igreja considerava como parte integrante das liberdades eclesiásticas. O rei tinha, 

todavia, o poder de estabelecer inquéritos para averiguar as causas e critérios usados na 

imposição de penas de excomunhão. A pedido do excomungado, mediante um processo de 

inquirição e comprovação da sentença injusta, D. João II tinha o poder de levantar a decisão 

proferida pelo tribunal eclesiástico. Nesse sentido, o rei possibilitava a retomada dos direitos 

perdidos e impedia o dano às almas das pessoas excomungadas em virtude do ofício que as 

levavam a adentrar em igrejas e demais locais sagrados para retirar os que indevidamente 

recebiam asilo eclesiástico. Todos os interditos impostos pela Igreja eram assim invalidados 

por cartas régias que absolviam os excomungados, pois de acordo com o monarca a 

demarcação da área de atuação da legislação da Igreja e do rei era imprescindível para a boa 

administração da justiça. O campo de atuação do direito canônico deveria assim se restringir 

às questões religiosas, não cabendo neste caso a interferência da Igreja e a aplicação de 

punições espirituais nas questões relativas a administração do reino.  

Os que transgrediam as leis do reino também podiam conseguir asilo nos coutos 

senhoriais eclesiásticos e laicos, já que a concessão de asilo estava relacionada ao privilégio 

de imunidade concedido pelos reis a diversos senhorios que assim podiam oferecer refúgio 

aos criminosos de outras localidades, tal como aconteceu com um suplicante de perdão 

afirmava que “andando elle em huuma cadea ffora da prissam pella vylla estando huum dia 

na Rua e teendo asy a cadea nom estando hy os guardas diz que tomara uma pedra e 

quebrara a dicta cadea E fugira e sse acolhera ao couto do moesteiro de ssaude”.314 Nestas 

terras, a perseguição contra o acusado por seus inimigos e pela justiça cessavam, pois elas 

tinham imunidade judicial e, portanto, possuíam o privilégio da inviolabilidade. Ao se abrigar 
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em um couto, o amorado se via então protegido da justiça privada, mormente da vindita, pois 

a agressão ao refugiado era proibida e em geral punida pelas localidades que praticavam asilo.  

Os coutos senhoriais eram terras que possuíam imunidades e privilégios, sendo isentas 

da cobrança de impostos e da jurisdição real por mercê do próprio rei. Já as honras eram 

doações feitas pelo rei em préstimo a certos nobres que tinham prestado serviços a Coroa. 

Com o decorrer do tempo, alguns desses serviços passaram a ser feitos por membros de uma 

mesma família nobre o que implicava na manutenção e transmissão dessas concessões de 

forma hereditária. Tal fato contribuiu para generalizar a idéia de que a fidalguia, principal 

aliada do rei na administração e defesa do reino, era possuidora de domínios isentos de 

impostos e da jurisdição real.315  

Com exceção dos coutos senhoriais que estavam em terras reguengas, nas quais a 

isenção de jurisdição régia não se aplicava, nos demais coutos o poder do monarca estava 

restrita ao direito de apelação e à retomada da mercê concedida se ficasse comprovada alguma 

arbitrariedade que implicasse em descumprimento das imposições feitas no momento da 

doação de terras coutadas. Nas terras doadas pelo rei como coutos, o rei renunciava a sua 

jurisdição total ou parcialmente sobre a terra e/ou moradores. Nestes lugares retirados do 

“senhorio régio” os habitantes possuíam um estatuto jurídico diferente dos demais súditos, já 

que tais localidades eram caracterizadas por uma descontinuidade jurisdicional estabelecida 

em Portugal por monarcas precedentes. Em alguns coutos eclesiásticos os moradores elegiam 

juizes que juravam ao bispo ou abade do lugar, cabendo ao bispo o direito e a obrigação do 

exercício da justiça tanto nos feitos cíveis como crimes; em tais localidades a questão fiscal 

também era da alçada do bispo que tinha foros, rendas, coimas, portagens e demais 

impostos.316   

Convém ressaltar que a cada novo reinado os coutos recebidos como mercês deviam 

ser confirmados pelo novo monarca para que tais privilégios e imunidades continuassem a ter 

validade. Todavia, após ser feita a confirmação, a autoridade maior pertencia ao senhor 

daquele domínio, e os representantes do rei estavam proibidos de agir em nome do poder real 

sem a devida autorização do senhor local. Tais terras estavam, portanto, isentas da jurisdição e 

poder do monarca. Muitos acusados, para fugir da justiça ou ainda para escapar da mão 

vingadora da vítima ou de sua família, se homiziavam nos coutos e honras senhoriais. Assim, 

estes se tornaram por excelência locais de proteção aos criminosos e de aumento dos poderes 
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locais que podiam rivalizar com o poder régio. Não podemos esquecer que o refúgio 

concedido por tais localidades vinculava-se ao fato de inúmeros amorados passarem a integrar 

bandos, reforçando o poder senhorial mediante o incremento de seu grupo clientelar face a 

outros poderes da comunidade.  

Em virtude da autonomia jurídica de tais domínios, a ação dos representantes do poder 

real e a declaração de inimizade seguida de perseguição do acusado se mostravam ilegítimas e 

nulas na medida em que os criminosos se encontravam sob a proteção da justiça local, ou seja, 

o criminoso ficava livre de seus opositores e isento da jurisdição régia. A concessão do perdão 

régio para os indivíduos que se refugiavam em terras senhoriais privilegiadas não podia ser 

dissociado do desejo de D. João II de reforçar seu poder face aos poderes locais. Ao perdoar 

um agressor ou homicida o rei retirava a necessidade, legitimada pela defesa da vida do 

acusado, dos poderes senhoriais intervirem na resolução dos conflitos. Nesse sentido, em 

consonância com a política joanina de fortalecimento do poder do monarca, conceder o 

perdão régio obrigando as partes litigantes à reconciliação se apresentava como a 

possibilidade de retirar de mãos privadas a resolução de conflitos e de impedir que os 

acusados de crimes recorressem ao poder senhorial para escapar da justiça. D. João II 

apresentava-se, assim, como o pacificador e regulador da violência. 

Se o responsável pelo refúgio impusesse obstáculos à entrega do acusado, a 

colaboração era substituída pelo conflito e o uso da força. Nesse sentido, as igrejas ou outros 

locais para onde acorriam os fugitivos – os coutos senhoriais laicos e eclesiásticos – passavam 

a ser vistos como lugares que colocavam em perigo a ordem, na medida em que protegiam 

malfeitores e dificultavam o exercício da justiça. O poder dos senhores e da Igreja expresso 

no direito de asilo baseado no costume entrava em choque com os anseios régios de conter os 

poderes concorrenciais. Esse conflito de interesses e determinações será dirimido pelo rei que, 

na condição de árbitro supremo em matéria de justiça e graça, pode se pronunciar como pela 

manutenção da tradição ou pelo estabelecimento de novas normas que visem o bem comum.  

A fim conter o poder senhorial laico e eclesiástico decorrente do privilégio da imunidade, D. 

João II determinou 

 
a todos em geerall e a cada h[u]us de vos em espeçiall, que daqui em diante sejaaes 

avisados que nenh[u]u de vos em suas casas, terras, nem llugares nom acolhaes, 

tenhaes, enparees nem deffendaaes nenh[u]u dos sobredictos lladr[o]oe, matadores 

nem mallfeytores antes se a elles se qujserem acolher lho nom conssentaaes e os 

lançees e mandees llançar fora. De guisa que nossas justiças as possam prender por 

se delles conprimento de justiça.317 
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Com tal determinação o rei limitava a ação senhorial na resolução dos conflitos 

engendrados por agressões e mortes. A legitimidade desta determinação que incrementava o 

poder régio estava na obrigação do monarca de corrigir costumes considerados lesivos ao 

conjunto social. Assim, através de sua capacidade de legislar, punir e perdoar, D. João II se 

sobrepunha a todos os outros poderes. 

Outra forma de limitar o poder senhorial e trazer para a alçada régia os amorados foi a 

criação de coutos de homiziados pelo rei. O termo homizio provinha da palavra latina 

homicidium que nomeava um tipo de crime, o assassinato. “Neste caso chama-se o homicida 

de homizeiro: homicida em fuga e à procura de um refúgio”.318 Foram instituídos “nalguns 

lugares que conviesse povoar, sobretudo na fronteira, coutos de homiziados: os perseguidos 

pela justiça que se instalassem nesses lugares (...) não podiam mais ser demandados por fatos 

anteriores, salvo por traição ou aleivosia”.319 Assim, a busca de proteção num couto senhorial 

dava lugar ao perdão régio associado à ida do criminoso para os coutos de homiziados sob o 

domínio do monarca. 

Longe de ser um local de refúgio e impunidade dos malfeitores, os coutos instituídos 

pela Coroa representavam a possibilidade cumprimento da pena imposta pela justiça régia 

aliada à realização do bem em favor do reino. Assim, aqueles que cometiam delitos podiam 

expiar sua culpa através do povoamento e defesa das regiões fronteiriças garantidoras da 

integridade espacial de Portugal. Podemos exemplificar com a região da Guarda que, na 

condição de couto desde 1371, podia receber 200 homiziados. D. João II reinterou a 

necessidade de zelar pela salvaguarda do reino através do envio de criminosos perdoados aos 

coutos régios. Assim, em carta régia de 1495, o monarca insistiu na aspereza do lugar que 

dificultava a fixação de pessoas e na necessidade de povoar a região para que a comarca da 

Beira se mantivesse protegida. Para tanto, o local foi declarado sede de almoxarifado, o que 

pressupunha a presença de oficiais régios, e couto de homiziados que garantia o povoamento e 

a defesa por parte dos agraciados com a comutanção da pena estabelecida na carta de 

perdão.320 

Em 1476, período da regência do príncipe D. João em virtude de seu pai se encontrar 

ausente do reino devido a guerra com Castela, foi fundada a Vila Nova de Portimão e dois 

anos depois a região foi considerada um couto de homiziados. A justificativa para tal criação 
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estava na necessidade de povoar a região e fortalecer as defesas da costa do Algarve contra os 

inimigos.   

O couto de Castro Marim foi criado em 1421 por D. João I, sendo autorizado a receber 

cerca de 40 homiziados que não tivessem cometido o crime de aleivosia. Confirmando sua 

política de concessão de perdão associada a necessidade de povoamento e defesa do reino, em 

1485, D. João II confirmou o decreto que estabelecia o couto de Castro Marim acrescentando, 

todavia, uma restrição: para tal local não poderiam ir os acusados de sodomia, heresia e 

fabrico de moeda falsa.321 

Ao longo de seu reinado, outros coutos foram instituídos em diversas localidades de 

Portugal. O número de criminosos que cada um receberia era determinado pelo monarca no 

momento de sua criação, variando o contingente em virtude do tamanho e da localização 

estratégica que poderia demandar um quantitativo maior de pessoas para que o mesmo fosse 

devidamente povoado e a região protegida. Vila Nova de Milfontes (1486) recebeu 50 

condenados, Caldas da Rainha (1488) e Vimioso (1494) acolheram 20 cada um e o porto da 

Mexilhoeira (1495) foi autorizado a receber 50 pescadores homiziados.322 

A caridade para com os presos e amorados também se revelou na carta de D. João II 

que favorecia a obra caritativa de sua mulher, a fundação do hospital de Santa Maria do 

Pópulo, em Caldas. Em 1488, o monarca concede privilégios e isenções fiscais a trinta 

pessoas, dentro os quais vinte homiziados para povoar o local. Aproveitando-se da produção 

agrícola da lagoa do Óbidos e da facilidade de acesso ao mar, somadas aos desagravos fiscais 

concedidos por D. João II, a região logo conheceu um importante desenvolvimento 

econômico estruturados a partir do hospital e da igreja fundados pela rainha D. Leonor.323 

Da mesma maneira como as almas podiam ser beneficiadas pelo sufrágio dos vivos, 

que através de orações e penitências podiam abreviar a estada no Purgatório, também os 

acusados e/ou condenados podiam se beneficiar da misericórdia alheia para ter sua pena 

reduzida. Os criminosos podiam recorrer a intermediação feita por parentes e amigos ou ainda 

pelas Misericórdias para mais facilmente ter acesso ao perdão das partes e posterior perdão 

régio.  

Esta instituição de caridade de D. Leonor especializou-se no cuidado dos doentes, 

peregrinos e presos e também no refúgio para os perseguidos pela justiça. No que diz respeito 

a estes últimos, sabemos que as condições das cadeias eram precárias e que não havia um 

                                                 
321 PIERONI, Geraldo. Op. Cit., p. 27. 
322 SERRÃO, Joaquim Veríssimo. Op. Cit., p. 251. 
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poder oficial que se responsabilizasse pelos encarcerados. Nesse sentido, as obras 

desenvolvidas pelas instituições caritativas eram essenciais, ajudando os presos na mediação 

de conflitos que poderiam culminar no perdão das partes, em cuidados com alimentação e 

vestuário dos indivíduos mais pobres, bem como no custeio de pedidos de perdão régio. 

Os homiziados não ficavam todo o tempo de sua pena confinados nos coutos, pois a 

legislação lhes permitia periodicamente circular em outros lugares, excetuando-se a corte e a 

localidade onde o crime havia sido cometido. “Os homiziados que fossem ao mercado de 

Freixo de Espada à Cinta [região fronteiriça com Castela] comprar ou vender mercadorias não 

podiam ser acusados nem presos durante seis dias: os dias em que se realizava o mercado, os 

dois dias que o antecediam e mais dois dias após seu término”.324 Observamos, assim, que 

dentro do couto de homiziados, o criminoso possuía liberdade de trânsito, sendo a circulação 

vetada fora da vila e seu termo, salvo em condições especiais, como por exemplo a 

possibilidade de deixar o couto uma vez por ano, em geral pelo período de dois meses, para 

cuidar dos bens ou ainda a permissão para sair para obter provisões em localidades onde o 

abastecimento era precário. Nestes casos, ele deveria portar uma carta de segurança, que 

servia de controle dos criminosos e de medida de proteção dos mesmos, posto que evitava que 

fossem presos pelos oficiais da justiça. 

Se por um lado o envio de criminosos aos coutos de homiziados contribuía para 

pacificar a sociedade retirando o membro putrefato/criminoso do organismo social, por outro 

lado, o homiziado encontrava nestes locais a possibilidade de reintegração, já que lhe era 

permitido participar ativamente da vida econômica da região através do trabalho, 

principalmente quando se exercia um ofício que até então não estava disponível na localidade.  

A instituição de coutos de homiziados pela monarquia estava intimamente relacionada 

ao desejo de subtrair da tutela senhorial parte dos súditos portugueses, presos e amorados, 

posto que as fugas eram freqüentes e a tolerância e proteção aos criminosos de outras 

localidades eram práticas correntes a despeito da proibição das Ordenações Afonsinas. Além 

disso, a fim de minimizar os problemas de povoamento das fronteiras, D. João II concedeu 

por diversas vezes o perdão régio contanto que o suplicante se inscrevesse no livro de 

homiziados. Assim era determinado na carta de perdão concedida em setembro de 1483 
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através da qual o rei manda que o suplicante “ssa presente per sua parte perante o capitam da 

dicta villa e que faça scpriver no llivro dos omiziados”.325 

No asilo concedido aos amorados em coutos senhoriais ou eclesiásticos, os acusados 

se encontravam fora da alçada da justiça régia. Diferentemente, os coutos de homiziados 

instituídos pela Coroa, além de oferecerem proteção às pessoas que tinham seus nomes 

vinculados ao cometimento de algum crime, também serviam para reforçar a imagem do rei 

enquanto mantenedor da ordem e do bem comum. Nestes locais, acusados e criminoso não 

escapavam propriamente da justiça, pois para os coutos de homiziados eram enviados aqueles 

que iriam cumprir a pena minorada que havia sido determinada pelo monarca por graça e 

mercê consubstanciada na carta de perdão. Instaurava-se, assim, uma espécie de acordo entre 

o rei e estes súditos, que tinham seu beneficiamento condicionado à prestação de serviços em 

favor do bem comum, já que estes coutos geralmente se localizavam em regiões sob ameaça 

de conflito ou fronteiriças, onde o povoamento costumava ser escasso. 

O perdão real poderia ser retribuído com a prestação de outros serviços. D. João II 

concedeu perdão geral no momento em que se preparava a armada contra os turcos, em 1481, 

que haviam se apossado da cidade de Otranto, na Itália. Para engrossar as fileiras de sua força 

militar, ele estabeleceu que aqueles que tinham cometido os crimes de agressão e homicídios 

seriam perdoados contanto que participassem da referida armada. Conhecedor dos 

mecanismos que movimentavam o sistema de concessão de graças e mercês, Pero Roiz, 

culpado da morte de João de Santarém e por este crime condenado ao degredo de três anos em 

Arzila, recorreu ao rei pedindo  

 
por mercee, que em galardam do serviço que nos asy em a dicta armada fizera e per 

bem do perdam geeral per nos outorgado aos dictos omiziados que nos em a dicta 

armada foram servir lhe alevantasemos o dicto degredo (...) e visto como em nos 

elle sopricamte em ella foy servir segumdo dello fomos certo per certidam e 

asynado do dicto bispo de como nos em a dicta armada servyo, e queremdo lhe 

fazer graça e mercee (...) temos por bem e alevamtamos lhe o dicto degredo de tres 

annos que asy avia d’ir servir e conprir aa dita villa d’Arzilla e o avemos dello por 

rellevado e asy da pena do dobro em que encorreo pello quebrantar e o nom servir 

e porem vos mandamos que daquy em diamte o nom premdaes etc.
326

 

 

A carta concedida a Pero Roiz, como as demais outorgadas em circunstâncias 

parecidas, evidenciam que a concessão do perdão envolvia tanto as normas consubstanciadas 

na legislação quanto as regras não codificadas, consagradas pelos costumes, num complexo 

jogo de negociações, que pressupunha antes de tudo o reconhecimento do favor concedido 
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pelo rei, que por sua vez implicava na contrapartida de serviços prestados à Coroa em prol do 

bem comum, ou ainda no pagamento de multas para a Arca da Piedade ou para as despesas de 

Relação, o que por sua vez também ser convertia em benefício da justiça e da misericórdia 

régias. Na satisfação destas regras consensuais, baseadas nos valores atrelados a um sistema 

de retribuição de benesses, não apenas o suplicante recompensava o dano causado mediante 

prestação de serviço a que estava obrigado pela comutação da pena, mas também o rei se 

inseria nesta organização agraciando aqueles que cumpriram as condições necessárias à 

obtenção da mercê. 

O rei e seus súditos comungavam de um conjunto de significados simbólicos e 

materiais que conferiam um peso especial a determinadas ações. As diferentes necessidades 

materiais e a luta entre visões de mundo cediam lugar a um sistema de negociações mediado 

pelo perdão régio. Assim, o afastamento do convívio social, mediante o povoamento de 

regiões fronteiriças e de além-mar ou a participação em guerras, colocava em destaque 

interesses e obrigações mútuas que possibilitavam a congruência entre valores, regras e 

procedimentos em prol da reinserção social do criminoso e do fortalecimento da imagem de 

D. João II de rei justo e misericordioso. 
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A GRAÇA PACTUADA 

A AÇÃO RÉGIA SOBRE OS CRIMES DE BARREGANIA 

  

E pois que todo Rey, e Princepy antre todallas outras cousas 

deve principalmente amar, e guardar justiça, deve-a guardar, 

e manteer em especial á cerca dos pecados, e maldades 

tangentes ao Senhor DEOS, de cuja maaõ tem o regimento, e 

seu Real Estado (Ordenações Afonsinas, livro V, título I, p.3) 
 

O poder recebido de Deus por D. João II e legitimado pelo povo em cortes instava o 

monarca a zelar pela fé e moral cristãs. Como vigário de Cristo e mantenedor da ordem, o 

Príncipe Perfeito estava obrigado a coibir a prática da barregania através da punição e do 

perdão, posto que a união ilegítima de mulheres com leigos casados e com religiosos atentava 

contra as leis de Deus e do monarca. Nesse sentido, muitas foram as cartas de perdão 

concedidas a barregãs e barregãos por D. João II, que  

 
querendo lhe fazer graça e merçee Temos por bem e perdoamos lhe a nossa Justiça 

a que nos ella por bem do pecado passado que asy cometera por estar por sua 

manceba theuda comtamto que Daquy em diamte ella viua bem e onestamente e non 

torne majs ao Dicto pecado.327 
   

De acordo com José Mattoso, inicialmente o termo barregania não estava carregado de 

sentido pejorativo tal qual observamos a partir do século XIV. No início da Idade Média a 

barregã era uma mulher unida ao homem através de uma coabitação que prescindira da 

solenidade matrimonial e da intermediação do clero. Sendo uma forma de casamento bastante 

difundida entre os estamentos menos abastados da sociedade, a Igreja, num primeiro 

momento, não o proibia desde que tivesse caráter público representado pela presença de 

testemunhas e fosse realizado entre solteiros que se comprometiam a fidelidade mútua. Com o 

crescimento do número de barregãs ligadas a homens casados e a religiosos, e tendo em vista 

a instituição do casamento monogâmico e indissolúvel celebrado por representantes da Igreja, 

bem como o estabelecimento da obrigatoriedade do celibato clerical, aos poucos o termo 

barregã foi sendo assimilado à mulher de má conduta que pecava contra as leis de Deus, 

induzindo os homens ao pecado da luxúria.328 

Em relação ao termo barregão, Mattoso afirma que a palavra era usada para designar o 

homem forte, sobretudo o jovem.  
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De fato, enquanto que, desde o século XIV, se podem encontrar numerosas 
alterações de barregã como concubina, e variadíssimos textos em que se opõe o seu 
estatuto ao da mulher casada, para a perseguir com censuras e medidas repressivas, 
por parte de textos canônicos e mesmo da lei civil, não se encontram testemunhas da 
mesma evolução no masculino, não chegando este, por isso, a sofrer alteração de 
sentido.329 

 

Através da análise das cartas de perdão observamos que o termo barregão/barregueiro 

era usado para designar o homem que estava maritalmente ligado a uma mulher. Sendo ambos 

solteiros a relação não era a recomendada pelas leis civis e eclesiásticas, mas se seguisse os 

padrões do casamento legítimo era tolerada pelos poderes temporal e espiritual, que 

encontravam dificuldade de extirpar este costume profundamente arraigado na sociedade 

portuguesa.  

Da mesma forma que a barregã de homem casado era criminalizada, também o 

barregão que possuía mulher legítima e que concomitantemente vivia uma relação conjugal 

ilícita era acusado de cometer um pecado, merecendo por isso uma punição prevista na lei. 

Assim, “fernam Daluarez (...) fora presso em a cadea e preso por lhe Seer posto que era 

barregueiro”,330 o que nos leva a concluir que tanto a barregã quanto o barregão encontravam 

no perdão régio a possibilidade de escapar das punições para os que atentavam contra a lei do 

casamento, bem como o caminho para a reinserção nas normas estabelecidas pela Igreja e pela 

monarquia, guardiões da moral cristã e da salvação dos fiéis/súditos.331 

Se era notório que os desvios do padrão sexual estabelecidos evidenciavam a mulher 

enquanto um ser sedutor e volúvel que pecava e induzia o homem ao erro, por sua vez não 

podemos esquecer que pelas leis emanadas do poder régio ambos eram culpabilizados pelos 

atentados contra a honra da Igreja e as regras de conduta cristãs. Nesse sentido, não apenas as 

mulheres, mas também os homens eram acusados de pecado e deviam recorrer ao monarca 

para ter seus crimes perdoados. Podemos exemplificar tal situação com duas cartas de perdão, 

a de uma mulher acusada de ser manceba de homem casado e a de seu barregão. No fólio 8 do 

livro 7 da chancelaria de D. João II temos a carta de perdão de “Jorje do rregno” casado com 
                                                 
329 MATTOSO, José. Barregão – barregã: nota de semântica. In: Homenagem a Joseph M. Piel por ocasião do 
seu 85º aniversário. Instituto de Cultura e Língua Portuguesa/Conselho de Cultura Galega, 1988, p. 369. 
330 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 8, fólio 1. 
331 Nas cartas de perdão concedidas por D. João II para agressões e homicídios, a maioria dos suplicantes 
pertencia ao gênero masculino, o que endossaria para Portugal a tese de Gauvard sobre a criminalidade francesa, 
segundo a qual o número de perdões concedidos às mulheres tende a diminuir no final da Idade Média e início 
da Modernidade. (GAUVARD, Claude. De grace especial: crime, etat et societe em France à la fin du Moyen 
Age. Paris: Publications de la Sorbonne, 1991, p. 300-301). Observamos, todavia, que as mulheres eram 
igualmente alvo da graça régia, posto que no reino lusitano a concessão do perdão não se restringia àqueles 
crimes. Assim, nos casos de delitos que maculavam a honra da mulher e de sua família ao atentarem contra as 
normas matrimoniais, a situação se invertia, ou seja, as mulheres se encontravam em maior número entre aqueles 
que recorriam à misericórdia do monarca.  
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“briolanja anrriquez” que pede mercê por “aveer afeiçam carnall E teuera por sua mamçeba 

teuda e mamteuda huuma graçia Rodriguiz molher ssolteira”.332 Neste mesmo livro 

encontramos a carta da referida Graça Rodrigues que suplicava o perdão régio por ser dito que 

“esteuera por manceba theuda e mantheuda de huum Joham vaaz creliguo de mjsa 

benefiçiado (...) e de huum JorJe do rregno homem cassado em a dicta villa moradores Com 

os quaaes e cada huum dellos ouvera afeiçom carnall e rrecebera delles bem fazer”.333 

A mulher supracitada atentava contra as diretrizes da Reforma Gregoriana 

confirmadas no IV Concílio de Latrão em 1215, que estabeleceu o casamento como um 

sacramento e a instituiu obrigatoriedade do celibato clerical. De costume amplamente 

difundido e aceito, a barregania passou a representar uma prática contrária ao ideal de conduta 

cristã e aos poucos a barregã passou a ser associada à mulher que colocava em perigo a honra 

da clerezia. Tal prática desestruturava a instituição do casamento monogâmico e indissolúvel 

realizado pela Igreja que por sua vez era um importante meio de exercer o controle sobre 

práticas sexuais consideradas incompatíveis com o sacramento do matrimônio. Contra essas 

mulheres foram canalizados os esforços que buscavam reprimir aqueles que atentavam contra 

as práticas e representações veiculadas pela Igreja e pelo poder régio.  

A legislação do reino distinguia três modalidades de barregania a partir da condição do 

homem que estava envolvido neste crime: o concubinato com homens solteiros, o pecado 

cometido com homens casados que implicava também em adultério e a transgressão clerical 

que violava a obrigatoriedade do celibato dos religiosos. Observamos, assim, que a despeito 

dos direitos e poderes concedidos à mulher portuguesa, o discurso disciplinador da conduta 

sexual feminina era formulado tendo como base o estatuto social masculino. 

Em Portugal, a legislação reconhecia a possibilidade de que “algua molher, que fosse 

casada de feito, e nom de direito”.334 O concubinato entre solteiros constituía uma relação 

conjugal indesejada que, todavia, não implicava em crime. As condições jurídicas das esposas 

submetidas a estas uniões não eram as mesmas daquelas que pronunciaram os votos do 

sacramento do matrimônio. Todavia, tais mulheres não estavam totalmente desprovidas de 

proteção jurídica. Nesse sentido, se “ella fosse avuda e trautada por casada com aquel, que a 

ouvesse recebuda por molher, teendo-a em fama pubrica de molher, e nomeando-se 

pubricamente por marido, e molher, e por taaes avudos geeralmente na vizinhaça, honde 

moram” a relação era reconhecida, o que por sua vez possibilitava aos cônjuges legarem 

                                                 
332 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 7, fólio 8. 
333 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 7, fólio 8. 
334 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título XXIII, p. 89-90. 



 150

herança aos filhos dessa relação e os obrigava a manter a fidelidade exigida pela aliança 

matrimonial.335  

Os solteiros que viviam em concubinato podiam reverter sua situação casando sob os 

auspícios da Igreja. Já a barregania clerical e/ou com pessoas casadas tinha como agravante o 

fato de não poderem ser legitimadas na medida em que tanto o clérigo quanto o homem 

casado estavam proibidos de contrair matrimônio. O religioso que casasse desrespeitaria as 

determinações da Cúria Romana e a hierarquia eclesiástica, enquanto que o casado que 

contraísse segunda núpcias estaria cometendo os pecados de adultério e bigamia. A fornicação 

de solteiros também devia ser combatida, mas certamente que as práticas sexuais ilícitas dos 

religiosos e dos casados implicavam em maior dano à sociedade, posto que violavam a 

obrigatoriedade da castidade clerical e a indissolubilidade do sacramento do matrimônio. 

Assim, a gravidade do pecado da barregania estava associada ao estatuto social do pecador, 

sendo mais grave para os casos que envolviam religiosos e pessoas casadas. Tal como 

aconteceu com “duarte aluarez” que foi preso “por barregania cassado” e recebeu carta de 

perdão de D. João II, que determinava que dali “em diamte nam prendaes nem mamdes 

prender” aquele que rogara pela misericórdia régia pedindo “por merçee e a omra da morte e 

paixom de nosso Senhor Jhesus cristo que lhe perdoássemos a nossa Justiça”.336 

Ao confrontarmos a legislação régia e a canônica com as cartas de perdão concedidas 

às barregãs observamos, nas experiências cotidianas, divergências entre as deliberações 

institucionais de controle social e as vontades individuais. Se por um lado as práticas 

matrimoniais instituídas pela Igreja não foram imediatamente seguidas por toda a população, 

por outro lado os poderes temporal e espiritual continuaram empreendendo esforços para 

impor as determinações emanadas de Roma. No reinado de D. João II tínhamos, portanto, a 

coexistência de antigas formas de coabitação que prescindiam da intermediação da Igreja com 

uma nova tradição que desautorizava e perseguia os modelos que no século XV eram 

considerados desviantes. 

Deus criara o poder para que o governante cumprisse a função de pacificador e 

ordenador da sociedade a fim de encaminhar os súditos em direção à salvação. Somava-se 

isso o objetivo imposto ao soberano de realizar o bem comum. Assim, a legitimidade do 

poder régio estava consubstanciada em um conjunto de princípios religiosos veiculados pela 

Igreja que o instavam a penalizar a ofensa à moral religiosa daqueles que praticavam a 
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barregania e a agir com clemência a fim de reintegrar os acusados às normas sociais e 

espirituais vigentes. 

Pensar as relações de barregania no medievo significa nos voltarmos para a família, 

que por sua vez nos remete à origem do indivíduo e suas relações com a comunidade 

circundante, pois era na família que se encontrava o principal ponto de acolhimento e apoio, 

bem como as coordenadas de posicionamento e inserção na sociedade. O lugar social de cada 

um não podia, portanto, ser desvinculado da família da qual se fazia parte. 

A família era um importante pólo no estabelecimento de alianças, sendo a mulher o 

elo de ligação com outros grupos familiares. Nesse sentido, o casamento desempenhava 

importante papel na organização social e política do medievo português. Nas famílias da 

nobreza, o controle da mulher estava estreitamente ligado à posse de terras e ao poder, 

principalmente quando a pretendente pertencia a um estamento superior ao do futuro marido, 

pois ao desposar uma mulher o homem garantia aos seus descendentes uma elevação em suas 

honras e dignidades e assegurava os direitos sobre os recursos da família de sua consorte.  

O casamento representava para as famílias abastadas a possibilidade de conservar seus 

bens familiares indivisos e de lhes acrescentar outros. Em relação aos filhos segundos, a quem 

geralmente estava reservado o ingresso na carreira eclesiástica por estarem excluídos da maior 

parte da herança paterna, o casamento se mostrava uma importante estratégia de manutenção 

ou ascensão sócio-econômica, pois ao se unir a uma viúva abastada ou a uma jovem de 

família rica, o segundogênito podia alcançar a almejada associação de riqueza e nobreza em 

seus descendentes. Tudo isso certamente fazia com que no casamento se concedesse menos 

atenção à vontade individual e emocional das mulheres na escolha de seus maridos. 

O casamento era um elemento fundamental para assegurar que a sucessão hereditária 

estivesse nas mãos da linhagem, posto que o matrimônio visava selar uma aliança entre duas 

famílias que transmitiam seus bens e honras a um herdeiro legítimo. Neste caso, o 

consentimento dos futuros cônjuges e dos pais era de suma importância e ainda no século XV 

suscitava discussões sobre a importância da concordância dos noivos e de suas respectivas 

famílias. 

Nos textos emanados de Roma o consensus, ou seja, a vontade individual dos 

nubentes, era fundamental para que o casamento fosse considerado legítimo. Este desejo 

deveria ser proclamado publicamente para só então o compromisso que culminaria no 

matrimônio ser considerado válido. O consenso mútuo possuía, portanto, importante papel a 

desempenhar no controle de matrimônios que tinham como objetivo o estabelecimento de 

aliança entre famílias. Todavia, na prática, principalmente no que diz respeito às famílias mais 
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abastadas, a valorização da vontade dos cônjuges tendia a dar lugar aos interesses e estratégias 

familiares. 

A legislação também evidenciava a preocupação de proteger a mulher de um 

matrimônio realizado sem o consentimento dos nubentes. Buscando limitar a imposição de 

casamentos por parte dos pais, o Livro 4 das Ordenações Afonsinas determinava que 

ninguém, independentemente de seu estado e condição, constrangesse um homem ou mulher a 

casar contra sua vontade. Os matrimônios deveriam ser celebrados “livremente per vontade 

verdadeira daquelles, que assy ouverem de casar, segundo manda a Sancta Igreja”.337  

Se por um lado a lei reafirmava a liberdade de escolha de cada um, em consonância 

com o consentimento mútuo exigido pela Igreja, por outro lado a legislação não impunha 

penas para aqueles que descumpriam tal determinação. Acrescenta-se a isso a existência de 

outra lei presente nas Ordenações Afonsinas, que conferia importante papel aos pais na 

escolha do cônjuge. Nesse sentido, o casamento contra a vontade dos progenitores era 

considerado pecado e injúria contra aqueles que tinham preeminência sobre os nubentes. 

Devido à gravidade da afronta sofrida, tal atitude era punida com a perda da herança. Neste 

caso, a herança só poderia ser dada se os filhos ou filhas legítimos, que não tivessem se 

sobreposto às determinações dos pais, concordassem com tal benesse. De modo algum a 

herança se transferia imediatamente para a filha injuriosa. O direito a herança só poderia ser 

resgatado se a mulher conseguisse aliar a falta de herdeiros legítimos, que podiam ser filhos 

ou netos, com o perdão dos responsáveis afrontados.338  

Nos estratos inferiores havia probabilidade de um maior poder de decisão por parte 

dos jovens casadoiros. Todavia, quando se tratava de interesses de riqueza e poderes 

nobiliárquicos subjacentes à aristocracia, o consentimento dos pais ou daquele que tinha o 

pátrio-poder sobre os nubentes era necessário e suficiente para que o casamento se realizasse. 

A fim de evitar que mulheres honradas fossem retiradas do poder de seus tutores para se 

casarem secretamente com homens que as não mereciam, gerando desonra para os parentes, 

ilegitimidade dos filhos de um casamento que não podia ser comprovado e conflitos entre as 

famílias envolvidas, a legislação vigente no reinado de D. João II determinava que  

 
todos aquelles, que daqui em diante casarem com taaes molheres sem 

consentimento daquelles, com que vivem, ou que as criam, ou em seu poder 

teverem, e esteverem como dito he, se beens ouverem ao tempo, que com ellas 

casarem, percam-nos, e ajam esses bees aquelles, com que ellas viverem, ou que as 

criavam, ou em cujo poder estavam; e se os elle nom quiserem, aja-os ElRey (...) 

mandamos, que seendo ella em poder de seu Padre, ou Madre, e casando se sua 

                                                 
337 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro IV, título X, p. 72. 
338 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro IV, título LXXXXVIIII, p. 361-362. 
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licença e autoridade, que aja pena contheuda na Ley d’ElRey Dom Donis, feita 

sobre tal caso.339 
  

A questão do consentimento ligava-se à determinação da idade ideal para o enlace dos 

jovens. Sete anos era considerada a idade mínima para a realização do contrato matrimonial. 

Todavia, baseada na tradição romana, prevalecia o limite de doze anos para os homens e 

quatorze anos para as mulheres para que o casamento fosse considerado legítimo. Nesse caso 

incidia a singular importância dada à questão da vontade individual, posto que a partir dos 

doze anos o indivíduo era considerado portador de razão e prudência suficientes para exprimir 

sua vontade de contrair matrimônio. 

Mesmo quando realizado antes dos doze anos, a consumação do casamento, que 

tornava a relação indissolúvel, só poderia acontecer quando completada a idade recomendada 

pela Igreja. Para esta era a relação sexual que de fato consumava o matrimônio. Sendo mais 

inclinada ao pecado e a principal fonte de tentação do homem, a saída encontrada para 

moderar o comportamento feminino estava no casamento, fosse com um homem ou com 

Cristo. A mulher deveria, portanto, estar sob a tutela masculina, cabendo ao homem ter para 

com ela o amor fraternal que o impelia a zelar pela boa conduta das mulheres sob sua 

responsabilidade. E para moderar sua concupiscência restava a ela o sexo lícito dentro do 

casamento tendo em vista a procriação. 

A Igreja aceitava a relação dentro do matrimonio em oposição às relações sexuais 

consideradas impudicas e como forma de conter o pecado da luxúria, pois de acordo com os 

ensinamentos paulinos: “bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da 

prostituição, cada um tenha sua própria mulher, e cada uma tenha seu próprio marido. O 

marido pague a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido”.340 

Portanto, prevalecia a idéia de débito conjugal, segundo o qual o homem e a mulher tinham a 

obrigação de manter relações sexuais de acordo com o que era considerado lícito a fim de 

evitar que se recorresse a pensamentos e práticas pecaminosas. A cada um estava garantido o 

direito de exigir o pagamento do débito conjugal sob a alegação de evitar males maiores 

como, por exemplo, a luxúria e o adultério. O sexo só era lícito, portanto, para os leigos que 

contraíram matrimônio. 

Para que o casamento estivesse dentro das normas estabelecidas, as famílias deviam 

procurar o cônjuge de seus filhos entre indivíduos que não possuíam uma origem comum, 

                                                 
339 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título XIII, p. 46-47. 
340 I Coríntios 7: 1-3. In: BÍBLIA Sagrada. Velho e Novo Testamentos. Trad. João Ferreira Almeida. Rio de 
Janeiro: Bíblica Brasileira, 1976. 
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posto que a Igreja condenava as relações sexuais até o quarto grau de parentesco. Sendo a 

relação de parentesco uma determinação cultural, no período estudado ela ultrapassava os 

limites da consangüinidade, abrangendo também as relações de aliança e solidariedade. Nesse 

sentido, o interdito não estava limitado à consangüinidade direta, posto que os impedimentos 

se estendiam às relações baseadas na afinidade já que todos os consangüíneos da esposa eram 

considerados parentes do marido e vice-versa.341  

 
O rol de parentes e afins com os quais o homem não podia dormir era longo, 
disposto nesta ordem: filha, mãe, irmã, nora, madrasta, enteada, sogra, tia, avó, 
prima e cunhada, às quais a Igreja acrescentava parentes ‘de cognição espiritual por 
via dos sacramentos do batismo e confirmação’, isto é, comadre, madrinha e 
afilhada.342 

 

A relação sexual em um dos casos supracitados implicava em pecado contra os 

preceitos cristão e em delito contra as determinações da legislação emanada do poder real. 

Nesse sentido, uma carta de perdão foi concedida por D. João II a Maria Fernandez acusada 

de “dormir carnallmente com huum andre afonso seu segundo primo”.343 Também a viúva 

“caterina annes” obteve perdão régio mediante o pagamento de “mjll reis” para a arca da 

piedade, por se “dizer que ella fora culpada que dormjra carnallmente com hum alvaro 

aluarez sseu compadre e que tinha delle huma filha”.344  

Nos casos de incesto não apenas a mulher era culpabilizada, ou seja, o homem também 

estava obrigado a comparecer perante os oficiais da justiça para pagar por seus pecados, como 

no caso de pero annes, acusado numa devassa de dormir com sua madrasta após a morte de 

seu pai, “auendo dela filhos”.345 

Somavam-se aos supracitados, os graus proibitivos em virtude de relações sócio-

econômicas, como por exemplo, o pecado de incesto cometido pelos que viviam de soldada e 

mantinham relações sexuais com as mulheres sob a guarda de seu senhor. Nestes casos a 

legislação previa a pena de morte, ressalvando que a execução não poderia ser feita antes que 

fossem enviadas ao rei as informações sobre o acusado a fim de fazer saber “o caso qual he 

com suas qualidades, e circunstancias, e assy mandarmos como for nossa mercee”.346 Cabia, 

                                                 
341 FRANCO, Isabel Maria M. A. As mulheres no seio das relações familiares do Couto de Santo Tirso nos finais 
da Idade Média (1432-1516). In: ALVIM, Maria Helena Vilas-Boas (Coord.). Em torno da História das 
Mulheres. Lisboa: Universidade Aberta de Lisboa, 2002, p.15. 
342 MENDONÇA, Pollyanna Gouveia. Sacrílegas famílias: conjugalidades clericais no bispado do Maranhão no 
século XVIII. Dissertação de mestrado. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2007, p. 95. 
343 O monarca impôs “que ella pagasse para a piedade seiçentos reis”. ANTT. Chancelaria de D. João II. 
Livro 5, fólio 4. 
344 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 18, fólio 7vº. 
345 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 8, fólio 10. 
346 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título XI, p. 43. 
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portanto, ao rei a determinação da punição imposta aos cometeram aleivosia contra seus 

senhores maculando a honra das mulheres colocadas sob sua proteção.  

No cotidiano observamos que o fato de parentes consangüíneos e afins coabitarem 

levou o poder eclesiástico a contemporizar a questão, concedendo dispensa e, portanto, 

abrindo precedentes, a fim de salvaguardar a paz entre famílias que selaram aliança através do 

casamento ou ainda de manter a indissolubilidade das uniões celebradas pela Igreja e 

posteriormente sabidas incestuosas. As concessões feitas pela Igreja em relação ao grau 

proibitivo se faziam presentes principalmente entre as famílias mais abastadas que desejavam 

firmar acordos, mormente em relação à família real. Neste caso, destacamos o casamento de 

D. João II com uma jovem de uma das mais importantes casas senhoriais de Portugal (Viseu), 

“dona Lyanor dalem Castro, filha mayor do Infante [D. Fernando, irmão de D. Afonso V], e 

prima com irmãa do Príncipe”.347 Assim, o bem comum e os interesses e salvaguarda do 

reino através de pactos selados por meio de matrimônios foram inúmeras vezes priorizados 

em detrimento das determinações da Cúria Romana que impunham interditos à realização dos 

votos nupciais. 

Da instituição do matrimônio também faziam parte os filhos, que eram de suma 

importância para a manutenção econômica, política e social da família. Se para os menos 

abastados os filhos significavam mais braços e mais recursos na lavoura e nas oficinas, para a 

nobreza representava a possibilidade de transmissão e manutenção de bens patrimoniais, 

honras e títulos a herdeiros legítimos.  

  
Efetivamente, a sucessão não supõe apenas a reprodução biológica: acarreta também 
consigo a manutenção e a defesa do status alcançado. (...) A manutenção do status, 
por sua vez, não se deverá considerar apenas como defesa da posição social ou 
política obtida, como busca do prestígio ou da riqueza, mas também como luta pela 
própria identidade da família em relação com o grupo que a enquadra e os seus 
diversos níveis.348  

 

À medida que o casamento celebrado pela Igreja tornou-se sinônimo de coabitação 

justificada e valorizada pela sociedade, a legitimidade dos filhos vinculou-se à legitimidade 

do matrimônio. Nesse sentido, os filhos gerados a partir das relações ilícitas do adultério e da 

barregania eram considerados ilegítimos tal qual a união carnal que a precedera. O pedido de 

perdão para o barregania clerical e entre leigos estava, portanto, vinculada à legitimidade dos 

descendentes. Reconhecer publicamente uma relação ilícita que gerara filho(s) e filha(s) era 

fundamental para um posterior pedido de legitimação dos frutos destas uniões. Tal 
                                                 
347 RESENDE, Garcia de. Op. Cit., p. 4. 
348 MATTOSO, Jose. A mulher e a família. In: A mulher na sociedade portuguesa. Visão histórica e 
perspectivas atuais. Colóquio. Coimbra: Instituto de História econômica e social, 1986, p. 38. 
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reconhecimento podia implicar na punição do crime cometido, nesse sentido, ganhava 

fundamental importância o pedido de perdão régio a fim de que a publicidade da relação 

conjugal e a legitimação da prole não fossem acompanhadas da prisão ou degredo dos 

requerentes. 

Havia uma diferenciação jurídica entre a prole legítima, fruto do casamento, e os 

filhos originados a partir do concubinato.  Em Portugal, os filhos advindos de relação com 

uma manceba – filhos naturais – podiam ocupar os mais elevados lugares na sociedade. 

Todavia, para que isso se tornasse uma realidade era necessário que fossem legitimados, 

tarefa que cabia exclusivamente ao rei, posto que a legitimação dos filhos naturais era um 

direito soberano do monarca. Sendo o maior dispensador de graças e mercês do reino, D. João 

II podia trazer para a esfera da legalidade as situações e pessoas que, apesar de serem 

toleradas, encontravam-se em situação ilícita ou de inferioridade social e jurídica. 

De acordo com as Ordenações Afonsinas, se um peão solteiro tivesse como barregã 

uma mulher também solteira, os filhos naturais advindos dessa relação tinham direito à 

herança paterna, tal qual os filhos legítimos, pois “segundo custume da terra, [se o peão] 

ouver filhos de barregaã, estes devem d’herdar, e partir com os filhos lidemos”.349 Todavia, 

esta repartição da herança não se fazia se o homem fosse cavaleiro, “porque os filhos, que 

ouver de barregaã, nom podem herdar os beens de seu Padre”.350 Em caso de morte de 

abintestados e na falta de herdeiros legítimos, os bens do defunto passavam a pertencer a 

Coroa, que tendo a propriedade desses bens podia fazer o uso que melhor lhe conviesse, o que 

geralmente significava a doação em préstimo a serviços prestados. 

Para a nobreza a saída encontrada para que seus descendentes naturais pudessem 

manter um estatuto sócio-econômico semelhante ao de seu progenitor era legar bens e 

angariar honras e favores ainda em vida do pai. Nesse sentido, formava-se na sociedade uma 

imensa teia de relações de solidariedade e reciprocidade no seio da nobreza que recorria às 

relações de parentesco e amizade para obter ofícios, privilégios, honras e bens móveis e 

imóveis junto ao monarca e/ou aos demais membros deste grupo social.351 

Os filhos ilegítimos não gozavam da mesma preeminência social de seus pais e não 

tinham direito de herdar os bens e honras dos mesmos. A Lei Mental promulgada por D. 

Duarte em 1434 proibia os fidalgos de transmitirem os bens da coroa aos seus descendentes 

                                                 
349 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro IV, título LXXXXVIII, p. 359. 
350 Ibid., p. 360. 
351 Ibid., p. 359-360. 
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que não fossem de linhagem masculina e legítima.352 Entretanto, sua situação podia mudar em 

virtude do casamento de seus progenitores, se fossem solteiros ou alcançassem o estatuto de 

viúvos, posto que o legítimo matrimônio colocava os filhos dentro da legalidade reivindicada 

para obterem a mesma honra e se tornarem herdeiros plenos dos pais. 

Parte significativa dos membros da nobreza vivia em constantes deslocações, ora em 

suas propriedades e comendas dispersas pelo reino, ora na órbita da corte ou de grandes casas 

senhoriais em busca de cargos, casamentos, mercês e outros benefícios que as alianças intra-

nobiliárquicas proporcionavam. A dispersão do patrimônio e ocupações senhoriais favorecia a 

mobilidade desta elite que, tal como acontecia com os grandes mercadores, podia servir de 

justificativa para a manutenção de mulheres ilegítimas que os acompanhavam ou eram 

mantidas nas diferentes localidades as quais o indivíduo estava ligado por laços econômicos 

e/ou sociais. Estas relações, que de modo algum estava restrita à elite concelhia ou senhorial, 

podiam dar origem a filhos igualmente ilegítimos, disseminando na sociedade a tolerância à 

bastardia.  

A aceitação e o reconhecimento de filhos bastardos eram amplamente praticados e 

tolerados em Portugal de quatrocentos, estando presente na formação de importantes casas 

senhoriais. Apesar de teoricamente os filhos naturais não poderem ser herdeiros se não fossem 

legitimados mediante mercê régia, o homem podia conceder, ainda em vida, a seu filho 

ilegítimo parte de seu patrimônio. A prática freqüente do concubinato e a existência de 

inúmeros filhos ilegítimos podiam ser verificadas dentro da própria família real, posto que D. 

João II possuía um filho bastardo – D. Jorge – a quem o monarca desejou deixar o trono 

quando da morte de seu único filho legítimo. D. João II empreendeu esforços para legitimar 

D. Jorge junto a Cúria Romana a fim de que o mesmo pudesse sucedê-lo no trono.  

O monarca não obteve sucesso no pedido de legitimação de seu filho bastardo, 

todavia, conseguiu do Papa a autorização para conceder a D. Jorge os mestrados de Avis e 

Santiago. O filho ilegítimo de D. João II foi aceito no círculo cortesão sob a tutela da rainha 

D. Leonor e tendo sido acompanhado de um mestre latinista renomado, Cataldo Sículo, foi a 

ele propiciada uma educação condizente com a que recebia os membros da alta nobreza. Além 

disso, o rei o dotou de vasta extensão de terras. Assim, abaixo das casas de Viseu e Bragança, 

a precedência nobiliárquica cabia a D. Jorge, que somou aos bens da Coroa recebidos de D. 

João II as rendas adquiridas em virtude do casamento com a filha de D. Álvaro.  

                                                 
352 TOMA, Maristela. Imagens do degredo: História, legislação e imaginário (a pena de degredo nas 
Ordenações Filipinas). Dissertação de Mestrado. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 73. 
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O casamento era um importante núcleo de identificação e inserção feminina na 

sociedade. A mulher era referenciada a partir de seu tutor masculino que podia ser o pai ou o 

marido. No caso da barregania com homem casado, estas mulheres não estavam mais sob a 

guarda do seu progenitor, todavia, juridicamente também não estavam sob a responsabilidade 

do marido na medida em que tais relações eram consideradas ilegais. A barregã era, portanto, 

um membro desgovernado do organismo social, não estando como determinava a lei e a moral 

cristã sob o comando de um homem.  

Se por um lado reconhecemos a posição subalterna na mulher, por outro lado não 

podemos pensá-la como um ser à parte da sociedade, nem crê-la totalmente desprovida de 

participação na vida econômica familiar. Em relação aos bens, a mulher dificilmente 

participava sozinha de sua administração ou era considerada como chefe de um grupo 

familiar, exceto nos casos de viuvez. Todavia, a esposa era tida como segunda pessoa do 

casal, assumindo na ausência do marido todas as suas obrigações. 

 No que diz respeito às obrigações e direitos em relação à terra, o homem figurava 

como cabeça do casal353 e na sua ausência a sua mulher o sucedia e, por fim, na falta desta era 

o filho quem a substituía, ou seja, “morto o marido, a molher fica em posse, e Cabeça de 

Casal, e de sua maaõ devem de receber os herdeiros, e leguatarios do marido partiçom de 

todos os bees, que per morte do dito marido ficarom, e bem assy os leguados”.354 A 

ilegitimidade da coabitação interferia no direito de herança e no cumprimento de deveres 

exigidos pela comunidade, gerando uma forte desorganização caso esta possível sucessora 

não tivesse vivenciado uma relação que colocasse a si e a seus filhos como sucessores e 

responsáveis legítimos pelo cultivo e cumprimento dos encargos e compromissos relativas à 

posse e produção da terra. 

A manutenção da dignidade e honra das mulheres casadas também estava ligada aos 

problemas econômicos que a barregania suscitava, na medida em que muitos eram os homens 

que alienavam seus bens em favor de suas mancebas. Sendo o homem a cabeça do casal, 

cabia a ele a gestão dos bens familiares o que o autorizava a dispor de suas possessões em 

benefício de quem melhor lhe aprouvesse. O direito masculino de renunciar aos bens em favor 

de outrem levava muitos homens a fazê-lo sem a devida autorização da segunda pessoa do 

casal – a esposa – em favor da família ilegítima. 

                                                 
353 O termo casal não se referia apenas a um homem e a uma mulher que se uniram pelo matrimônio. Na Idade 
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A fim de evitar a transferência de bens da família legitimamente constituída para as 

barregãs, a legislação proibia aos homens fazerem doações à sua manceba. A venda também 

estava vetada, pois, presumia-se que fora feita de forma a prejudicar a família em benefício de 

uma relação pecaminosa e criminosa. Caso tais doações houvessem sido feitas, a esposa podia 

demandar em juízo a fim de reaver tais bens. Para evitar uma maior vulgarização de uma 

prática que lesava as mulheres e filhos lídimos e que poderia levá-los à mingua, as 

Ordenações proibiam aos homens casados efetuar transações relativas aos bens de raiz sem a 

devida autorização da esposa. Ficava, portanto determinado que  

 
Se alguu homem casado der á sua barregaã alguã cousa movel, ou raiz, ou a 

qualquer outra molher, com que aja carnal afeiçom, a molher sua poderá revogar, e 

aver pera si a dita cousa, que assy for dada. E mandamos que essa molher seja 

recebida a demandar a dita cousa em Juízo sem authoridade e procuraçom do 

marido, quer a esse tempo seja em poder do marido, quer apartada delle; e essa 

cousa, que ella assy demandar, e vingar, mandamos que seja sua propria em solido, 

sem o dito seu marido em ella aver parte, e que possa della fazer todo o que a ella 

aprouver , assy e tam perfeitamente, como se casada nom fosse.355 
 

Tal como a Igreja era una e havia um único senhor, também o laço estabelecido pelo 

matrimônio não poderia ser desfeito e o vínculo entre marido e mulher não podia consentir na 

existência de uma terceira pessoa. Violar este sacramento significava ferir também o 

fundamento eclesiástico de um único Deus e uma só Igreja, um único homem e uma só 

mulher. Os barregueiros despertavam, portanto, a preocupação tanto da justiça secular quanto 

da eclesiástica que estavam atentas à manutenção do casamento em conformidade com as 

exigências do dogma católico, ou seja, uma união monogâmica e indissolúvel. 

O direito canônico previa algumas situações nas quais era possível a anulação do 

casamento, como, por exemplo, a celebração por um clérigo não habilitado ou ainda a união 

estabelecida em dissonância com as regras canônicas. No caso de bigamia não havia 

dissolução das segundas núpcias, e sim a constatação da inexistência deste matrimônio, já que 

estes laços eram considerados nulos pela ortodoxia católica. Constatada a bigamia e 

comprovada a nulidade das segundas núpcias, o problema não estava resolvido, pois o bígamo 

cometera um crime contra a moral e a ordem estabelecida devendo, portanto, se submeter à 

justiça régia, que por sua vez punia os bígamos diretos, ou seja, o que sendo já casado 

contraía segundo matrimônio, e os bígamos indiretos, isto é, as pessoas solteiras que 

estabeleciam uma relação ilícita com um indivíduo casado. 

Ao desposar uma mulher que possuía marido ainda vivo, o barregão solteiro incorria 

no crime de bigamia e não apenas a mulher que cometera “o torpe pecado” ofendia a lei 
                                                 
355 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro IV, título XIII, p. 79. 
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secular e a moral cristã, ele também cometia ao mesmo tempo um crime e um pecado punidos 

pelas ordenações do reino. A fim de fugir dos rigores da justiça que estabelecia as punições 

para os comportamentos sexuais ilícitos, ambos os acusados deviam solicitar o perdão do rei 

que o concedia mediante a promessa de que os perdoados se afastariam do pecado cometido e 

se absteriam de praticar um ato da mesma espécie. 

O casamento enquanto sacramento era indissolúvel e a base para tal preceito estava no 

texto bíblico no qual Jesus reafirmava que o divórcio só era permitido em caso de 

prostituição. Ao ser questionado se era lícito um homem repudiar sua mulher Cristo responde: 

 

Não tendes lido que aquele que os fez no princípio  macho e fêmea os fez, e disse: 

portanto deixará  o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só 

carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus juntou 

não o separe o homem. (...) Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua 

mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério; e 

o que casar com a repudiada também comete adultério.356 
 

Outros argumentos também eram considerados como dignos de repúdio da mulher. 

Nesse sentido, devemos destacar que sendo o sexo permitido apenas no casamento com o 

objetivo de prover a família de filhos legítimos, a mulher estéril poderia ser repudiada a fim 

de salvaguardar a descendência do homem.  

Em relação ao adultério devemos distingui-lo pela gravidade do ato que por sua vez 

podia ser medido pela condição das pessoas envolvidas neste crime/pecado. Havia o adultério 

simples, segundo o qual apenas um dos parceiros era casado, tínhamos também o duplo 

adultério que envolvia duas pessoas casadas e, por fim, o sacrilégio voluntário que era 

cometido quando pelo menos um dos envolvidos mantinha uma relação sexual ilícita 

maculando votos religiosos proferidos.357 

A identificação da prostituta com a mulher adúltera levou a uma ampla aceitação do 

divórcio em caso de adultério, sendo condenada com mais veemência a relação ilícita da 

mulher, que ao cometer tal aleive punha em risco a legitimidade dos filhos, introduzindo 

sangue alheio na família. O adultério colocava em risco a legitimidade da descendência e feria 

a honra do marido que para restabelecê-la podia matar os adúlteros sem por isso ser implicado 

em crime.358  

A manceba de homem casado assimilada à prostituta e/ou adúltera deveria se separar 

do homem com quem convivera até então e adotar uma vida de castidade, abstendo-se de 
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relações sexuais. A mulher que procedera de maneira incorreta deveria se arrepender do erro 

cometido e não impor empecilhos para que o homem retornasse para sua esposa legítima. A 

esta por sua vez cabia perdoar a injúria que recebera contra sua honra para que o perdão do rei 

fosse concedido. Nesse sentido, a barregã de homem casado estava obrigada a solicitar da 

esposa ultrajada um documento no qual constasse que a mulher lidima lhe perdoava e abria 

mão do processo formal contra os adúlteros. Para tanto “Isabel gonçalues” ao solicitar o 

perdão régio apresentou  

 
huum estormento publico (...) no quall sse contynha que por a dicta brjatiz aluarez 

fora dicto que ella perdoaua a dicta ssopricante e a nom querja acusar nem 

demandar por Razom da dicta querella e adultereo e pecado passado que com dicto 

Joham gonçaluez seu marido Cometera em estar por sua manceba teuda e 

manteuda.359 
 

Cabia também à esposa legítima perdoar o marido que a ofendera pecando contra a lei 

do casamento. Este perdão da parte ofendida devia ser feito formalmente a fim de que o 

adúltero pudesse recorrer ao perdão régio. Assim, “esteuam jorgue nosso besteiro da camara 

morador em cabeça davide” informou no pedido de perdão “que a dicta Sua molher lhe 

perdoara e o nom quisera por Razom da jnjurya e pecado que lhe asy fezera e cometera com 

a dicta mamçeba ssegundo majs compridamente ver poderjamos per huum publico 

estormento o qual perante nos foy apressentado”.360 A fim de evitar um mal maior, ou seja, 

que o adúltero para refrear seus desejos sexuais voltasse para sua manceba, a esposa deveria 

aceitar o marido arrependido, não se isentando de pagar seu débito conjugal. Todavia, se esta 

se recusasse a cumprir as obrigações sexuais mútuas, a continência deveria ser tomada como 

uma forma de penitência dos pecados cometidos. Assim, aquele que maculara o sacramento 

do matrimônio estava obrigado a manter-se afastado de sua concubina e a conservar a 

castidade a fim de preservar a indissolubilidade do casamento.  

É certo que nem todos os homens e mulheres punidos e/ou perdoados pelo crime de 

barregania cumpriram com a obrigação de não voltar a este torpe pecado; como podemos 

verificar a partir do documento de “Isabell rodriguiz” que afirmava que o monarca que sob a 

condição de que viveria honestamente lhe outorgou uma “carta de perdam e que despois 

dauer o dicto perdam ella tornara a estar por manceba teuda e manteuda de dicto frey pero 

com o quall ouvera afeiçam carnallmente e Reçebera delle bem fazer”.361 D. João II perdoa a 

suplicante contanto que ela pagasse “para a piedade quinhentos Reis e daqui endyamte viua 
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bem e onestamente e E nam torne majs ao dicto pecado”. 362 De qualquer modo, fosse a 

primeira vez que os indivíduos incorressem no erro ou fossem reincidentes cabia a população 

circundante auxiliar o monarca na manutenção da moral cristã denunciando os casos de 

convivência conjugal ilícita. 

Analisar a barregania implica em se colocar na encruzilhada do discurso disciplinador 

e das resistências a essas regras, pois verificamos uma relação complexa da população frente a 

estes delitos. Ora tais relacionamentos ilícitos eram tolerados e se observava a convivência 

relativamente harmoniosa com aqueles que não se submeteram aos preceitos da Igreja, ora se 

rechaçavam esses amores fora da legalidade denunciando os amancebamentos entre leigos e a 

barregania clerical.  

As cartas de perdão evidenciam que inúmeras são as denúncias de barregania feitas 

por parentes e amigos, por outro lado os testemunhos também explicitam que tais relações 

pecaminosas eram mantidas por longos anos sem que fossem, contudo, levadas ao 

conhecimento das autoridades. Muitos leigos e clérigos eram fornicadores vagos, ou seja, 

possuíam relações sexuais eventuais e efêmeras, outros, porém, viviam relacionamentos 

públicos estáveis com características semelhantes às famílias constituídas de forma lícita na 

qual o homem responsabilizava-se pelo sustento da mulher e de uma numerosa prole. 

As questões ligadas ao casamento não se restringiam à esfera privada, pois se o 

matrimônio visava a normatização da sociedade e a manutenção dos preceitos cristãos, todos 

os parentes, amigos, vizinhos e dependentes eram estimulados a lançar um olhar vigilante 

sobre a vida familiar circundante a fim de identificar e denunciar desvios que deveriam ser 

prontamente repelidos pelas autoridades civis e eclesiásticas. Tal situação gerava um 

ambiente de temor da delação, o que por sua vez induzia inúmeros culpados a solicitar a graça 

régia mesmo antes de terem sido denunciados. Assim, “briatiz fernandez molher viuua” 

afirmava que  

 
nam embargante della ja asy ser apartada Como Dicto he Diz que ella se tymja Das 

nosas Justiças De a por Razam do dicto pecado Passado que asy cometeo em estar 

por manceba do sobre Dicto em sendo cassado com a dicta sua primeira mulher 

prenderem e procederem contra ella.363 
 

As denúncias que constam nas cartas de perdão comprovam que a condenação da 

barregania clerical e laica e as correspondentes sanções, apesar de não acabarem com tal 

prática, estavam difundidas na sociedade portuguesa. A própria legislação do reino estimulava 
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a delação daqueles que mantinham relações de barregania, legando ao delator uma parte da 

quantia arrecadada em virtude destes crimes, pois estava determinado que 

  
qualquer do povoo possa acusar taaes molheres, como estas, e aver a terça parte 

destas penas, e as duas partes sejam pera o Alquaide Moor da Cidade, ou Villa, ou 

Julgado, honde esto acontecer, se o hi ouver; e nos lugares, honde Alquaide nom 

ouver, sejam essas duas partes pera os Meirinhos, que ham os outros direitos dos 

Meirinhados. Pero se estas molheres forem achadas, ou acusadas, honde Nós com a 

nossa Corte fomos, per nossos Meirinhos, e Officiaaes, e outras pessoas perante o 

Corregedor de nossa Corte, mandamos, que a terça parte seja do que acusar, e as 

duas partes sejam pera as prisoões das nossas cadeas, e despesas d’alguus pobres 

presos.364  
 

Assim, se a denúncia fosse feita à justiça local ou diretamente aos oficiais régios, em 

ambos os casos ao denunciante era dada a terça parte das penalidades impostas às barregãs, o 

que certamente levava diversas pessoas a denunciarem atitudes suspeitas tal como no caso de 

“maria rrodriguiz” que afirmava em seu pedido de perdão “que allgumas pessoas que lhe 

mall queriam querellaram della aas nossas justiças dizendo que ella viuera com huum pero 

nunez filho do defunto ffernam nunez que fora Seu marido”.365 Se cabia à população 

denunciar atitudes desviantes de homens e mulheres em relação ao sacramento do matrimônio 

também estava sob sua responsabilidade levar ao conhecimento dos corregedores a 

negligência do poder local no tocante a barregania.  

Um suplicante de perdão informou na sua solicitação que “poderja ora auer sees anos 

pouco mais ou menos que Vasco Lourenço tabeliam e britiz gonçalvez Sua molher 

querelaram delle as nosas Justiças” dizendo que ele dormira por força com uma mulher.366 

Tal denúncia fora feita pelo fato dos denunciadores terem grau de afinidade com a vítima. 

Todavia, independentemente do parentesco e da amizade que uniam os indivíduos, os 

tabeliães estavam obrigados a denunciar a existência de barregãs aos juizes sob pena de perda 

dos ofícios e demais mercês régias. Outros agentes do poder local, tais como alcaides e 

meirinhos, também tinham a responsabilidade de coibir os atos contrários à conduta sexual e 

matrimonial recomendadas.  

Todavia, muitas vezes a demorada estada no local em que exercia o ofício e/ou a 

fixação de moradia na região pressupunha a formação de alianças que implicavam em vícios e 

no exercício da justiça em favor de um grupo ou indivíduo inserido na sua rede de 

solidariedades. Para tentar solucionar tal situação foi necessário legislar sobre a negligência 

do poder local em relação à barregania, posto que estes agentes podiam ser coniventes com a 
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prática, na medida em que os próprios oficiais da justiça cometiam tal pecado. Isso fica 

evidente na súplica de “Isabell dandrade” que pede perdão porque ela “esteuera por manceba 

theuda e mantheuda de huum Joham da couynbra escudeiro e Jujs em a dicta vylla 

[Alenquer] homem casado”.367 De acordo com as Ordenações Afonsinas 

 
Outro sy porque os Alquaides nom querem prender as barregaães dos Clerigos, e 

por sua negrigencia estaõ com elles em esse pecado, Mandamos a esses 

Corregedores, que se acharem, que ellas assy vivem, e nom som presas, que 

compram a Hordenaçom nos ditos Alquaides, e levem delles as penas contheudas 

na dita Hordenaçom; e nom o fazendo assim, sejam certos, que lhas faremos paguar 

em tresdobro pera a Nossa Chancellaria.368 
  

Cabia, portanto, aos corregedores a obrigação de verificar se os crimes e pecados 

estavam sendo coibidos conforme determinava a legislação do reino. Estes representantes do 

poder régio deviam punir os agentes da justiça que ignoravam as ordenações ao permitirem 

em suas localidades a coabitação ilícita. Se o crime denunciado não fosse punido a contento 

em virtude da negligência dos corregedores encarregados de zelar pela manutenção da ordem 

e da moral, cabia também a população denunciar os relapsos. Neste caso, as Ordenações 

Afonsinas determinavam “que percam os officios, e nom possam mais usar das ditas 

correiçoões”.369 Assim, através de uma legislação que estimulava a delação de práticas 

sexuais e conjugais ilegais, o poder régio contribuía para reforçar a política de vigilância e 

controle da barregania. 

Inicialmente impunham-se penas espirituais aos que cometiam tal pecado. Todavia, a 

Igreja se queixava de que elas não eram suficientes para retirarem os pecadores de sua vida 

luxuriosa. A monarquia, a pedido da clerezia, tomou para si o direito e o dever de impor 

castigos a tais atitudes contrárias a Deus e ao reino. Nesse sentido, foi feita lei para punir as 

atitudes sexuais e conjugais condenadas pela Igreja e para reprimir tal prática que fazia com 

que muitos  

 
dapnavão suas fazendas, e dapnificavam e gastavam e perdiam seus bees com 

barregaães, que tinham mantheudas, seendo casados com suas molheres lidemas, e 

desemparavam suas molheres, e delles as feriam, e traziam mal per azo de sas 

barregaães, vivendo em peccado mortal, e em dapno de suas almas.370  
 

A legislação condenava de acordo com o lugar sócio-econômico do qual o homem 

fazia parte, enfatizando que quanto maior a honra, poder e riqueza da família, maior era o 
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dever de se submeter às leis do reino e de servir como modelo aos demais membros do 

organismo social. Nesse sentido, quanto mais abastados e privilegiados fossem os envolvidos, 

maior a pena para o erro cometido. Sendo os representantes da justiça encarregados de zelar 

pelo moral cristã e o bem comum, aqueles que tinham “Officios honrados d’ElRey, ou de 

Prelados, ou d’outros Senhores, ou de Concelhos, ou forem Vogados, ou Procuradores de 

Numero, ou Fizicos”, assim como tabeliães e escrivães também deveriam ser mais 

severamente punidos.371  

As Ordenações Afonsinas nos informam que ao tempo de D. João I, à barregania de 

homens casados era imposta uma pena pecuniária aos pecadores. Assim, os casados ricos e 

honrados que tivessem barregãs deviam pagar pela primeira vez que incorressem em tal erro a 

quantia de 500 libras e sua barregã pagava 250 libras.372 “Outro sy o casado, que for pobre, e 

nom tever bees, que cheguem a trezentas libras, e tever barregãa, pague polla primeira vez 

vinte e cinco libras, e a sua barregãa doze e meia”.373 A quantia paga pelo homem e a mulher 

aumentavam em decorrência da reincidência. Todavia, se incorresse no erro mais de três 

vezes a barregã era punida com açoite público e o degredo do bispado pelo prazo de um ano, 

já o barregão devia ser preso, independentemente de sua condição social, e sua punição seria 

estabelecida pelo monarca. 

A condenação ao pagamento pecuniário não implicou na redução desejada do crime de 

barregania, o que levou a uma modificação da lei, que sendo considerada excessivamente 

branda não levava ao sincero arrependimento e abandono do pecado, principalmente por parte 

daqueles que possuíam recursos financeiros para custear as penas impostas a si e suas 

barregãs. Nesse sentido, de acordo com as Ordenações Afonsinas além das multas previstas 

na lei anterior, foi imposta à mulher que pecasse pela primeira vez o degredo da cidade ou 

vila e seu termo pelo prazo de um ano, as que incorressem no pecado pela segunda vez 

arcariam com o pagamento de multas e com a expulsão do bispado por um ano.374 Se 

retornassem ao crime seriam açoitadas publicamente, punição degradante que implicava em 

desonra pública das acusadas.  

Pelo exposto anteriormente observamos que a legislação ao tempo de D. João II 

imputava uma penalidade maior à mulher, cabendo ao homem envolvido no crime de 

barregania o pagamento de penas pecuniárias, enquanto aquelas eram expulsas do local onde 

moravam. A manutenção da vida conjugal ilícita redundava em infâmia e no afastamento da 
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mulher de suas relações sociais e familiares; a punição para as que perseveravam neste crime 

era, portanto, a exclusão do organismo social.  

A despeito dos castigos previstos nas Ordenações do reino, D. João II concedeu 

inúmeras cartas de perdão para tais mulheres. O não cumprimento da legislação não deve ser 

visto como uma afetação arbitrária dos direitos e interesses da Igreja que reivindicava a 

punição como forma de desestimular tal prática, pois cabia ao rei analisar os casos e decidir 

sobre a necessidade de alterar a ordem jurídica vigente. Mesmo que as decisões do monarca 

contrariassem as determinações da legislação, a sua execução não podia ser tomada como 

uma violação de fato da justiça, posto que a vontade régia era entendida como fonte de direito 

e este não era considerado arbitrário quando tinha por objetivo restabelecer o equilíbrio social 

pautado na moral cristã. 

Após ser julgado e condenado pelo crime de barregania, o acusado podia recorrer à 

graça régia solicitando diretamente ao rei a anulação ou comutação da decisão baseada na 

justiça formal, que julgava segundo critérios estabelecidos para toda a comunidade. Na 

realização da justiça através da graça régia prevalecia o pressuposto de que tendo sido 

proferida a sentença esta poderia não cumprir plenamente seu objetivo de fazer justiça, pois as 

circunstâncias particulares que caracterizavam o delito podiam gerar uma defasagem entre a 

norma estabelecida e as experiências cotidianas. Para resolver tal situação, o monarca fazia 

uso de uma decisão excepcional – graça e mercê régias – a fim de arbitrar o conflito baseado 

nos anseios e valores sociais sem, contudo, abrir mão da análise da situação particular que por 

sua vez exigia uma decisão igualmente singular que resguardasse os valores e interesses do 

conjunto social. 

As penalidades impostas reafirmavam a assimilação entre as mulheres e Eva. As filhas 

desta, sendo mais inclinadas ao pecado da luxúria, seduziam os homens levando-os também à 

práticas concupiscentes que punham em risco seus bens e sua alma. De acordo com o discurso 

misógino da Igreja, era preciso punir com rigor estes seres ardilosos que transgrediam a moral 

cristã, afastando, portanto, do convívio social os agentes que ameaçavam a ordem social. Por 

outro lado, perdão régio concedido às barregãs nos remete a figura de Maria Madalena, a 

pecadora arrependida a quem Cristo perdoou os pecados. 

Se por um lado tínhamos três diferentes transgressões de barregania, sendo a menos 

prejudicial à alma dos envolvidos e à sociedade a relação entre solteiros que poderia ser 

legitimada através do sacramento do matrimônio, por outro lado a tríade também era o 

símbolo utilizado para definir os três principais paradigmas de mulher na Idade Média.  

 Eva representava um perigo para si e para a sociedade, pois desobedecendo à vontade 
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do Pai, ela se deixara seduzir pelas palavras da serpente arrastando consigo Adão. Assim 

como Eva, que introduziu o pecado no mundo, as demais mulheres eram consideradas mais 

inclinadas ao pecado do que os homens. Como Eva com sua falácia induziu o homem a pecar, 

assim também suas sucessoras representavam uma tentação para o homem, e para fazê-lo cair 

na perdição usavam preferencialmente a sua sexualidade. 

Eva foi culpabilizada pela introdução do pecado no mundo e também por induzir Adão 

ao erro e por isso foi duplamente penalizada, passando, a partir da expulsão do Paraíso, a 

gerar seus filhos com dores e a acatar a submissão ao homem. Acrescenta-se que vigorava a 

idéia de que a transmissão do pecado original se fazia por meio da procriação. Assim, se 

estabeleceu uma correspondência entre pecado original e sexo, consolidando a 

desqualificação da prática sexual, que efetivamente era considerada mais perigosa nas filhas 

de Eva. 

 Como antítese de Eva, tínhamos Maria, através de quem a salvação entrou no mundo. 

Esta concebeu o Salvador sem conhecer o pecado da carne; era, portanto, virgem e mãe. 

Maria era uma intercessora privilegiada porque Cristo, como bom filho, ouvia os apelos da 

Mãe. Por isso, a Virgem era cultuada como aquela que intercedia junto a Deus pelos homens e 

estava associada à Igreja, que fazia a mediação entre Deus e os fiéis. Por ser única, os 

religiosos identificavam Maria com a Igreja triunfante, que pela graça concebeu os filhos de 

Deus, co-irmãos de Cristo, os fiéis. Maria era para os clérigos “única, sem exemplo, virgem e 

mãe Maria”.
375  

 No âmbito das representações femininas, Maria Madalena surgiu como um novo 

paradigma. Tal qual as almas eram mandadas para o Purgatório a fim de se penitenciarem de 

seus pecados veniais, Maria Madalena representava a mulher que pecou, mas que buscou, 

através da penitência purgar seus pecados. Este modelo servia para trazer ao redil as “Evas”, 

posto que tendo levado uma vida incontinente, Maria Madalena passou por um processo de 

conversão, levando a partir de então uma vida de penitência e enquadrando-se dentro do 

padrão que a Igreja impunha às mulheres. Maria Madalena abandonou, através de seu amor ao 

Mestre, a figura de mulher pecadora para tornar-se um modelo de mulher virtuosa.376 

Maria Madalena era a pecadora da cidade, e todos compreendiam que o seu pecado era 

a concupiscência da carne, pecado este associado ao sexo feminino, que para fazer os homens 

                                                 
375 OPTIZ, Cláudia. O quotidiano da mulher no final da Idade Média (1250-1500) In: DUBY, Georges, 
PERROT, Michelle (Dir.) História das Mulheres. Porto: Afrontamento, 1990. 5v. V.2: A Idade Média, p. 40.   
376 Maria Madalena, que surgiu como modelo acessível às mulheres que viviam no século, encarnava três 
figuras: Maria de Magdala, da qual Cristo expulsou sete demônios; Maria de Bethânia, irmã de Lázaro e Marta, e 
a pecadora que lavou os pés de Cristo com suas lágrimas e os secou com os cabelos. 
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caírem em tentação usava preferencialmente a sua beleza, sendo esta realçada através do 

vestuário e de enfeites. Resultado da desobediência e queda do homem, o vestuário era 

especialmente perigoso para as mulheres, posto que inúmeras eram as que incitavam o 

homem ao pecado da carne usando roupas que faziam sobressair seus atributos corporais. “As 

mulheres vestem-se, portanto, suntuosamente para saírem, enfeitam-se para serem vistas, 

maquilham-se para aparecerem em público e serem apreciadas, desejadas, invejadas”.377 

Aquelas que alteravam os seus traços físicos com a intenção de melhorar a aparência e que 

tentavam minimizar os sinais de envelhecimento com pinturas e ungüentos eram associadas 

ao diabo, na medida em que também este buscou intervir nos desígnios divinos. 

Senhoras da comida e das ervas, as mulheres também eram acusadas de usarem suas 

obrigações diárias para satisfazerem sua lascívia. Para tanto, recorriam a filtros, poções e 

ungüentos feitos de forma a fascinar e cativar os homens que desejavam e a afastar aqueles 

com quem estavam obrigadas a coabitar. Por tal motivo foi  

  
fora entrege pressa huuma ana Rogriguiz por sse dizer contra ella que ella 

Ensinara a outra molher a fazer E dar huum bollo a huum sseu amyguo de que sse 

nam se queria nada nem fezera nenhuum Enpidimento ssendo culpada por ello Em 

huuma devassa e que Entrauam homens de dya e de noute em sua cassa nom sendo 

hy seu marido.378 
 

 Assim muitas mulheres que não contraíram o matrimônio ou que foram forçadas a 

casar sem dar seu consentimento, eram acusadas de atrair o homem que desejavam e de 

macular a moral estabelecida tornando-se barregãs de homens casados, de clérigos e de 

solteiros. 

A correspondência entre as barregãs e as mulheres luxuriosas e/ou prostitutas se fazia 

presente nos diversos grupos sociais, constando inclusive no discurso legislativo que proibia 

aos homens, de qualquer estado e condição, de levarem barregãs à Corte. Se desrespeitasse 

esta proibição a “dita barregaã em todo caso seja degradada da Corte com pregom na 

audiencia, ou seja posta na mancebia, qual ella ante quizer”, 379 ou seja, à barregã eram dadas 

duas opções: o banimento do local onde o monarca estava ou a estada no prostíbulo da cidade 

enquanto o rei estivesse naquela localidade. 

A assimilação das barregãs à Madalena não se fazia apenas de forma simbólica, pois 

no cotidiano, após serem abandonadas por seus amásios, muitas se viam sem seu meio de 

sustento e tinham que buscar recursos em outras localidades, nas oficinas das cidades ou nas 
                                                 
377 CASAGRANDE, Carla. A mulher sob custódia. In: DUBY, Georges, PERROT, Michelle (Dir.) História das 

Mulheres. Porto: Afrontamento, 1990. 5v. V.2: A Idade Média, p.127. 
378 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 10, fólio 6. 
379 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título VIII, p. 36. 
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atividades agrícolas. Sem a proteção de um homem, muitas mulheres se viam na encruzilhada 

do abandono e do opróbrio; sendo rejeitadas por sua parentela, a qual desonraram, voltavam-

se para a prostituição. “Apesar de essas mulheres serem jurídica e economicamente 

independentes, a sua situação social era geralmente muito má (...) geralmente as mulheres 

solteiras sem ajuda externa encontravam-se rapidamente no limite vital mínimo”.380 A 

situação daquelas que não tinham proteção ou tutela masculina e que necessitavam sustentar 

um ou mais filhos era ainda mais difícil. Muitas arriscavam sua liberdade ao praticarem 

furtos, na maioria das vezes de alimentos, ou se prostituírem como forma de obter recursos 

mínimos para sua sobrevivência.381 

Quando uma mulher não conseguia mais tirar seu sustento da prostituição, restava-lhe, 

por regra geral, a mendicidade ou as casas que acolhiam ex-prostitutas. A Igreja considerava 

obra pia com direito a indulgência o casamento com prostitutas a fim de tirá-las de uma vida 

pecaminosa e encorajava a criação de instituições dedicadas à assistência de viúvas, 

indigentes ou arrependidas. O casamento era um importante recurso para restituir a honra 

maculada pelo pecado da barregania, tal com no caso de um homem que intercedeu junto ao 

monarca pela vida de uma “manceba de mancebia” condenada a morte por não cumprir o 

degredo. De acordo com o requerente considerando, o “seruiço de deus e saluaçam da dicta 

manceba e mouido de bom fazer porposera de lhe pidir para cassar com ella polla qual nos 

pedia por merçee que aRelleuassemos da morte e de toda outra penna e lha dessemos 

liuremente para ello com ella cassar”.382 O monarca concedeu seu perdão “contamto que ella 

casse e Receba por sseu marido ao dito Joham diaz sopricamte e viua com elle bem e 

onestamente como sua molher”.383 Assim, D. João II ao conceder seu perdão também 

incentivava o casamento dos amancebados como forma de pôr termo ao pecado da barregania 

e à prostituição, inserindo os perdoados nas normas compartilhadas pela Igreja, pela Coroa e 

pelo conjunto social.  

A reinserção social consubstanciada no perdão régio acompanhado do afastamento da 

prática pecaminosa pode ser percebida na graça concedida “Joham rrodriguiz” que foi preso 

e, após ser solto, feriu um homem do meirinho encarregado de sua prisão.  

 
o dicto Joham rrodriguiz pedir por merçe e a honrra da morte e paixam de nosso 

Senhor Jhesus cristo que lhe perdoassemos a nossa Justiça Se nos a ella por Razam 

da Acusaçam que contra elle dada fora que lhe deceparra huuma maaom em 

alguuma gujssa era theudo por quamto elle queria cassar com eirea alluariz molher 

                                                 
380 OPTIZ, Cláudia. Op. cit, p. 411. 
381 Cf. ROUSSIAUD, Jacques. A prostituição na Idade Média. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 
382 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 5, fólio 5. 
383 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 5, fólio 5. 
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ssollteira que foy da mancebia para com ella viuer em galluacam E nos vendo o que 

assy dizer e pedyr Jnviou e como elle cassou com a dicta eirea alluarez a porta da 

JgreJa pubricamente Segundo dello fomos certo por huum publico estormento de 

çertidam que Jsso mesmo peramte nos foy apressemtado que parecia sseer fecto e 

assynado por Gonçalo Lourenço nosso tabeliam em esta villa de ssantarem aos 

XXbIIJ dias dabrjll do anno desta carta// vista a Sentença do liuramento e huum 

estormento com ho nosso passe querendo lhe fazer graça e merçe Temos por bem e 

lhe perdoammos e o avemos por Relleuado e perdoado do talhamento da maaom 

vysto como cassou com a dicta eirea alluarez pubricamente Contanto que anbos 

vam estar a serujr e morar huum anno continuo ha nossa villa darzilla
384 

   

Maria Madalena através do arrependimento e penitência venceu a concupiscência da 

carne. Também as mulheres que haviam confessado o pecado e se arrependido do crime de 

barregania deveriam “praticar aquela singular e providencial forma de temperança, dita 

castidade ou continência, que põe ordem e medida no desordenado e perigoso mundo dos 

prazeres sexuais”.385 Através do exemplo de Maria Madalena, que após uma verdadeira 

conversão se voltou para o Salvador, a mulher podia ser reabilitada, desde que vivenciasse o 

processo de arrependimento e se voltasse para uma prática constante de castidade.        

 
E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Ele estava à mesa na casa 
do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento; e, estando por detrás, aos seus 
pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos; 
e beijava-Lhe os pés e os ungia com o ungüento.386 

 

Sendo a barregã uma mulher que praticou publicamente o mal contra toda a sociedade, 

desviando-se dos padrões de casamento estabelecidos, era necessário que a confissão a Deus 

viesse acompanhada da confissão pública do delito cometido, ou seja, a fim de que as virtudes 

do perdão e da humildade fossem exercitadas o suplicante devia reconhecer sua culpa pedindo 

humildemente ao rei, o perdão pela injúria cometida contra o conjunto de cristãos do reino.  

A confissão e o arrependimento sincero dependiam um do outro; não havia verdadeiro 

arrependimento sem confissão, como também a confissão não era válida se não vinha 

acompanhada de sincero arrependimento, e a Igreja e a monarquia na condição de vigários de 

Cristo exigiam ambos para conceder a absolvição das faltas. A confissão da barregã mais do 

que uma fórmula estrutural do documento de perdão régio representava o reconhecimento do 

erro cometido diante de Deus e da sociedade e a aceitação da culpabilidade por parte do 

suplicante era condição indispensável para a obtenção do perdão. 

Para conseguir o perdão régio, a mulher tinha que confessar publicamente seu erro 

perante os representantes do poder real, assumindo seu sentimento de culpa e demonstrando 

                                                 
384 ANTT. Chancelaria de D. João II. L.23, f. 126. 
385 CASAGRANDE, Carla. Op. Cit., p.110. 
386 Lucas 7: 37-38. In: BÍBLIA Sagrada. Op. Cit. 
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sincera contrição pelo pecado cometido. O que se buscava era saber a ignorância ou 

consciência do ato pecaminoso, seguido do arrependimento. Ter ciência do que era permitido 

ou proibido implicava em desobediência e, portanto, na condenação. Por sua vez o 

arrependimento poderia culminar no perdão. A culpa que normalmente levava à condenação, 

deveria ser substituída pelo comprometimento em não cometer semelhantes crimes. Excluída 

a culpa e a condenação subseqüente, restava à mulher uma vida de retidão e penitência.  

D. João II era apresentado como um rei cristianíssimo, com uma fé inabalável na 

mensagem de Cristo. Fé que deveria ser traduzida em obras “porque, assim como o corpo sem 

espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta”.387 Eram as obras de amor que 

garantiam a autenticidade da fé, era através delas que esta virtude se realizava. Nesse sentido, 

conhecer a Deus era praticar o que Lhe agradava, ou seja, exercitar a justiça e ser 

misericordioso, “pois assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte, 

na sua força, nem o rico, nas suas riquezas; mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me 

conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra; porque 

destas cousas me agrado, diz o Senhor”.388  

Ao falarmos de misericórdia não podemos esquecer que esta não era apenas a 

referência a um sentimento, uma disposição interior. Ao conceder o perdão régio para as 

barregãs observamos que o monarca buscava sedimentar a caridade enquanto uma inclinação 

afetuosa que se fazia ação; a remissão era a concretização de um amor ativo que intervinha 

em favor daqueles a quem amava – os súditos que desejavam ser perdoados e reintegrados à 

sociedade. Enfatizava-se assim a associação entre o monarca e o “rei dos reis” que era 

“compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade; que guarda a 

misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniqüidade, a transgressão e o pecado, ainda que 

não inocente o culpado”.389  

O Antigo Testamento descreve a aliança de Deus com Israel, e desta aliança, que tinha 

origem num Deus enamorado de seu povo,390 brotava uma atitude de gratidão, de fidelidade e 

de amor ao Deus libertador. Deus interveio, agiu em favor de seu povo. Israel devia também 

amar cumprindo os mandamentos e obedecendo a vontade do Criador. É dentro deste 

sentimento de amor e gratidão que devemos inserir o perdão régio que instava as mulheres 

arrependidas a cumprirem as determinações morais vigentes na sociedade, a saber, abster-se 
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de relações carnais ilegítimas.  

A legitimidade do poder de D. João II estava assentada nas virtudes da justiça e da 

misericórdia e, nesse sentido, a relação entre os súditos e o monarca não podia ser entendida 

se separada da ligação entre os fiéis e Cristo, rico em misericórdia, e da missão redentora que 

o Pai Lhe confiou. À semelhança, para o monarca, mais importante que castigar era zelar pela 

salvação das mulheres pecadoras que, dizendo-se arrependidas e temendo o castigo, pediam o 

perdão régio.  

A Igreja veiculava a imagem de um Deus misericordioso que concedia perdão aos 

homens desobedientes mediante arrependimento e que deu seu único Filho para ser imolado 

em favor da salvação dos pecadores. A teoria do vicariato de Deus obrigava o monarca a 

exercer determinadas virtudes, sendo a justiça e a misericórdia as virtudes por excelência de 

D. João II. Assim, no modelo de misericórdia de Deus estava assentado um dos principais 

aspectos do governo de D. João II, o perdão régio.  

Outra forma de caridade recomendada era o amor aos inimigos e o perdão aos que lhes 

fizeram mal. O perdão concedido às barregãs também possibilitavam este tipo de 

misericórdia. Nas representações clericais da sociedade, o reino de Deus era apresentado 

como perdão oferecido generosamente aos homens, já que perante o Pai todos eram devedores 

a quem foi perdoada a dívida do pecado original por meio do sacrifício de Cristo. A crença na 

morte e ressurreição de Jesus implicava numa disponibilidade constante para o perdão. A 

generosidade presente no perdão régio era sinal da imitação do Salvador, pois o Senhor ao 

morrer, para que o pecado dos homens fosse perdoado, deixou o exemplo a ser seguido.  

 
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos 
devedores; e não nos deixe cair em tentação; mas livra-nos do mal.[...] Porque, se 
perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará; se, 
porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas 
ofensas.391 

 

A própria vida do rei, que enquanto homem possuía momentos de fraqueza diante das 

seduções, deveria servir de exemplo para aqueles que pecaram contra a honra da Igreja, 

expressa nas determinações sobre os atos sexuais ilícitos. Assim, evidenciando a imagem de 

D. João II como modelo a ser seguido, Garcia de Resende escreveu que  

 
o príncipe como homem mancebo que era, ainda que o esforço, saber, e os cuidados 

eram de muyto mayor hidade que a sua, todauia não podia negar o que a natureza 

dá, e aquillo a que geralmente os mancebos são mais inclinados, e alguas oras hia 

de noite fora secreto, com hua ou duas pessoas, a folgar em cousas de amores.392  
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Quando ainda era príncipe, D. João possuíra uma manceba com quem teve um filho 

bastardo, D. Jorge. Depois de ser coroado, e, portanto, de se tornar espelho de virtudes, o rei 

adotou a conduta requerida a todos os súditos: o arrependimento frente aos erros e pecados 

cometidos e a fidelidade matrimonial acompanhada da continência sexual. Nesse sentido, o 

cronista não faz mais menção às relações conjugais ilícitas do monarca que será delineado 

como um homem continente. 

Ao propor o perdão como um meio de estabelecer uma aliança de obediência dos 

súditos, D. João II mostrava que não esperava uma comunidade perfeita, na qual não se tinha 

nada a perdoar. Pelo contrário, ele levava sempre em conta a fraqueza e imperfeição humanas. 

Pois, “se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a 

verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 

perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça”.393 Tal como nas comunidades paulinas, 

a relação entre rei e súditos não deveria estar assentada somente sobre a lei fielmente 

observada, mas também sobre o perdão, imitando a generosidade do Pai e do Filho. Esta 

imagem foi forjada por Garcia de Resende que relatou o perdão régio concedido a um homem 

condenado a morte por dormir com sua cunhada. De acordo com o cronista, o pecado ocorreu 

porque 

 
 

Vio el Rey o feito, e achou que sendo a molher viua elle tinha a cunhada em casa, e 

que era moça fermosa, e que per morte da molher, e descuido dos parentes ficara 

assi com elle das portas a dentro, e que neste tempo a ouvera, e el Rey vendo isto 

disse: Ho diabo pode muyto, e nossa fraca humanidade muyto pouco, e neste 

pecado da carne ainda menos, e mais avendo dahy tantos azos de pecar, como he 

estarem sos em hua casa tanto tempo. E havendo respeito a tudo me parece, que 

pois isto, e feyto desta maneyra, que per esta moça senão perder seria mais serviço 

de Deos casalos ambos, e mandarlhe por despensação, e assi o fez, e lhe perdoou a 

morte.394 
 
 
De acordo com a narrativa do cronista Garcia de Resende, mais importante que a 

punição era a reintegração dos criminosos às normas sociais vigentes. A misericórdia de D. 

João II possibilitou não apenas a salvação da vida do acusado mas também a remissão do erro 

cometido, posto que aos pecadores foi concedida a possibilidade de se adequar às regras do 

matrimônio estabelecidas pela Igreja a fim de que a moral e a salvação fossem preservadas. 

Neste e em outros casos semelhantes de relação conjugal ilícita, o rei cumpria o 

juramento proferido na sua cerimônia de entronização, na qual prometera aos súditos “com a 

graça de Deus vos reger, gouernar bem e direitamente e vos ministrar inteiramente iustiça 
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quanto a humana fraqueza permita”.395 A natureza pactuada do poder real, por um lado exigia 

do monarca a realização da justiça, que por sua vez não se resumia ao cumprimento 

inexorável das leis, já que pressupunha punição e perdão. A concesão deste àqueles que, 

arrependidos, novamente se submetiam às normas permitia restabelecer a paz quebrada e 

restaurar a relação de reciprocidade violada pelos que não cumpriram as determinações 

morais presentes nas Ordenações do reino. 

A concessão de perdão régio não deve ser vista como sinônimo de impunidade. A 

remissão do crime de barregania situava-se na encruzilhada entre a sociedade desejada e a 

realidade vivida, já que esta nem sempre era condizente com o ordenamento social idealizado 

pelos poderes temporal e espiritual. Tal como o castigo, o perdão também era uma forma de 

controle social na medida em que o rei, amado pelos seus súditos, angariava a gratidão e a 

obediência dos mesmos. O perdão, gesto e sentimento fundamentais do cristianismo, 

possibilitava que as mancebas retornassem ao caminho da retidão preconizado pela Igreja.  

A própria tradição cristã que sacralizava os representantes de Deus na terra 

considerava o amor ao próximo expresso no perdão um dos fundamentos da sociedade e do 

poder delegado por Deus aos chefes espiritual e temporal da cristandade, o papa e o rei. A 

trajetória de Pedro, de quem o papa era sucessor, fornecia importante elemento de 

consolidação do perdão como forma de conseguir obediência e lealdade daqueles que haviam 

escapado às normas estabelecidas. 

De acordo com a Igreja, por sua fidelidade Pedro fora escolhido por Cristo para liderar 

a cristandade.396 Após reafirmar seu amor e lealdade incondicionais ao Messias, o apóstolo 

temendo ser preso e morto pela milícia romana negou Jesus por três vezes.397 Todavia, 

arrependido, chorou o erro cometido, e sendo perdoado por Jesus seguiu seus preceitos 

fielmente. Tal qual Cristo perdoou o apóstolo Pedro e reiterou seu lugar na comunidade dos 

fiéis, também o monarca devia perdoar as mulheres que se desviaram do modelo de 

casamento estabelecido e que, arrependidas, desejavam se apartar definitivamente do crime de 

barregania. 

 

* 
*      * 
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Outro discípulo de Jesus, Paulo, servia de modelo na condenação da barregania. 

Conforme exposto anteriormente, sobre as barregãs de homens casados incidia a acusação de 

bigamia. Todavia, as mancebas podiam incorrer em uma outra espécie de bigamia: a que era 

praticada com os religiosos. Isto porque as pessoas que tinham proferido votos nas ordens 

sacras e mantinham uma concubina rompiam as determinações da ortodoxia, estando 

passíveis de punição pelo erro cometido. Se porventura abandonassem seus votos para se 

casarem estariam profanando o “laço matrimonial selado com a Igreja”. De acordo com o 

apóstolo Paulo, “o solteiro cuida nas coisas do Senhor, em com há de agradar ao Senhor; mas 

o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. (...) E digo isto 

para proveito vosso; não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos 

unires ao Senhor sem distração alguma”.398 

Ao professar o voto, o religioso devia seguir o exemplo do apóstolo que renunciou ao 

casamento para se dedicar integralmente à vida religiosa. Esta era comparada ao casamento, 

sendo o mais perfeito matrimônio na medida em que a Igreja era considerada a noiva de 

Cristo e os religiosos os seus representantes. Pensar o casamento dos clérigos equivalia a 

associá-los aos bígamos que se dedicavam a duas esposas, cometendo assim o crime de 

adultério. Ao fazerem os votos selava-se uma aliança com a Igreja que exigia dedicação total 

no cumprimento das obrigações religiosas e fidelidade absoluta aos preceitos do cristianismo 

que condenavam o prazer sexual por parte de seus religiosos. 

A obrigatoriedade do celibato não se estendia, contudo, aos que pertenciam às ordens 

militares, posto que estes clérigos receberam autorização especial do papa Alexandre VI. 

Assim, estavam dispensados  

 
os freires das Ordens militares de Cristo e de Avis do voto de virgindade, de forma a 
emitirem o voto de castidade matrimonial, podendo casar, como os freires da Ordem 
de S. Tiago da Espada, depois de ter consultado o cardeal de Lisboa e bispo de 
Albano, D. Jorge, português, e peritíssimo em Sagrada Teologia, o qual informara o 
papa que o assunto fora já tratado nos pontificados de Sisto IV e Inocêncio VIII, os 
quais estavam decididos a conceder tal dispensa.399 

 

Os clérigos das ordens militares, dispensados do voto de castidade e dedicados ao 

serviço das armas, se assemelhavam muito mais aos membros da nobreza do que aos 

pertencentes à clerezia, devendo, portanto, contrair matrimônio legítimo e respeitar a 

indissolubilidade e fidelidade presentes nos votos nupciais. Assim, seu comportamento ilícito 

                                                 
398 I Coríntios 7: 32-35. In: BÍBLIA Sagrada. Op. Cit. 
399 PEREIRA, Antonio dos Santos. Op. Cit., p. 275. 
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em relação ao sexo e ao casamento os inseria no grupo dos barregueiros casados conforme 

analisado anteriormente e não na categoria de barregania clerical. 

Fosse pelo seguimento das regras matrimoniais estabelecidas a que os religiosos das 

ordens militares estavam obrigados ou pela castidade dos demais membros da clerezia, para a 

Igreja a normatização da sociedade deveria ser permeada pela regulação da conduta do clero, 

que deveria abraçar uma vida de continência, sendo esta entendida como  

  
a manutenção das virtudes da abstinência, da privação dos prazeres e da moderação 
nas palavras, gestos e atos cotidianos (...) ora significando total abstinência do prazer 
e a tudo que ele se refere, inclusive o ato sexual, ora significando apenas moderação 
e equilíbrio no comportamento exterior.400 

 

 A condição de casado era considerada o estado imperfeito em oposição a perfeição da 

virgindade e do celibato. A partir desse momento as mulheres casadas com religiosos 

passaram a ser consideradas pecadoras adúlteras que representavam um entrave ao 

movimento reformista da Igreja, que através da abstinência sexual buscava erguer uma 

barreira para separar leigos e clérigos. A castidade era, portanto, o meio por excelência de 

diferenciação e de superioridade dos homens da Igreja em relação aos demais membros da 

sociedade. 

Sendo a Igreja a principal instituição no estabelecimento de normas de conduta e na 

busca da assegurar o matrimônio como única forma legítima de coabitação e manutenção de 

relações sexuais, cabia a ela zelar para que seus representantes fossem apresentados como 

exemplos a serem seguidos. Para tanto os religiosos deveriam se pautar no modelo 

apresentado por Cristo, que não foi maculado pela concupiscência da carne e manteve-se 

casto por toda a sua vida. Assim, deste o IV Concílio de Latrão realizado em 1215 estava 

determinado no cânone 14 que “no que diz respeito aos costumes e comportamentos dos 

clérigos, que todos se dediquem a viver com castidade e continência”.401 

A barregania clerical não era considerada uma ofensa apenas aos indivíduos 

diretamente envolvidos em tal crime. Este pecado lesava todo o organismo social na medida 

em que ao infringirem as regras do celibato e do matrimônio tais pecadores ofendiam a 

autoridade régia e a moral religiosa. Além disso, o concubinato clerical corrompia a imagem 

do clero enquanto depositário dos bens da salvação, rompendo a aliança que unia os religiosos 

e os fiéis. Nesse sentido, as transgressões cometidas maculavam toda a sociedade e podiam 

atrair a ira divina contra o reino português,  

                                                 
400 LIMA, Marcelo Pereira. Igreja papal e o casamento: as decretais do pontificado de Inocêncio III. 
Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2001, p. 139. 
401 Ibid., p.146. 
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Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, 
sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos 
batizados em um Espírito formando um corpo (...) Para que não haja divisão no 
corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, 
se um membro padece, todos os membros padecem com ele; e, se um membro é 
honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora vós sois o corpo de Cristo, e 
seus membros em particular.402 

 

Nas denúncias de barregania clerical o que estava em jogo era a própria imagem da 

Igreja, que ficava a mercê dos comentários e críticas dos fiéis aos representantes da 

instituição, que deveriam servir de modelo para os leigos mas apresentavam-se incontinentes 

e desregrados. A Igreja viu-se diante da necessidade de mudar o comportamento dos 

religiosos para que estes se transformassem então nos principais agentes da reforma dos 

costumes sexuais e familiares que se desejava levar a cabo na sociedade portuguesa.  

Não havia uma necessária coincidência entre as práticas cotidianas e as normas e 

representações veiculadas pela Igreja. A despeito da condenação do casamento dos religiosos, 

estes se envolviam nas questões políticas e sociais de suas paróquias e comungavam de 

costumes e valores da região. Muitos religiosos, vivendo em concubinato, aceitavam como 

legítimos os casamentos monogâmicos de fato mas não de direito que tinham a anuência da 

comunidade e estavam assentados na fidelidade e no consentimento mútuo dos cônjuges. 

Nesse sentido, os clérigos estavam sujeitos a admitir relações consideradas pecaminosas pela 

Igreja e a desrespeitarem eles próprios a hierarquia eclesiástica ao vivenciarem a prática 

corrente em Portugal de quatrocentos do concubinato e da barregania, tal como “brramca 

vaaz molher solteira que esteuera por mamçeba theuda e mamtheuda de huum frrey pero 

frrade da hordem de ssam frramçisco de que ouuera um filho e era ora prrenhe delle”.403 Há 

também o caso de “huum fernam prioll de ssam siluestre [que] ouuera filhos com lianor 

Correa molher ssolteria”,404 e de “huum Ruj Rodriguiz abade de sam salvador”.405 Temos 

ainda, “vasco Rodriguiz Creliguo de missa prioll da egreja da dicta villa [que] ouuera huum 

filho [com] maria vaaz molher solteira”,406 além de “huum fernam lopez capellam delRey 

meu Senhor e padre”.407  

Poderíamos multiplicar os exemplos de cartas de perdão que atestavam a coabitação 

ilícita entre religiosos e mulheres. Todavia, por hora basta termos em conta que, a despeito de 

condenação pela lei e pela Igreja, a barregania clerical se fazia presente nos diversos grupos 

                                                 
402 I Coríntios 12: 12-27. In: BÍBLIA Sagrada. Op. Cit. 
403 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 14, fólio 3. 
404 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 20, fólio 1. 
405 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 14, fólio 2vº. 
406 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 5, fólio 5vº. 
407 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 14, fólio 10vº. 
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que constituíam o corpo eclesiástico, sendo praticada por religiosos de ordens menores, por 

beneficiados e pelos que já haviam professado votos, independentemente dos recursos 

econômicos e sócio-culturais adquiridos em função do cargo. 

Era obrigação da Igreja combater os costumes que se opunham a moral cristã, 

cobrando de seus representantes a vigilância da sociedade e o estímulo para que os que viviam 

em concubinato se casassem. Mas como fazê-lo se os próprios párocos não respeitavam as 

regras do casamento? Para que os padres pudessem admoestar e censurar os comportamentos 

ilícitos dos leigos era necessário que eles próprios abandonassem suas práticas pecaminosas. 

Para os religiosos era imprescindível, portanto, se afastar dos prazeres da carne e de seu 

principal vetor, as mulheres. 

Aqueles que não cumprissem as determinações do celibato seriam punidos com a 

perda do ofício que por sua vez implicava na retirada dos benefícios eclesiásticos recebidos. A 

acusação de barregania podia significar o fim dos benefícios socioeconômicos e políticos 

adquiridos em função do cargo religioso. O sínodo de 1430 determinava que os clérigos que 

tivessem a culpa de barregania comprovada seriam condenados à perda de um terço de seus 

benefícios em favor da fábrica da Sé; se o religioso pertencesse a uma ordem sacra mas não 

tivesse benefício ele seria preso por um mês e obrigado a pagar 300 reais. Em caso de 

reincidência a pena seria mais rigorosa, todavia, as constituições deixavam a cargo do bispo a 

escolha da punição adequada à situação do religioso, tendo em vista elementos atenuantes e 

agravantes. Também o Concílio da Basiléia (1435) previa a punição temporal dos clérigos 

concubinários impondo a pena de perda dos benefícios por três meses daqueles religiosos que 

não corrigissem seus atos.408 

A denominação de Clérigo era dada a todos os que receberam a primeira tonsura “a 

qual, não sendo uma ordem menor, é um rito prévio pelo qual o candidato se coloca ao 

serviço da Igreja”.409 A primeira tonsura atestava a predisposição do indivíduo em se dedicar 

à vida religiosa, todavia, o poder régio fazia uma distinção entre os religiosos no que dizia a 

possibilidade de intervenção secular sobre os atos de tais pessoas. Havia três categorias que 

escapavam à jurisdição régia, em maior ou menor grau: os clérigos de ordens menores, os de 

ordens sacras e os beneficiados.410  

                                                 
408 VENTURA, Margarida Garcez. Op. Cit., p. 525. 
409 Ibid., p. 388. 
410 Os beneficiados podiam não ser clérigos, ou seja, não terem recebido a primeira tonsura. Nestes casos temos a 
concessão de benefícios, sem cura de almas, para leigos a fim de eles pudessem usufruir de bens materiais. 
(VENTURA, Margarida Garcez. Op. Cit., p. 393). 
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A isenção da jurisdição régia só poderia ser admitida se os religiosos vivessem de 

acordo com as obrigações de seu estado, a saber, uma vida de dedicação a Deus e ao cuidado 

dos fiéis aliado a um comportamento, em atos e em palavras, consoante a moral cristã. A 

identificação dos religiosos passava obrigatoriamente pelo uso do hábito e da tonsura, sinais 

exteriores do pertencimento à clerezia. Estes dois elementos distintivos também eram 

obrigatórios para que os religiosos de ordens menores gozassem das mercês e isenções 

destinadas aos beneficiados e aos que já haviam professado votos.  

O uso do hábito e a tonsura eram a comprovação de que aquele indivíduo possuía um 

estatuto jurídico diferenciado e em caso de irregularidade deveria ser apresentado ao seu 

superior para ser julgado e punido. A fim de evitar que os religiosos de ordens menores 

escapassem ao mesmo tempo à justiça secular – por ser um religiosos – e à jurisdição 

eclesiástica – por ainda não ter feito votos – a monarquia reforçava a necessidade de 

obrigatoriedade destes sinais exteriores, posto que a sua não utilização poderia dar margem a 

abusos e injustiças. Assim, pelos acordos realizados entre a clerezia e a monarquia, o religioso 

que cometesse algum crime sem o hábito e a tonsura podia ser preso e julgado pelos oficiais 

do poder temporal. Após três admoestações de seus superiores, se o religioso continuasse se 

portando e se vestindo como leigo eles também seriam julgados pelo poder temporal, pois 

perdiam seus privilégios de clérigos.411  

Os sinais exteriores deveriam ser acompanhados por uma disposição interior de se 

dedicar completamente a Deus, que por sua vez requeria atos e palavras que serviam de 

exemplo aos fiéis. Assim se um clérigo possuísse um comportamento incompatível com a 

moral e costumes cristãos ele deveria ser despojado de sua vestimenta a fim de evidenciar que 

sua malícia ou negligência o tornavam inabilitado a pertencer ao estado clerical.  

Em caso de delito que envolvesse a prisão do acusado, se este pertencesse a uma 

ordem sacra deveria ser imediatamente entregue a seu superior para ser julgado no foro 

eclesiástico. Se porventura fosse minoritas, o religioso poderia ser preso por autoridades 

seculares a fim de que seu estatuto fosse verificado. Confirmada a carta que lhe conferia o 

estatuto religioso, o clérigo seria entregue ao prelado que possuía jurisdição sobre sua 

conduta. Todos os religiosos eram então entregues ao foro eclesiástico, com exceção daqueles 

que eram moradores da casa real e dos que estudavam ou lecionavam na universidade, pois 

nestes casos estavam submetidos ao foro secular.412 Excetuava-se também da justiça 
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eclesiástica os assuntos relacionados aos bens temporais sob posse e/ou administração da 

Igreja. 

Em algumas outras situações os religiosos também passavam para a jurisdição régia, 

este era o caso dos clérigos que dormiam com mulheres virgens, contra a vontade da mulher 

ou tendo seu consentimento, nos arredores da Corte. A entrega ao juiz eclesiástico somente 

seria feita depois que a parte lesada fosse satisfeita, pois o local no qual o rei se encontrava 

era visto como o espaço do qual emanava o poder e a justiça. Nesse sentido, cabia ao rei punir 

todos os que cometiam algum delito contra as mulheres honradas, obrigando o culpado a 

corrigir a injúria cometida.  

Se porventura a relação sexual com uma virgem resultasse em casamento, 

independentemente de onde o ato tivesse ocorrido, o religioso estaria obrigado a responder 

todas as demandas e querelas cíveis perante o juiz secular. A desobediência à obrigatoriedade 

do celibato impedia os religiosos de ascenderem ou permanecerem nas ordens sacras, o que 

por sua vez lhes retirava os privilégios eclesiásticos.413 De acordo com as Ordenações 

Afonsinas 

 
Se algum Cleriguo he Bígamo, assy como quando casa com alguuma mulher, a qual 

morta, casa depois com outra, ou casa com alguua viuva corruta; este Cleriguo tal 

perde logo todo o privilegio de Cleriguo, e não deve trazer coroa, nem abito de 

Cleriguo, e logo he sob Jurdiçaõ, e poder de ElRey, e de seu Juiz Leiguo: assi he 

contheudo em hua Decretal de Gregório no titulo do Bigamos no Sexto Livro.414 
 

Para a monarquia, um dos mais importantes elementos para moralizar o clero e definir 

a jurisdição sobre os religiosos era a definição do estado clerical. Para tanto era necessário 

reduzir o número de religiosos de ordens menores que permaneciam indefinidamente nesta 

condição que os colocava simultaneamente na condição de leigos e religiosos, na medida em 

que não proferiam votos. A existência de indivíduos que participavam dos dois estatutos 

criava uma zona de indefinição jurídica que poderia levar a conflitos entre os poderes 

temporal e espiritual e ao mesmo tempo abria a possibilidade desses religiosos alegarem 

isenção de obrigações inerentes àqueles que ascenderam ao sacerdócio. 

A fim de diminuir o número de pessoas promovidas às ordens menores, a pedido do 

rei D. Duarte, o papa Eugenio IV determinou que ninguém deveria receber tais ordens se não 

possuísse um benefício através do qual pudesse se sustentar. “Assim, pela via econômica 
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(pois os benefícios rentáveis eram escassos) se limitava o número de falsas vocações e de 

falsos serviços à Igreja”.415  

Os que entraram para a vida religiosa ainda muito novos estavam obrigados, ao 

completar vinte anos de idade, a receber a ordenação sacerdotal sob pena de perderem os 

benefícios eclesiásticos. Outra solução adotada para diminuir o número de minoritas foi a 

concessão de benefícios com cura pastoral para aqueles que fossem ordenados presbíteros no 

prazo de um ano. Ficava evidente que a entrada nas ordens menores deveria ser vista como 

um período de curta duração até a ascensão às ordens sacras. 

Para a Igreja, os que entravam para o grupo dos Oratores estavam sob a jurisdição 

eclesiástica devendo primeiramente se sujeitar às determinações emanadas do Papa. Todavia, 

para a monarquia, a jurisdição sobre os religiosos dependia das matérias e circunstâncias em 

causa. Assim, no que dizia respeito aos bens temporais a clerezia estava submetida ao rei e 

mesmo em relação às questões morais e religiosas o rei podia intervir, posto que seu ofício 

régio o instava a zelar pela salvação dos súditos e pela moral cristã, que por sua vez o 

obrigava a vigiar a conduta do clero português. 

A necessidade de limitar o número de religiosos de ordens menores no reino também 

estava atrelada à necessidade de distinção entre leigos e religiosos no que dizia respeito às 

relações sexuais consideradas lícitas e ilícitas, posto que aos minoritas não estava totalmente 

vetada a possibilidade de contrair matrimônio. A castidade era o estado ideal recomendado a 

todos os clérigos, todavia, a sua obrigatoriedade estava restrita aos religiosos que possuíam 

cura de almas, ou seja, aos clérigos de missa.  

De acordo com a legislação vigente durante o reinado de D. João II, “E Porque 

aquelles Cleriguos, que assi casarem com molheres virgees, devem gouvir do privilegio dos 

Cleriguos nas cousas, que o Direito manda, como suso dito he, depois da morte dessa 

molheres esses Cleriguos podem ser ordenados de Ordees Sacras”.416 As Ordenações 

determinavam que os religiosos de ordens menores casados deviam usar coroa, hábito e 

cercilho a fim de serem identificados e terem seu estatuto legitimado por sinais exteriores. O 

texto acrescentava que após esse primeiro matrimônio seria ilícito contrair novas núpcias, 

mesmo em caso de viuvez, pois se casarem “com outra molher; não deve este haver privilegio 

de Cleriguo de suso dito, que lhe daa o direito, mas em todallas cousas deve ser sem 

nenhuum privilegio, e responder, e usar como Leiguo”.417 
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Nas cortes de 1482, os povos denunciaram que muitas pessoas ingressavam nas ordens 

menores a fim de escaparem à jurisdição secular, o que por sua vez poderia redundar em 

vários crimes e abusos por parte de tais religiosos que acreditavam na impunidade de seus 

atos. Para pôr fim a tal situação, a população agravada recorreu a D. João II para que ele 

cuidasse para que os bispos concedessem as ordens menores apenas para os que 

demonstrassem a intenção de se tornarem clérigos de missa o mais rápido possível.418  

É comum os estudiosos se basearem no despreparo e desconhecimento dos preceitos 

da Igreja para justificarem as condutas desviantes dos religiosos. Contudo, as cartas de perdão 

às barregãs de alguns religiosos, como no caso de uma manceba de um “bacharell cleriguo de 

misa”,419 nos deixam entrever que a prática estava disseminada em todos os níveis do grupo 

dos Oratores. Acrescenta-se que pelo grande número de cartas de perdão concedidas por D. 

João II após ser feita denúncia pela população local e tendo em vista que as suplicantes 

alegavam saber que cometiam um pecado mortal verificamos que muitos eram os casos de 

barregania e que também era amplo o conhecimento da população de que este comportamento 

não era condizente com as determinações das leis civis e canônicas. Assim, nem o 

desconhecimento das normas pelos súditos, nem as debilidades de instrução da clerezia são 

suficientes para explicar as atitudes dos clérigos face à condenação da barregania clerical pela 

Igreja.  

Nem sempre a entrada na vida religiosa era motivada pelo anseio de se dedicar 

plenamente às questões da fé. Para muitos o sacerdócio era concebido como uma função a 

qual o indivíduo poderia se dedicar como a qualquer outro ofício. Para os mais 

desfavorecidos, interesses além dos religiosos também possuíam grande importância na 

decisão de fazer parte do corpo eclesiástico, pois ocupar um cargo religioso em sua paróquia 

podia significar ter acesso aos proventos advindos da administração das rendas de bens 

móveis e imóveis e de doações feitas em benefício da Igreja. Para a elite, principalmente os 

segundogênitos, a entrada na vida religiosa podia significar a manutenção de um estatuto que 

os mantinha numa rede de alianças e solidariedades horizontais que por sua vez lhes conferia 

inúmeros benefícios econômicos e jurídicos. Podemos exemplificar com o caso de D. Pedro 

Vaz, capelão-mor da capela real, desembargador do paço, bispo da Guarda e prior de Santa 

Cruz de Coimbra. Fazendo parte da clerezia, este fidalgo se apropriou dos benefícios de suas 
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funções e se inseriu na rede de dependências e solidariedades da alta nobreza que lhe permitia 

ampliar seus proventos, prestígio e privilégios.420 

Entre os interesses econômicos que induziam algumas pessoas a se tornarem religiosas 

podemos destacar o recebimento de capelas, o que colocava o clérigo na condição de 

administrador de bens imóveis doados para a realização de sufrágios por alguma alma.421 A 

doação da capela podia ser feita em testamento já que muitos consideravam os religiosos 

como sendo as pessoas mais indicadas para administrar os bens destinados a obras pias ou tal 

administração podia ser feita pelo rei que tinha o direito de se apropriar dos bens que não 

estavam sendo devidamente utilizados. Neste caso, o monarca intervinha determinando um 

preposto que deveria zelar para que os ofícios e/ou obras pias fossem realizadas em 

consonância com as determinações do doador a fim de que a salvação da alma não fosse 

colocada em risco pela displicência ou malícia do antigo administrador. 

Outro fator que poderia se sobrepor à vocação religiosa na decisão de professar votos 

dizia respeito às ofertas, posto que as receitas decorrentes dos ofertórios feitos nas missas e a 

administração dos bens decorrentes de diferentes doações caritativas pertenciam ao pároco, 

que dispunha desses recursos para o cumprimento da vontade do doador, a manutenção da sua 

paróquia e para a sua subsistência. Assim, dependendo da igreja administrada, isso podia 

significar a manutenção do status e padrão econômico semelhante aos desfrutados pelos 

membros da nobreza. Para os grupos mais abastados professar votos significava para os filhos 

a manutenção do membro da família entre os estamentos privilegiados da sociedade. Diante 

de um importante círculo de relações com a nobreza e clero locais e muitas vezes com o poder 

central não era tarefa difícil ter garantida a posse de um cargo eclesiástico, mesmo não 

preenchendo o pré-requisito da vocação religiosa. Por seu turno, tal situação certamente dava 

lugar à existência de casamentos e filhos ilegítimos desses clérigos. 

A Igreja, através das constituições aprovadas no sínodo de 1430, proibia a coabitação 

dos religiosos com os filhos gerados a partir da barregania clerical.422 Todavia, nem sempre a 

lei era cumprida na íntegra, assim, além do convívio dos filhos ilegítimos com os pais, 

verificamos que muitos deles eram beneficiados no ingresso na vida clerical através da 

influência e indicação de seus progenitores. Tal situação certamente implicava no aumento da 
                                                 
420 PEREIRA, Antonio dos Santos. Op. Cit., p. 149. 
421 Em Portugal medieval o termo capela possuía três significados distintos. Assim, esta palavra era utilizada 
para designar o local de culto também era usada para fazer referência ao conjunto de bens destinados a financiar 
os sufrágios para a salvação das almas do doador ou de alguém por ele indicado. O conjunto de atos de culto em 
prol da salvação de uma alma também era chamado de capela desde que no documento de constituição constasse 
um fundador e fossem indicados um administrador e a instituição eclesiástica responsável pela celebração dos 
ofícios divinos mediante uma renda. 
422 VENTURA, Margarida Garcez. Op. Cit., p. 524. 
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hostilidade aos filhos ilegítimos de padres, posto que estes eram acusados de preterirem aos 

que demonstravam melhores qualidades morais e verdadeira vocação religiosa a fim de que 

seus filhos os sucedessem no cargo eclesiástico com todas os benefícios e dignidades que a 

função conferia a seu detentor.  

A censura feita à elevação dos filhos de barregãs de clérigos ao ofício religioso 

ganhava novos adeptos, posto que diante da impossibilidade dos religiosos de contraírem 

casamento estes frutos do pecado não poderiam ser legitimados a partir do sagrado 

matrimônio. A repulsa à barregania clerical assumia contornos mais fortes na medida em que 

ao erro do pai, que com as mãos contaminadas pelo pecado da luxúria tocava os santos corpo 

e sangue de Cristo presentes na eucaristia, somava-se a desconfiança em relação ao 

filho/religioso fruto de uma relação condenada pela comunidade da qual ele fazia parte. 

Observamos uma crescente intolerância da barregania clerical também por parte dos 

fiéis que acusavam os clérigos barregueiros de se afastarem do serviço de Deus e do cuidado 

dos cristãos que tinham sua salvação confiada a religiosos negligentes. Os clérigos 

concubinários prestavam assim um desserviço ao bem comum, pois além de colocarem em 

risco suas próprias almas, também levavam uma parte da população a desprezar os santos 

sacramentos colocando em risco a imagem que se tinha da Igreja e salvação da alma dos fiéis.  

Os clérigos deviam se consagrar à oração e direção espiritual dos fiéis, dedicando 

especial atenção à administração dos sacramentos, que só poderia ser feita por aqueles que 

professaram votos de dedicação total aos preceitos cristãos. Em relação aos sete sacramentos 

– batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, matrimônio, ordenação – eles 

não perdiam sua validade por terem sido ministrados por clérigos concubinários, posto que ela 

não dependia do administrador. Porém, a despeito do dogma católico que afirmava que a 

santidade era inerente aos sacramentos, a má conduta dos clérigos levantava suspeita sobre a 

eficácia de salvação dos ritos celebrados por pessoas indignas. Além disso, os religiosos 

casados eram acusados de relegarem para um segundo plano suas obrigações em função do 

cuidado exigido por mulheres e filhos, negligenciando assim a função sacerdotal.  

Se por um lado os homens da Igreja deveriam se manter afastados das mulheres, 

vetores de riscos para o celibato e honra eclesiástica, por outro lado, como ovelhas do rebanho 

de Cristo elas não podiam ser abandonadas pelos religiosos. A estes cabia o aconselhamento, 

a escuta da confissão e a demonstração de um especial amor fraternal em relação a este ser 

considerado mais inclinado ao pecado. Assim, uma relação mais estreita entre um prelado e 

uma mulher facilmente geravam desconfiança; suspeitas que por sua vez podiam ser 

confirmadas se os religiosos mantivessem contatos sexuais por ocasião da confissão ou em 
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outros momentos nos quais era preciso uma maior proximidade com as mulheres sob seu 

comando religioso. Sob a alegação do cuidado com as ovelhas e do amor fraternal que o unia 

a todos os fiéis o prelado tinha livre acesso às mulheres da sua paróquia. 

A confissão manifestava-se como a concretização do arrependimento e significava a 

prévia aceitação da penitência que seria imposta pelo religioso que somados fariam o pecado 

dar lugar a purificação. Para uma melhor avaliação dos erros contra a fé e a moral cristã, os 

religiosos deveriam investigar minuciosamente os pensamentos e ações dos fiéis, o que por 

sua vez demandava um diálogo mais estreito. Essa intimidade espiritual muitas vezes 

conduziu a uma proximidade que extrapolava o ideal de convivência que deveria prevalecer 

entre os religiosos e as mulheres sob seus cuidados espirituais. 

 A obrigatoriedade da confissão auricular por todos os fiéis contribuía para amenizar 

as culpas dos fiéis e para que os padres fizessem o devido aconselhamento seguido da 

imposição de uma penitência condizente com a falta cometida. Por seu turno ela também 

implicava numa proximidade cada vez maior entre os clérigos e os fiéis e no caso das 

mulheres poderia dar margem ao pecado da sollicitatio ad turpiam, segundo o qual os 

sacerdotes, na confissão sacramental, solicitavam mulheres para a prática de atos sexuais. 

Outro foco de convivência e de tentações para os religiosos era a casa na qual eles 

viviam, já que em geral alegavam a necessidade de ter uma mulher responsável pelos afazeres 

domésticos. Tradicionalmente na sociedade medieval ao homem cabia o sustento da família e 

à esposa eram confiadas as tarefas domésticas. Proibidos de possuir uma esposa que 

cumprisse esse papel, muitos religiosos não prescindiam da contratação de uma mulher que 

ficasse responsável pelo cuidado da casa. Essa relação podia gerar desconfiança da população 

vindo esta a acusar o padre de fornicação.  

Por outro lado muitos clérigos sob a alegação de necessidade de auxílio na 

administração doméstica mantinham barregãs, constituindo com estas uma família que se 

assemelhava aos padrões estabelecidos pela Igreja para os leigos. Tal situação pode ser 

verificada na carta de perdão de Jnes alluarez que “esteuera por manceba serujdor de huum 

Joam frade da trindade”.423 Ela afirmava que após se afastar do religioso recebera do rei uma 

carta na qual constava o perdão pelo pecado de barregania. Todavia, a acusada explicou que 

“tornara ha veer outra vez afeiçam a ho dicto frade e pecara com elle e quebrara a dicta 

carta de perdam”.424 Em virtude do desrespeito às imposições presentes no documento de 

                                                 
423 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 26, fólio 4. (grifo nosso). 
424 Ibid. 
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graça mercê e temendo a justiça régia a requerente se amorara do lugar onde praticara o 

crime, vivendo naquele momento “onestamente e afastada do dicto frade”.425 

Para evitar que as mulheres que auxiliavam os párocos nas tarefas da casa suscitassem 

a desconfiança de barregania, a Igreja determinava que ela não podia ser jovem. Tendo 

sempre presente os riscos que a presença feminina suscitava e a fim de evitar que sobre os 

representantes da Igreja recaísse a acusação de concupiscência, a mulher que servisse ao 

pároco deveria manter um comportamento que afastasse quaisquer suspeitas da população. 

Assim, a coabitação e/ou sustento de mulheres podiam gerar falatórios mas não eram 

suficientes para comprovar a culpa dos religiosos. Para que a denúncia fosse validada era 

necessário comprovar a publicidade da barregania, especialmente com a existência de filhos 

da barregã com o clérigo acusado. 

As penalidades impostas pela Cúria Romana aos religiosos não cumpriram plenamente 

a função de desestimular a prática da barregania entre os religiosos e acabar com sua conduta 

imoral. Apesar das proibições civis e eclesiásticas do mal público dos padres amancebados, 

era freqüente a coabitação marital dos religiosos com mulheres que desempenhavam funções 

domésticas na casa paroquial. Para suspender as suspeitas de barregania que recaíam sobre as 

serviçais dos clérigos era necessário que tais mulheres recebessem autorização expressa do 

monarca, que para concedê-la levava em consideração o estado de velhice ou doença do 

religioso, bem como a idade e fama de honestidade de tais mulheres.  

Não queremos afirmar expressamente que todas as mulheres que auxiliavam os 

religiosos em suas casas ou nas igrejas obtiveram do monarca carta de licença para servidores. 

Todavia, a não autorização da convivência colocava as mulheres e os prelados num clima de 

constante suspeição e medo que poderiam incitar a população à delação. Nesse sentido, ainda 

que a relação estabelecida não fosse de barregania, a falta da mercê régia poderia implicar em 

má fama e na conseqüente possibilidade de denúncia que por sua vez poderia ser seguida de 

devassas na igreja e casa eclesiástica e de prisões das mulheres suspeitas. A determinação da 

legitimidade da convivência entre os clérigos e as mulheres ficava, portanto, a cargo da justiça 

secular, ou seja, de D. João II, que ao examinar caso a caso abria exceção à proibição de 

coabitação. 

Diante das dificuldades econômicas pelas quais uma mulher podia passar, esta se via 

obrigada a trabalhar para garantir sua sobrevivência; algumas optavam por servir a um 

religioso, como no caso de Catarina Perez que “esteuera por mamçeba e seruidor de huum 

                                                 
425 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 26, fólio 4. 
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rruy lopez cleriguo de missa” e com o qual passara a viver em “pecado mortall”.426 O 

sustento também podia ser assegurado pelo casamento, já que de acordo com a memória 

coletiva cabia ao homem desempenhar o papel de mantenedor da família. Os dois aspectos 

somados muitas vezes redundavam na união conjugal considerada ilícita entre uma mulher e 

um clérigo, cabendo a este o compromisso de arcar com as despesas de sua barregã, conforme 

as expressões recorrentes usadas pelas suplicantes de perdão régio: “ouuera afeiçam carnall E 

recebera delle bem fazer”427 e “esteuera por mançeba theuda e mantheuda”.428 Crime e 

pecado temperavam a relação que podia ser movida pelo amor carnal ou pela necessidade de 

ter a seu lado alguém que a sustentasse, impedindo-a de ultrapassar a linha da pobreza.  

Por se tratar de um assunto que dizia respeito à obediência às determinações de Roma 

e à salvação das almas, a Igreja solicitou à monarquia a união de esforços na erradicação da 

barregania clerical e na divulgação da condenação deste crime contra a honra da Igreja pela 

Cúria Romana e pelos prelados portugueses. Nas Ordenações Afonsinas observamos uma 

correlação entre pecado e crime. Nesse sentido, os atos que atentavam contra os desígnios 

divinos ou contra a moral cristã eram criminalizados pela lei do reino. Para cada pecado havia 

uma penitência correspondente que visava purgar a alma do erro cometido, assim também a 

cada delito correspondia um castigo. O crime de barregania era, portanto, da alçada da Igreja 

que impunha uma pena para a expiação do pecado, e do rei que determinava uma sanção que 

visava restituir a ordem estabelecida pelos preceitos da moral sexual vigente. 

Para D. João II o combate a barregania estava inserido nas obrigações régias que o 

instavam a zelar pela salvação dos súditos e a manutenção da ordem. Um ato contra a lei era 

também uma ofensa a Deus, e o rei na condição de seu lugar-tenente nas questões temporais 

tinha por obrigação aplicar as penas temporais. A associação entre pecado e crime presente na 

barregania permitia ao monarca interferir nas questões da família e do casamento que 

enquanto sacramento era da alçada da Igreja.  

No período estudado havia um imbricamento entre as esferas políticas e religiosas. 

Todavia, o processo de fortalecimento de poder régio em curso implicou na transferência para 

as mãos da monarquia de inúmeros assuntos que até então eram considerados exclusivos da 

justiça eclesiástica. D. João II legislava e exercia controle sobre os delitos cometidos por 

aqueles que se submeteram ao sacramento do matrimônio como, por exemplo, os adúlteros e a 

                                                 
426 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 22, fólio 6. 
427 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 7, fólio 7vº. 
428 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 5, fólio 5vº. 



 188

bígamos e sobre aqueles que não celebraram as núpcias como os fornicadores solteiros que 

viviam em concubinato. 

De acordo com a Igreja, em relação a sua jurisdição civil e criminal podemos destacar 

o fato de pessoas eclesiásticas  

 
não estarem sujeitas a maus tratos por “mãos violentas” em si mesmas ou nas suas 
vestes; estarem isentas de quaisquer impostos; não poderem ser chamadas a juízo 
secular; as letras apostólicas não poderem ser examinadas por juizes seculares. 
Quanto aos bens eclesiásticos, é sacrílego quem os prejudicar ou retiver, assim como 
a qualquer coisa sagrada ou bem patrimonial. O direito de asilo agrega várias 
imunidades locais, e conseqüentes proibições de violação do espaço sagrado ou de 
fogo posto em igrejas e mosteiros. A Igreja reserva para si, também, o privilégio de 
julgar seus caseiros, de decidir sobre causas matrimoniais e de legitimação de filhos, 
assim como as causas dos órfãos, dos viandantes e dos peregrinos.429 

 

Todavia, a distinção de jurisdição nem sempre se fazia evidente, posto que a própria 

Igreja recorria ao poder temporal para resolver as questões relativas a manutenção das 

liberdades eclesiásticas,430 abrindo precedentes para a intervenção régia nos assuntos 

relacionados às questões espirituais. Tal sucedia, por exemplo, na atuação de D. João II em 

relação à barregania, posto que ele se arrogava o direito de punir não apenas as barregãs mas 

também os clérigos concubinários.  

Cabia aos bispos a vigilância e a punição dos clérigos que cometiam delitos. Antes que 

a pena fosse determinada os religiosos deviam ser admoestados por seus superiores por três 

vezes e se continuassem incorrendo no erro o bispo devia privar o sacerdote das Ordens e 

degredá-lo para fora da freguesia. Com esta punição “ElRey ha emtam Jurdição sobre elle, e 

pode-o julgar, e penar”, pois o indivíduo perdia o estatuto e privilégios clericais passando a 

alçada da justiça secular.431 

A colaboração entre poderes e a intervenção do monarca no exercício da justiça 

eclesiástica estavam previstas na legislação régia, segundo a qual, “Se o Bispo daa Sentenças 

alguuas contra Cleriguos, e não as podem aver compridas, se o Bispo chamar ElRey como 

Braço Sagral, pera alçar força dello, pode-a alçar também dos Creliguos, como dos 

Leiguos”.432 Ainda que o clérigo acusado de um crime não fosse destituído de sua condição 

sócio-religiosa, D. João II podia intervir na resolução do conflito, mediante o pedido de ajuda 

                                                 
429 VENTURA, Margarida Garcez. Op. Cit., p. 36. 
430 Concebemos liberdade eclesiástica como o conjunto de imunidades e prerrogativas da Igreja.Tais privilégios 
asseguram à clerezia uma série de isenções de encargos e obrigações a que os demais súditos portugueses 
estavam obrigados. “O motivo dessas isenções é o serviço de Deus a que estão chamados as pessoas eclesiásticas 
e tudo quanto é pertença da Igreja. Consequentemente, toda coação sobre pessoas, bens e locais da Igreja seria 
um atentado contra o serviço de Deus”. (VENTURA, Margarida Garcez. Op. Cit., p. 32). 
431 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro III, título XV, p. 61. 
432 Ibid.,  p. 62. 
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da Igreja. Esta situação podia ser verificada quando era dada uma sentença contra um leigo ou 

clérigo em decorrência de um delito espiritual ou ainda quando a Igreja determinava uma 

punição contra um religioso.  

A relação se não restringia, todavia, ao âmbito da complementaridade de poderes na 

regulação da conduta dos súditos, o que dava azo a inúmeros conflitos decorrentes da 

insatisfação da clerezia portuguesa com o alargamento do poder régio, que implicava na 

intervenção em todo o território e sobre todos os súditos, fossem leigos ou religiosos. Isto 

ocorria, posto que a Coroa nem sempre esperava o pedido de ajuda de membros da Igreja para 

agir contra os maus religiosos. Sob a alegação de que devia manter a ordem, a moral cristã e 

os bons costumes, a monarquia tomava para si a responsabilidade, consentida pelo Papa, de 

vigiar a conduta daqueles que deviam servir de exemplo a todos os súditos do reino.  

Nesse sentido, D. João II recorreu às determinações da legislação, na qual constava 

que se “alguuns Clerigos de sua terra são cismaticos, ou publicos concubinarios, que ElRey 

os costrangua, que não cantem Missas, nem usem do Officio da Igreja (...) em estes casos ha 

ElRey poder de usar do privilegio, que lhe o Papa der”.433 A punição dos clérigos que viviam 

com barregãs deixava, assim, de estar restrita ao foro eclesiástico, a ordenação da sociedade 

era compartilhada entre os poderes temporal e espiritual.  

Feita a denúncia de concubinato clerical, este deveria ser averiguado, devido a 

possibilidade de falso testemunho e/ou interesse nos benefícios pecuniários decorrentes da 

delação. Com o objetivo de cessar a difamação e pôr termo à conduta irregular dos religiosos 

e suas concubinas, o rei autorizava a devassa nas casas dos prelados. Ainda que sob protestos 

da clerezia que alegava o desrespeito às liberdades eclesiásticas, confirmada a denúncia e 

tendo em conta o fim do comportamento ilícito, mediante testemunha fidedigna e na presença 

de um tabelião que comprovasse a má fama do religioso, D. João II autorizava a entrada na 

casa de religiosos e nas igrejas a fim de prenderem as amásias de padres. 

A legislação proibia a entrada no domicílio de clérigos pelo simples fato destes 

abrigarem mulheres em suas casas, posto que era preciso resguardar aquelas que prestavam 

serviços lícitos, tais como as atividades domésticas e o cuidado dos religiosos de idade 

avançada e/ou enfermos. A prisão fora da casa paroquial também não poderia ser dirigida às 

que eram tidas por honestas serviçais que ajudavam nos afazeres domésticos. Nesse sentido, a 

prisão de tais mulheres quando elas iam a fonte ou a algum outro lugar só poderia ser efetuada 

se ela não possuísse autorização régia para trabalhar em casa de religioso ou ainda se 

                                                 
433 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro III, título XV, p. 63. 
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houvesse pública e notória fama de barregania. Em relação aos barregueiros, estes também 

poderiam ser detidos pelos oficiais da justiça secular, mas não podiam ser levados a prisão. A 

conduta recomendada era a entrega ao seu superior, pois o clérigo só poderia se conduzido à 

cadeia com a autorização daquele.  

Se em grande medida a punição dos clérigos barregueiros continuou a cargo da Igreja, 

por outro lado a condenação das concubinas era obrigação de um rei que governava de acordo 

com as determinações da Sagrada Escritura. Apesar de possuírem legislações e jurisdições 

independentes, o direito canônico e as Ordenações Afonsinas convergiam em diversos 

aspectos, mormente nas questões relacionadas às práticas sexuais e às funções desempenhadas 

no seio da família. Na condição de mulheres leigas, as barregãs de clérigos estavam sob a 

alçada da justiça laica, cabendo ao monarca auxiliar a Igreja na manutenção dos preceitos 

cristãos, coibindo as práticas que não se encaixavam nas normas estabelecidas. Os dois 

poderes estavam unidos em favor da salvação dos súditos e do reino, todavia, a monarquia se 

impõe como a instituição eleita para garantir a paz, a ordem e a justiça, posto que havia uma 

estreita ligação entre crime e pecado, sendo aquele da alçada do rei que assim estende seu 

poder sobre as questões relacionadas à honra e à moral cristãs. 

Enquanto rei cristianíssimo e em consonância com a argumentação de São Paulo de 

que a corrupção de um membro maculava todo o organismo social, a monarquia buscou 

moralizar a sociedade exigindo cada vez mais o fim do pecado/crime de barregania tanto dos 

clérigos quanto dos leigos.  

 
Porque a todo Rey Catollico como braço da Santa Igreja perteence fazer, e mandar 

comprir e guardar as suas sentenças, que direitamente som dadas, e fazer que os 

seos sobgeitos sejam obedientes a ellas (...) por serem elles guardados da sanha de 

DEOS, e de muitos dampnos e perigos.434  
 

A interdependência entre o poder espiritual e o temporal estabelecia obrigações 

mútuas para ambas as instâncias que, ao compartilhavam o poder de legislar sobre a as 

atitudes lícitas e interditas, tinham a obrigação de conduzir os homens de acordo com os 

ensinamentos da Sagrada Escritura.  

Se a Igreja estava obrigada a determinar as penalidades espirituais e temporais para os 

clérigos concubinários que por seus erros estavam sujeitos a excomunhões, suspensões e 

perda definitiva de benefícios, por seu turno a intervenção da Igreja em relação às barregãs 

estava restrita às questões espirituais. Nesse sentido, era necessária a imposição castigos pelo 

poder régio a fim de diminuir a indiferença de tais pecadores em relação às penas impostas 
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pela Igreja. O monarca podia, assim, atuar indiretamente sobre a conduta dos religiosos ao 

coibir e punir as barregãs de clérigos.  

Nesse sentido, as Ordenações do reino previam que qualquer mulher que vivesse na 

casa de um religioso na condição de concubina ou que fosse por ele sustentada em virtude de 

público pecado de barregania pagasse a quantia de 500 libras que deviam ser atualizadas em 

decorrência do estabelecimento de nova moeda. À multa supracitada acrescentava-se a prisão 

e o degredo da cidade ou vila e seu termo pelo prazo de um ano. Se incorresse novamente no 

erro seria presa e degredada do bispado ou arcebispado também pelo prazo de um ano, e se 

após cumprir a pena determinada pelas Ordenações a mulher reincidisse, a punição prevista 

era o açoite, pena infamante, seguido de degredo.435 

Cumprindo as determinações das Ordenações, Beatriz Eanes “fora presa por lhe ser 

posto que esteuera por manceba theuda de huum frej afonso frade da hordem de sam 

françisquo”.436 Esta barregã iniciou o cumprimento do degredo de um ano e somente obteve a 

reversão de tal situação após conseguir o perdão dos noves meses restantes mediante o 

pagamento de “noveçemtos reis para a arca da piedade”.437 

A legislação vigente determinava as punições de acordo com o lugar social ocupado 

pelo criminoso. Nesse sentido, a fidalguia estava isenta de penas infames como o açoite e o 

pregão com baraço. No que dizia respeito aos castigos impostos às barregãs de clérigos tais 

distinções não se faziam presente nas leis do reino que determinavam que tais pecadoras “nom 

seja escusada das penas susos ditas, posto que seja Fidalga, ou de condiçom honrada; 

porque comettendo as ditas maldades, se faz ja nom digna de privilégios, e honras, que 

devem aver as pessoas de honrada condiçom”.438  

Para ao menos minimizar o problema da barregania, o rei tinha que exigir que seus 

agentes fizessem valer as leis do reino. Em prol da saúde do corpo social era necessário 

sacrificar os membros comprometidos, a fim de que o pecado/crime de um não infectasse todo 

o organismo social. Era preciso punir, para que esta condenação servisse de exemplo aos 

demais membros da sociedade, perpetuando a memória de que a lei existia para ser cumprida 

e o não cumprimento das determinações morais e religiosas emanadas do poder régio 

implicava em castigos adequados à infração. Nesse sentido, temos a carta de “briatiz annes” 

que solicitou perdão régio por ser  

 

                                                 
435 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título XVIIII, p. 67-68. 
436 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 8, fólio 8. 
437 Ibid. 
438 ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro V, título XVIIII, p. 62. 
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mamceba theuda e mamteuda de huum aluaro gomez cleriguo de mjsa E por asy 

estar em o dicto pecado fora presa e se prendera tamto contra ella que foy Julgada 

pellos Juizes da dicta villa que fosse degradada por huum anno fora da dicta 

Cidade e sseu termo com huum pregam com audiencia segundo o ver poderíamos 

pella Sentença.439 
 

Fica, todavia, evidente que apesar da tentativa da Igreja e da Coroa de regular a vida 

social, esta regulação esbarrava em usos e costumes há muito sedimentados na sociedade. 

Podemos citar como exemplo a legislação anterior que não penalizava as relações conjugais 

desautorizadas pela Igreja. Segundo Antonio Vicente, no reinado de Afonso III [1248-1279] 

foi determinado que os homens que saíam de sua terra teriam o divórcio facilitado, pois “se 

alguma mulher que seia cassada ou algum homem que seia cassado se se casar con outra (...) 

seendo alguum deles fora da terra nom avera nenhum deles nenhuma pena em seus corpos 

nem em seus averes com quer que o casamento nom valha”.440 Apesar desta lei já ter sido 

posta em desuso no intuito de reprimir a coabitação ilícita, a simples imposição de penas não 

redundava no imediato ordenamento desejado. Para conformar os comportamentos à moral 

religiosa era preciso que o rei se apresentasse como o pastor que encaminha as ovelhas de 

forma a livrá-las do mal. Nesse sentido, D. João II buscou fazer sobressair a imagem de um 

pai sábio que sabe castigar e perdoar a fim manter a ordem e o bem comum. 

A despeito de Portugal de quatrocentos ser uma sociedade de privilégios, a honra 

advinda do pertencimento a um grupo social privilegiado não poderia ser usada como 

argumento em favor da comutação da pena prevista, pois as barregãs não estavam mais 

formalmente atreladas a um homem que pudesse proteger e vigiar sua conduta. A relação 

conjugal com clérigos ou homens casados colocava tais mulheres na condição de 

marginalizadas, sem a inserção que garantisse a manutenção do estatuto herdado no 

nascimento ou adquirido mediante o casamento. A solução possível para escapar às punições 

estabelecidas pela lei e ser reintegrada no corpo social era o pedido de perdão acompanhado 

por atitudes de arrependimento, ou seja, a mulher deveria obter a graça régia após se 

comprometer em manter uma vida honrada, entrando para uma das ordens religiosas 

reconhecidas ou se submetendo ao sacramento do matrimônio. Assim, “bryatiz Lopez molher 

solteira” informava que já havia abandonado a prática pecaminosa, pois “comsyramdo [que] 

estaua com elle [frei João] em pecado mortall sse apartara delle e viuja ora bem e 

                                                 
439 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 11, fólio 6. É importante ressaltarmos que a sentença não está 
anexada à carta de perdão. Por ser apenas referenciada no documento por nós analisado, não temos acesso a esta 
sentença que certamente traria novos e enriquecedores aspectos sobre a barregania em Portugal durante o reinado 
de D. João II. 
440 P.M.H. Leges, p. 257. Apud. VICENTE, António M. Balcão. A mulher na ruralidade medieval. In: Actas dos 
colóquios sobre a temática da mulher (1999-2000), p. 132. 
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onestamente”.441 Em resposta à súplica, D. João II ordena que “viuendo ella bem e 

onestamente a nom premdaes nem mamdes premder”.442  

Ao longo do processo de normatização social imposto à sociedade lusitana, o pecado e 

a falta contra a honra e a moral religiosas foram transformados em transgressões da lei. Essa 

aproximação entre a Igreja e a Coroa favoreceu o fortalecimento do poder régio, não apenas 

por revigorar a aliança com uma das instituições mais importantes do mundo medieval, como 

também por implicar num controle cada vez maior do rei sobre a vida privada de seus súditos. 

Nesse momento de mútuas interferências entre os poderes temporal e espiritual, o rei foi 

desenvolvendo estratégias de intervenção no corpo social, cada vez mais largas e eficientes, 

permitindo-lhe invadir fronteiras jurídicas que inicialmente estavam nas mãos do poder 

eclesiástico.  

No caso da barregania, sob a justificativa de resguardar a moral cristã e impelir ao 

sincero arrependimento, o rei concedia o perdão mediante o pagamento de multas que seriam 

convertidas em obras pias ou perdoava sem fazer nenhuma outra exigência além da 

obrigatoriedade dos agraciados não voltarem a praticar tal pecado/crime. Sem ignorar que 

essa prática era tolerada por parte significativa da sociedade, ele focava sua ação na 

necessidade de um re-equilíbrio da ordem social, que enquadrasse barregãs e barregueiros nas 

normas desejadas pela monarquia e pela Igreja. Ademais, o ato gracioso evidencia mais uma 

vez que a punição não era o único recurso através do qual D. João II buscava disciplinar os 

hábitos conjugais e a moral religiosa dos seus súditos.  

Se os súditos portugueses constituíam o corpo, o monarca era a cabeça da sociedade, 

encarregado de comandar todos os membros, punindo e beneficiando de acordo com as 

normas pensadas e legitimadas pela instituição eclesiástica. Portanto, o exercício da justiça 

era visto como uma importante estratégia no cumprimento das obrigações do monarca: a 

salvaguarda da fé e a manutenção do bem comum. A fim de manter a ordem e atrair o favor 

divino, o monarca devia empreender esforços para extirpar a barregania do seio da sociedade. 

Todavia, a autoridade baseada exclusivamente na força e na razão jurídica incorre no perigo 

de ser questionada, tornando necessária uma relação dialógica entre o direito formal e os 

códigos de conduta socialmente aceitos, ficando evidente que seu governo vigorava em 

consonância com uma justiça eqüitativa, que fortalecia a imagem de rei magnânimo. 

Mas é preciso ressaltar que as atitudes sexuais e conjugais ilícitas envolviam preceitos 

e regras que não eram pensadas somente a partir dos tratados morais e religiosos, pois se 

                                                 
441 ANTT. Chancelaria de D. João II. Livro 8, fólio 5vº. 
442 Ibid. 
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configurava como uma experiência muito particular, vivenciada também como um 

sentimento. Da mesma forma que as necessidades materiais, esses sentimentos constituíam 

um terreno de contradições e conflitos entre normas e visões de mundo de uma população que 

certamente tinha uma noção do que era justo ou injusto, e que nem sempre se adequava às lei 

em vigor. Até o reinado de D. Duarte, ao crime de barregania era imposto somente penas 

pecuniárias, isto somado ao fato dela ser costume amplamente disseminado na sociedade 

portuguesa de quatrocentos, implicava na expectativa geral de que as punições fossem mais 

brandas do que as impostas pela legislação mais recente.  

Assim, D. João II não poderia fazer exigências desproporcionais ao que a população 

julgava ser uma ação justa contra o crime de barregania sem incorrer no perigo de ter a 

legitimidade de seu poder questionado.  Daí, em geral, pessoas condenadas à morte por 

barregania não terem sua pena comutada para degredo ou pesadas multas. Estas punições, 

muito embora fossem mais brandas que a pena capital, poderiam ser julgadas pela população 

como excessivamente duras quando aplicadas aos condenados por barregania. 

Deste modo, a concessão do perdão, mediante o pagamento de multa para a Arca da 

Piedade ou sem outra exigência além do afastamento da prática pecaminosa, deve ser vista 

como fruto da negociação entre o monarca e seus súditos, posto que tal negociação se dava 

dentro de determinadas regras sociais que impunham limites, inclusive para o rei e sua ação 

governativa. Nesse sentido, embora as punições fossem rigorosas, culminando em degredo ou 

morte em caso de reincidência, a legislação não era a única referência para a concessão da 

graça aos crimes de barregania. Junto com as leis oficiais, a sociedade também era regulada 

por normas e expectativas apreendidas na família, na comunidade, enfim, nas ações 

cotidianas. Estas experiências incluíam práticas e regras que não apenas estabeleciam limites 

aos usos e costumes da população, como também revelavam os alcances e os limites das 

sanções legalmente instituídas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 (Conselho de D. João II a Fernando de Aragão e Isabel de Castela)443   

  

 Em nossa tese analisamos a importância da concessão de perdão para os crimes contra 

a pessoa e sua honra na política joanina de fortalecimento do poder régio. Neste estudo, 

partimos do pressuposto de que a concessão das cartas de perdão implicava numa negociação 

entre o monarca e seus súditos. Negociação, esta, que envolvia o estabelecimento de alianças 

baseadas em obrigações, subordinação e dependência, que encerravam o rei e seus súditos 

numa complexa relação de reciprocidades. 

Iniciamos nosso trabalho traçando um panorama dos principais problemas enfrentados 

por D. João II no início de seu governo, enfatizando os conflitos entre a fidalguia e a 

monarquia decorrentes do exercício da justiça e da afirmação do poder real em detrimento dos 

demais poderes. Na sua cerimônia de “preito e menagem”, o Príncipe Perfeito buscou 

evidenciar a descontinuidade de seu governo em relação ao seu antecessor, bem como a nova 

relação que desejava estabelecer com os membros das grandes casas senhoriais. Na condição 

de soberano senhor, a quem fora delegada a função de guardião da ordem estabelecida, cabia 

ao monarca zelar pela justiça distributiva, ou seja, pela administração do reino de forma a dar 

a cada um aquilo que lhe era devido em virtude de seu lugar social. Esta lógica, somada ao 

governo eqüitativo dos três estados, colocava o rei no topo da hierarquia social, na situação de 

senhor dos senhores a quem todos deviam fidelidade, obrigando os súditos, inclusive a alta 

nobreza, a aceitar a reordenação do aparato simbólico e jurídico empreendida sob a 

argumentação da manutenção da lei e da grei. 

Nas atitudes que revelavam a intenção de D. João II em alijar os senhores de parte de 

seus poderes, destacamos o uso da exceção graciosa do rei presente nas cartas de perdão e da 

regra consubstanciada nas Ordenações Afonsinas, que constituíam um conjunto de leis que, 

respeitando os privilégios e as desigualdades inerentes a sociedade medieval portuguesa, 

                                                 
443 CHAVES, Álvaro Lopes de. Op. Cit., p. 338. 

As penas e os tormentos 

deueis dar sempre menores 

os gualardões mayores 

que forem os merecimentos 

usareis em o primeiro 

da uirtude da cremencia 

e senhor no derradeiro 

seguireis o uerdadeiro 

auto da manificencia 

Que ramo de crueldade 

he justiça rigurosa 

e perdoar toda cosa 

nom se chama piedade 

dar grandes dões sem conto 

he cousa muj reprouada 

mas mujto menos consento 

que sejais auarento 

que pior he que nom dar nada 

Antre cremencia e rigor 

antre prodiguo e auaro 

antre refece e caro 

antre amor e temor 

nauegai com boos remos 

em ajustada temperança 

que do que uaj por este remos 

por escreturas temos 

que lhe foge a boa andança 
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buscava dar unicidade à justiça. A punição prevista nas Ordenações deveria, portanto, vigorar 

em todo o reino. Por outro lado, a concessão do perdão era um importante instrumento através 

do qual o rei estabelecia uma relação mais próxima com os súditos, inclusive aqueles que 

estavam sob a jurisdição senhorial, estendendo seu poder e se sobrepondo aos demais. 

Diferentemente da França onde as chancelarias ducais da Bretanha, de Borgonha e de 

Lorraine podiam, à semelhança da chancelaria real, emitir cartas de perdão,444 em Portugal de 

finais de quatrocentos, a concessão do perdão era um ato exclusivo do rei, o que demonstra 

que o mais importante era consolidar na legislação do reino e fixar na memória da população 

o princípio de que só o rei podia punir e absolver; corroborando a importância do perdão régio 

no processo de legitimação e consolidação da autoridade do monarca.  

Sobre as diversas questões tomadas em consideração na concessão do perdão, somava-

se o fato do rei não poder prescindir dos serviços que poderiam ser prestados pelos perdoados 

em prol do bem comum, fosse nos coutos de homiziados que ajudavam a fixar e povoar o 

território, fosse como soldados a serviço da Coroa em suas lutas no continente ou fora dele. 

Além disso, a graça era muitas vezes outorgada a custa do degredo voluntário ou imposto e, 

nesse sentido, a saída da terra em que vivia o criminoso também ajudava a minimizar e 

pacificar conflitos originados ou agravados pelo crime. Outrossim, o desterro representava um 

sacrifício que concorria para a restauração da ordem que sancionava determinados códigos de 

conduta em detrimento das ações desviantes. Na dinâmica política de D. João II, o perdão 

para os crimes contra a pessoa, contribuía, portanto, para traçar os limites defendidos pelos 

interditos, bem como para usar o dano e a desordem, elementos constitutivos da sociedade, 

em favor da ordenação social. 

Nos debruçando sobre as normas e os desvios sexuais e matrimoniais foi possível 

analisar as relações entre a Igreja e a monarquia, ressaltando as jurisdições de cada uma delas, 

bem como as obrigações assumidas por ambas as partes para que a ordem, o bem comum e 

salvação dos súditos fossem conseguidos. Até o século XIV, o concubinato foi amplamente 

aceito na sociedade lusitana e a imagem da barregã não estava necessariamente associada à 

pecadora que cometia um crime contra a moral religiosa vigente. Apesar da instituição do 

casamento monogâmico e indissolúvel, e da obrigatoriedade da castidade dos religiosos a 

partir da Reforma Gregoriana, em Portugal o celibato clerical e o casamento celebrado pela 

Igreja demoraram longo período para se impor como norma de conduta amplamente 

disseminada. Sendo o concubinato e a barregania práticas correntes entre os diversos 
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segmentos da população, inclusive nas principais famílias do reino, poderíamos argumentar 

que tal prática era legitimada por um aspecto central do costume medieval: a idéia do 

consentimento dos interessados. Neste caso, se havia uma parcela significativa da sociedade 

que praticava a barregania, isso significa que se tratava de um costume largamente tolerado 

nas regras de convivência social.  

Diante do supracitado seria possível concluir que as leis relativas à condenação da 

barregania representavam a expressão pura e simples da vontade de um monarca desejoso de 

impor as regras e determinações da Igreja. Todavia, não podemos prescindir da idéia chave 

que permeia as práticas sociais aceitas e sancionadas pela legislação vigente – o 

consentimento – que nos leva a acreditar que aquele que governava, ao pretender alterar ou 

sancionar a ordem jurídica vigente, tinha que levar em consideração o consenso popular que o 

impedia de agir a despeito das práticas e representações sociais. Podemos, portanto, afirmar 

que a concessão do perdão pelo monarca estava associada à matização da norma prescrita por 

uma cultura erudita e oficial, que impunha rigorosas punições às barregãs.  

Respeitando os costumes e as concepções de justiça que determinavam os 

comportamentos exigidos e aceitos, D. João II perdoava por graça e mercê e em honra da 

morte e paixão de Cristo todo malefício e dano causado pelo delito. O poder da palavra, as 

regras de argumentação, difundiam na sociedade o discurso legitimador da autoridade baseada 

na justiça e na imagem do rei longânime. De acordo com o cronista Garcia de Resende, D. 

João II ganhou áurea de santo. A fama de santidade deste monarca não foi forjada por 

milagres e penitências que mortificavam o corpo e os pecados. O “Príncipe Perfeito” se fez 

santo e amado pelo povo por intermédio do cumprimento do que considerava o principal 

atributo régio, a saber, a condução do reino em prol da fé cristã e do bem da coletividade. Para 

tanto, buscava conciliar justiça e misericórdia, assentando seu poder, não apenas na aplicação 

da força repressiva, como também na construção e reconstrução de símbolos e modelos de 

ação que o alçavam à posição de juiz supremo, legislador e mantenedor da ordem. 

A manutenção da legitimidade de um poder emanado de Deus e aceito pelos súditos 

instava o monarca a harmonizar os súditos, conciliar as partes díspares, enfim, manter o tecido 

social sadio, posto que se por um lado, ele designava a punição através da legislação, por 

outro ele concedia a remissão; representando, assim, aquele que ordenava, punia e redimia 

temporalmente os membros constitutivos do organismo social. Procurando atender as 

expectativas do conjunto social, conciliadas com a política de fortalecimento do poder régio, 

D. João II buscou reforçar a imagem de que atuava como um pai, castigando, mas sendo 

também benevolente, já que sua finalidade era a de reconduzir os indivíduos acusados de 
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crimes ao corpo social, e não bani-los do mesmo. Nesse sentido, a afirmação do poder real se 

fazia pela difusão da idéia de que cabia ao monarca conceder graças, absolver e garantir a paz 

e a justiça, evidenciando seu papel de cabeça do reino.  
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ANEXOS 

 

NOTA PRÉVIA À TRANSCRIÇÃO DOCUMENTAL 

 

Na transcrição dos documentos, não tivemos em vista uma edição erudita, mas sim 

torná-los compreensíveis e acessíveis ao leitor. Quanto aos critérios de transcrição utilizados, 

regulamo-nos pelas Normas Técnicas para a Transcrição e Edição de Documentos 

Manuscritos da AAB/Comitê de Paleografia e Diplomática: 

 
1. transcrição do documento em linha contínua; 

2. o uso de dois traços oblíquos ao final do texto; 

3. respeito absoluto pela ortografia do texto original, mantendo maiúsculas e minúsculas e 

pontuação original; 

4. serão separadas as palavras grafadas unidas indevidamente e serão unidas as sílabas ou 

letras grafadas separadamente, mas de forma indevida; 

5. o s caudado será transcrito como ss ou s respectivamente; 

6. as letras ramistas b, v, u, i, j, serão mantidas como no manuscrito; 

7. os números romanos serão reproduzidos de acordo com a forma da época; 

8. as letras serão grafadas na forma usual, independente de seu valor fonético; 

9. desenvolvimento das abreviaturas sem destacar as letras introduzidas; 

10. colocação da palavra [sic] em seguida aos erros e enganos do próprio texto original; 

11. o sinal de nasalização ou til será mantido; 

12. a acentuação será conforme o original; 

13. assinalam-se as partes ilegíveis do original por [...]; 

14. assinalam-se as dobras de pergaminho com perda de leitura por (...); 

15. assinala-se pergaminho cortado por {...}; 

16. assinala-se a leitura duvidosa por (?). 
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1482 Junho 2, Évora (?). 

Carta de Perdão de ssymons vasquez, acusado de 

agredir fernam vasquez. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 3, fólio 1vº. 

 

Dom Joham etecetera Saude Sabede que ssymom vasquez carpenteiro morador em monte mor 

ho nouo nos enviou dizer que huum fenam vasquez predeiro em a dicta vyla morador 

querelara dele aas nossas Justyças dyzemdo que de proposyto lhe dera huuma ferjda com 

huuma rreguoa na cabeça por a quall rrazom ele fora presso e fora degradado por huum anno 

para mertola e dyspojs lhe mandaramos o dicto do anno de degredo para o nosso couto da 

rroncheles ssegundo majs compridamente sse contynha na dicta carta do dicto mandamento 

que dello ouuera o quall perante nos envyou apressentar sselada do nosso sselo pendente e 

que ora ele tynha Ja çynquo messes serujdo do dicto degredo E porem nos pydya por merçe 

que aa honrra da morte e paixom de nosso Senhor Jhesus cristo ho ouuessemos por rreleuado 

da serujntya do majs tempo que lhe aJnda ficaua por seruyr do dicto anno que eram ssete 

messes e nos vendo o que nos elle assy dizer e pydyr envyou sse assy he como diz e hy majs 

nom ha vysto o casso quall he e o tempo que seruju e vysta a carta de liuramento que ouue e 

querendo lhe fazer graça e merçe aa honrrada morte e paixom de nosso Senhor Jhesus cristo 

Teemos por bem e perdoamos lhe o majs tempo que lhe assy fycaua por serujr do dicto anno 

de degredo que eram ssete messes e o rreleuamos da seruyntya deles contanto que ele pagasse 

para a pyadade sseteçentos rreaes E por quanto elle Ja pagou os dictos dinheiros e os entregou 

a ffrey Joham de ssantarem nosso esmoler que tem carreguo de os rreçeber ssegundo dele 

Fomos çerto per sseu assynado e por outro de pero de borba escripuam em nossa corte que os 

ssobre ele pos em rreceyta vos mandamos etecetera dada em a nossa euora445 a ij dias de 

Junho ELReey ho mandou por o doutor fernam rrodriguiz de sseu dessembargador do paço e 

por o doutor rruy boto do dicto desembarguo e terceyro dos agrauos pero aluarez a FFez do 

mjll iiijLxxxij// 

 

 

 

 

                                                 
445 No fólio não há o nome do local de expedição desta carta, inferimos ser a cidade de Évora porque  a carta 
anterior e a posterior foram dadas neste local. 
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1483 Agosto 16, Abrantes. 

Carta de Perdão de esteuam jorgue, acusado de 

ter briatyz afomso branca por manceba. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 26, Fólio 3. 

 

Dom joham etecetera Saude Sabede que esteuam jorgue nosso besteiro da camara morador em 

cabeça davide nos enviou dizer que elle era cassado com briatyz afomso branca sua molher e 

que em Sendo asy casado como oje em dja era teuera por mançeba theuda e mantyhuda 

huuma crara annes molher ssolteira auendo e Reçebendo delle bem fazer E compreendo elle 

como estauaam pecado mortall diz que sse apartara della e do dicto pecado e vybya ora bem e 

onestamente com sua molher e que nom em barigante de sser asy apartado do pecara sse 

amorara e andando se em dja amorado com temor das nossas justiças de o por a dicta Razam 

prenderem e que andando asy amorado como dicto he diz que a dicta Sua molher lhe perdoara 

e o nom quisera por Razam da jnjurya e pecado que lhe asy fezera e cometera com a dicta 

mamçeba ssegundo majs compridamente ver poderjamos por huum publico estormento o 

quall perante nos foy apressentado que pareçia ser feito e asynado por aluaro rrodriguiz 

tabeliam por nos em a dicta villa aos xij dias deste mes dagosto do ano e era pressente de mjll 

iiij l xxx iij annos em o quall Se contynha antre as outras cousas que por a dicta briatyz afonso 

molher dello ssopricante fora dicto que ella perdoaua ao dicto ssopricante sseu marido todo o 

erro e emjujuria que lhe asy fezera e comtera em elle pecar a lleey de casamento com a dicta 

sua mançeba e o nom querja por ello acusar nem demandar ssegundo que todo esto e outras 

muytas cousas mjlhor e majs compridamente etecetera sse em o dicto estormento contynha 

Emviando nos elle ssopricante pidir por merçe que lhe perdoassemos a nosa justiça sse nosa 

ella por razam do pecado pasado em alguuma guissa era theudo E nos vendo o que nos elle 

asy diz e pedir enviou Se asy he como elle diz e hy majs nom ha e visto o perdam da sua 

molher e querendo lhe fazer graaça e merçee temos por bem e perdoamos lhe a nossa justiça o 

que nos elle por Razam do pecado pasado em alguuma guissa era theudo E nos vendo asy nos 

elle asy dizer e pedir enviara que Se asy he como elle diz e hy majs nom ha e visto o perdam 

da sua molher e queremdo lhe fazer gracça e merçee temos por bem e perdoamos lhe a noossa 

Justiça a que nos elle per Razam do pecado pasado era theudo contanto que elle nam torne 

majs a elle e sse ja por esta Razam elle nan ouue de nos outra de perdam Semelhante a esta e 

sse delle por este casso em rellado he queremos que nom sseJa presso e nem posa sser citado 

e demandado por a qual elle que delle querellado tem por sua [...] e jnteresse que contra elle 
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emtender damos por livre e  tornando elle ao dicto pecado ou ja por esta Razam elle ouue de 

nos outra carta de perdam ssemelhante esta esta [sic] carta lhe nom valha porem vos o 

mandamos que uiuendo elle bem e onestamente como dicto he o nom prendaees etecetera 

Dada em abramtes a xbj dias dagosto ElRey ho mamdou pellos doutores joham teixeira viece 

chanceler de sseu consselho e dessembargador do paço e nuno gonçalluez outrossy do 

consselho do dicto Senhor joham Jorgue a ffez de mjll iiij lxxxiij// 
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1484 Junho 25, Santarém. 

Carta de Perdão de vasco vicente, afonso vasquez 

e nuno vasquez, acusados de agressão. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 22, fólio 9vº. 

 

Dom Joham etecetera Saude Sabede que vasco vicente e afonso vaasquez e Nuno vaasquez 

sseos filhos moradores em montemor o nouo nos enujaram dyzer que huum andre pymto Em 

a dicta vylla morador querellara delles aas nossas Justiças dyzendo que de proposito lhe 

deram huuma feryda na cabeça de que logo fora saaom e ssem aleiyam polla quall Razam sse 

elles amoraram E andando hamorados djz que o dicto querelloso lhes perdoara E os nom 

quisera por a dicta Razam acusar nem demandar ssegundo majs compridamente veer 

poderjamos por huum publico estromento o quall perante nos foy apresentado que parecia 

sseer fecto e asignado por vaasquo fernandez lobo tabeljam por nos em a dicta vylla aos xiij 

dias do mes dabril do anno e era presente de iiijlxxxiiij annos Em o qual sse contynha antre as 

outras cousas que por o dicto andre pinto quereloso fora dicto que elle perdoaua pollo amor de 

deus aos dictos sopricantes todo o mall e ssem Razam e feryda que lhe assy deram e fezeram 

e os nom querja por ello acusar nem demandar ssegundo todo esto e outras mujtas cousas 

mjlhor e majs compridamente sse em o dicto estromento contynha enujando nos elles 

sopricantes pedjr por merçee e a honrra da morte e paixam de nosso Senhor Jhesus cristo que 

lhes perdoassemos a nosa Justiça sse nos a ella por a dicta Razam da dicta querella e malefiçio 

della  em allgumam guisa eram theudos etecetera E Nos vendo o que nos elles assy dizer e 

pedjr Enujaram sse assy he como elles dizem e hy majs nom ha E visto o perdam da parte E 

querendo lhes fazer graça e merçee e a honrra da dicta morte e paixam de nosso Senhor 

Jhesus cristo Teemos por bem e perdoamos lhes a nosa Justiça que nos elles por Razam da 

dicta querella e ferjda que assy deram ao dicto quereloso eram theudos contanto que cada 

huum delles pagasse iiijtos Reis para a piedade E por quanto elles logo pagaram os dictos iiijtos 

Reis cada huum a frey joham de santarem noso esmoller ssegundo dello fomos certo por sseu 

asignado e por asignado de Joham banha escripuam em nosa corte que os sobre ello pos em 

rrecepta mandamos etecetera Dada em santarem a xxb dias de junho ElRej o mandou pellos 

doutores Joham teixeira etecetera E fernam Rodriguiz ambos desenbargadores do paaço 

Joham Jorje a fez de mjl e iiijº lxxxiiij// 
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1486 Maio 7, Santarém. 

Carta de Perdão de joham de marelha, acusado de 

tentar tomar a posse de um mosteiro a mando de 

seu senhor e de roubar o dito mosteiro. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 4, Fólio 4vº. 

 

Dom joham etecetera Saude sabede que Joham de marelha morador no julguado de penella 

Nos emuiou dizer que elle e outros a rrequerimento de dom Joham Senhor da dicta terra omde 

elles uiuiam forom com elle ao Mosteiro de Aluelo para terem a pose do dicto Moesteiro pello 

quall huum joham de pomte abade de arapaços que aaquele tempo tinha a posse do dicto 

Moesteiro querelara deles dizendo que elles o rroubarom no dicto Moesteiro de ouro prata 

dinheiros peças onças e muytas outras coussas e que o forçarom Da dicta posse// e sabendo 

depois o dicto abade quereloso que elles nom forom no que dicto he lhes perdoara ssegundo 

vemos por huum publico estormento que faz mençom que o dicto sopricante nom he culpado 

na querela que delle// dera Pidimdo nos por merçee que aa omrra da morte e paixom de nosso 

Senhor Jhesus cristo lhe perdoasemos a nosa justiça e visto seu requerimento se asy he lhe 

perdoamos e vos mandamos que o nom prendaes etecetera dada em santarem a bij dias de 

maio por os doutores fernam rrodriguez e rruy boto diogo de ponte a fez de mill e iiijLxxxbj // 
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1486 Maio 10, Santarém. 

Carta de Perdão de Jssabell de 

lixboam, acusada de ser manceba. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 4, fólio 3vº. 

 

Dom Joham etecetera Saude sabede que Jssabell de lixboam molher solteira moradora a nosa 

uilla destremoz nos enuiou dizer que ella esteuera por mamçeba teuda e mantehuda de Joham 

pero aluarez em a dicta villa cassado e ouuera delle huuma filha e que ora queria viuer bem e 

onestamente visto como esteuera em pecado mortall e porem Se temja das nosas Justiças a 

prenderem e porem se asy he como diz e hy mais nom ha e querendo lhe fazer graça e merçee 

lhe perdoamos e porem vos mandamos que a nom prendaaes etecetera dada em ssamtarem x 

de maio elrey o mandou per os doutores fernam rrodriguiz e rruy boto desembargadores do 

paaço Joham jorje a fez de Lxxxbj// 
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1486 Maio 10, Santarém. 

Carta de Perdão de Joham pero aluarez, 

acusado de ter Ysabel de lixboa por 

manceba. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 4, fólio 3vº. 

 

Dom Joham etecetera Saude sabede que Joham pero aluarez morador em estremoz nos 

enuyou dizer que Seendo cassado como oje em dia era teuera por mançeba huuma Ysabel de 

lixboa molher solteira de que ouuera huuma filha e visto como estaua em pecado mortal e que 

ora viuer bem e onestamente e por que se temia das nossas Justiças nos pedia que lhe 

perdoassemos a nosa justiça e nos veendo todo se asy he e hy mais nom ha e querendo lhe 

fazer graaça e merçee teemos por bem e vos mandamos lhe nom prendaaes etecetera dada em 

Santarem x de maio Elrrey o mandou por os doutores rruy boto e fernam rrodriguiz 

dessembargadores e Joham jorge a fez de Lxxxbj// 
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1486 Maio 10, Santarém. 

Carta de Perdão de Catarina vaasquez, 

acusada de ser manceba de clérigo. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 4, fólio 3. 

 

Dom Joham etecetera saude sabede que Catarina vaasquez molher solteira moradora em 

estremoz nos enbiou dizer que ella esteuera por mançeba de Rodrigo annes clerigo de misa e 

consirando como estaua em pecado mortal se apartara delle e ujuja bem e onestamente porem 

que se temja das Justiças a prenderem e que nos pedia que lhe perdoasemos a nosa justiça e se 

asy he e hj mais nom ha lhe perdoamos etecetera e porem vos mandamos que a carta [...] a 

deos dada em santarem x dias de maio elrrey o mondou per Ruy boto e fernam rrodriguiz 

desembargadores do paaço Joham jorje a fez de Lxxxbj// 
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1486 Agosto 16, Lisboa. 

Carta de Perdão de pero annes, acusado de 

dormir carnalmente com sua madrasta. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 8, Fólio 10. 

 

Dom Joham etecetera Saude Sabede que pero annes morador em fraguoas do Concelho de 

besteiros Nos emuiou dizer que alguumas pessoas que lhe bem nom queriom o culparom em 

huumas Jmquiriçooens deuasas geeraaes que elle dormira carnalmente com maria rrodriguiz 

Sua maDrasta molher que fora de fernam nunez seu paem Ja finaado e com a qual dormira 

depois de Sua morte e a emprenhara auendo dela filhos// pela qual Razom Se elle amoorara E 

amdaua oje em dia amoorado com temor das nossas Justiças de o pela dicta rrazom 

Premderem enuiamdo nos elle sopriquamte pidir por merçee e aa onrrada morte e paixom de 

nosso Senhor Jhesus cristo que lhe perdoasemos a nosa justiça Se nos a elle por rrazom do 

dicto malefiçio em alguuma guissa era teudo comtamto que fosse estar aa nosa uilla darzila 

huum anno ou paguase tres mill reis para a arqua da piedade E por quamto elle ante [...] e 

loguo pagou os dictos dinheiros a frey Joham noso esmoler Segundo dello fomos çerto por 

seu asignado e per asignado de Joham banha que os sobre elle pos em rrenda vos mandamos 

etecetera dada em Lixbooa xbj dagosto pelos doutor fernam rrodriguez e Licenciado rruj da 

graam Joham Jorje a fez anno de Lxxxbj// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 219

1490 Janeiro 2, Évora. 

Carta de Perdão de Jnes Rodriguiz, 

acusada de mancebia. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 17, Fólio 3vº. 

 

Dom joham etecetera Saude Sabede que Jnes Rodriguiz molher solteira moradora em setuuall 

nos embiou dizer que ella esteuera por mamçeba theuda e mantheuda de huum joham daabull 

clerigo de misa em a dicta vila morador e ouuera delle huum filho e consyramdo etecetera em 

forma dada em euora a dous dias do mes de janeiro elRej o mamdou pellos doutores fernam 

Rodriguiz do seu conselho dayam de cojmbra e Ruj boto ambos desembargadores do paaço 

Rodrigo Ribeiro por joham jorje a fez anno de mjll iiij LR// 
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1490 Janeiro 18, Évora. 

Carta de Perdão de gonçallo Eannes, acusado de 

palavras injuriosas contra o rei em virtude da 

morte do duque de Bragança. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 17, Fólio 4. 

 

Dom Joham etecetera Saude Sabede que gonçallo Eannes escudeiro morador em couto de 

couuelham nos enujou Dizer que allguumas pessoas que lhe bem nom queriam o cullparam 

em huuma deuassa jerall dizemdo em seus testemunhos De que elle falara e disera que nos 

nam matauamos dom fernamdo duque que foy de bragamça se nam per EmueJa De quall 

palaura diz que por o quall fora Ynocemte e sem cullpa allguuma se amorara E amdamdo oJe 

em dia amorado Com temor de nossas Justiças de o por A dicta rrazam premderem Emujamdo 

nos elle ssopricamte pedir por merçee que o rrelleuasemos de quallquer pallauras que auer 

dello merecer E nos vemdo o que nos elle asy dizer e pidir. Enujou se asy he Como elle Diz e 

que hy mais nom ha E querendo lhe fazer graçaa E merçee visto huum prazamento (?) o nosso 

passe Teemos por bem e perdoamos lhe a nossa Justiça e o auemos Por rrelleuado de 

quallquer palaura que mereceria Por asy fallar e dizer a pallaura Contra nossa pessoa rreall 

sem o contra (?) a allguuma E porem vos mandamos que daquy em diante o nom prendaaes 

nem mandes prender etecetera em forma dada Em a nossa cidade deuora a xbiijº dias do mes 

de Janeiro elRey o mamdou pellos doutores Fernam rrodriguiz e Ruy boto ambos 

desembargadores do paço Joham Jorje A Fez anno do nasçimento do nosso Senhor Jhesus 

cristo de mill iiij l Rta// 
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1490 Janeiro 18, Évora. 

Carta de Perdão de esteuam gomes,  

acusado de fugir da prisão. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 17, Fólio 8. 

 

Dom Joham etecetera Saude Sabede que esteuam gomes escudeiro morador em setuual nos 

enujou dizer que ele fora preso em a prisaom da dicta ujla e jazendo asy preso e jazendo em a 

dicta prisam tempo prolongado e trazendo ho carcereiro a ele e outros presos pola casa fora da 

cadea corrente diz que huum dja a noyte logo a beira da noyte ho carcereiro lhes leixara a 

porta aberta e elle se sayo pela porta fora e fugira da dicta cadea e prisam e asy fugira e se 

amorara e andando amorado Com temor de o por elo prenderem em cadeias ele supricante 

pidir por merçee que por quanto se ele queria liurar E a mostrar por sem Culpa daquillo 

porque preso era lhe perdoasemos a nosa Justyça se nos a ela e por Razam da dicta fugida em 

alguma guisa era theuda e nos vendo o que nos ele asy diza e pidir enujou se a fugida foi 

como elle diz e hy mais nom ha e querendo lhe fazer graça e merçee temos por bem e 

perdoamos lhe a nosa Justiça a que a nos ele por Razam da dicta fugida era teudo contanto 

que ele pagase iiijtos Reis para as despesas da nosa Rolaçaom e por tanto ele logo pagou os 

dictos dinheiros aluaro Rodrigujz escripuam em a nosa corte e a que os mandamos Receber 

segundo delo Fomos certo por seu asynado e de Joham banha que os sobre ele pos em 

Registro mandamos que o nom prendaes nem mandes prender etecetera em forma dada em 

euora a xbiij dias de janeiro EElRey ho mandou pelos doutores Fernam Rodrigujz e Ruy boto 

ambos desembargadores do paço Rodrigo Ribeiro per Joham Jorje a fez ano de noso Senhor 

Jhesus cristo de mjl iiij LR// 
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1490 Maio 10, Évora. 

Carta de Perdão de Ruy gamjam, acusado de 

agredir Pedro afonso. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 13, fólio 8. 

 

Dom Joham etecetera Saude Sabede que Ruy gamjam escudeiro do duque de beJa Nosso 

mujto prezado e amado filho446 primo morador na dicta villa nos emujou dizer que poderja ora 

auer sete ou oyto annos que elle aJudara a dar panCadas a huum Pedro afonso coronheiro 

morador na dicta Villa e por e [...] querelara delle soprjcante e elle andaua por ello amorado 

Com temor de nossas Justiças de o por ello prenderem e andando asy amorado o dicto Pedro 

afonso querelloso lhe perdoara Segundo o Ver poderjamos por huum estromento publico que 

perante nos apresentar emujou que pareçia ser fecto e asynado por lujs de beJa tabeliam a 

dicta Villa aos xbiij dias do mes dabrjll que ora passou do anno e era presente no quall se 

Contynha que por o dicto pero afonso fora dicto que elle perdoaua ao dicto Ruj gaujam 

ssopricante e o nom querja acusar nem demandar por Razom da dicta querella e maleficio por 

quanto elle era saoom e ssem aleiJam das dictas pancadas etecetera Segundo Majs 

compridamente no dicto estormento era conteudo pidjndo nos o dicto ssopricante por merçe 

que lhe perdoassemos a nossa Justiça sse nos a ella por Razom da dicta querella e mallefiçio 

della em alguuma guissa era teudo e nos Vendo o que Nos elle dizer e pjdir Emujou sse asy he 

como elle dizer e hy majs nom ha Visto o perdam da parte querendo lhe fazer graça e merçe 

Temos por bem e perdoamos lhe a nossa Justiça a que nos elle por Razom Da dicta querella e 

malefíçio era teudo Comtanto que elle pagasse oytocentos rreaes para arca Da piedade e por 

quanto elle logo pagou os dictos dinheiros ao dayam Da nossa capella que ora tem carrego de 

os Reçeber em logo do nosso esmoler Segundo delle fomos çerto por seu asynado e por outro 

de Joham banha escripuam que os ssobre elle pos em Reçepta Mandamos que Daquy em 

dyante o nom prendaees nem mandees prender Dada em a nossa Çidade deuora a x dias Do 

mes de Maio ElRej o mandou por os doutores fernam Rodriguiz e Ruj boto seus 

desembargadores do paço Joham afonso a fez amno de nosso Senhor Jhesus cristo de mjll e 

iiij e nouenta// 

 

 

                                                 
446 Palavra riscada. 
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1491 Janeiro 17, Évora. 

Carta de Perdão de Joham fernandez, acusado de 

agredir esteuam lujs e de fugir da prisão. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 9, fólio 6vº. 

 

Dom Joham etecetera Saude sabede que Joham fernandez morador Em ferreira do canpo 

dourique nos Emuyou dizer que elle fora presso por dar huuma ferida a huum esteuam lujs 

por lhe a parte perdoar nos lhe perdoaramos a nossa Justiça e tinha Dello sua carta de perdam 

a quall perante nos apressentou e que no tempo que asy pidira e ouuera de nos o dicto perdam 

nom fezera em elle mençam nem decrarara de huuma fogida de prissam de que fogira Sendo 

presso em a dicta villa fogira pella porta ssem rronpendo as portas nem parede nem quebrando 

ferros alguuns E asy fogira e sse amorara e andaua oJe Em Dia amorado com temor Das 

nossas Justiças de o por Razam da dicta fogida prenderem Enuyando nos elle ssopricante pidir 

por merçee que lhe perdoassemos a nossa Justiça sse nos a elle por razam da dicta fogida Em 

alguuma guissa era teudo E nos vendo o que nos elle Diz e pidir enuiou sse a fogida foy como 

diz e hy majs nom ha e visto o liuramento que do casso principall ouue e querendo lhe fazer 

graça e merçe Temos por bem e perdoamos lhe a nossa Justiça a que nos elle por Razam da 

fogida de prissam de que asy fogio era teudo contanto que elle pagasse trezentos Reis para as 

Despessas Da nossa Rollaçam e por quanto elle logo paagou os dictos dinheiros aluaro 

rodriguiz Scripuam em a nossa Corte a que os mandamos Reçeber Segundo dello fomos çerto 

por seu asynado e por outro de Joham banha Escripuam que os ssobre elle assentou em 

Reçepta Mandamos que Daqui em diante ho nom prendaees nem mandees prender etecetera 

em forma Dada em a nossa cidade Deuora aos xbij dias do mes de Janeiro elRej o mandou 

pellos doutores fernam Rodriguiz e Ruj boto anbos Do sseu consselho e desenbargadores do 

paço Joham JorJe a fez Anno De mjll E iiijLRj annos// 
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1492 Abril 21, Lisboa. 

Carta de Perdão de diogo Rodriguiz, acusado de 

agredir e proferir palavras injuriosas contra um 

alcaide que o queria prender. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 5, fólios 2vº e 3. 

 

Dom Joham etecetera// Saude sabede que diogo Rodriguiz cauaLeiro de nosa cassa morador 

em bruhaaes nos emujou dizer que estamdo elle huum dia aa porta da see da cidade de 

lameguo chegara a elle diogo Rabello alcaide da dicta cidade com certos homeens para o 

premDer Como de fecto premdera ello diogo Rodriguiz leuara de huuma espada para sse avar 

De defemder Sem com ella ferir nem JmJuriar o dicto alcaide nem outra alguuma pesoa E sse 

amoorara por ello com  temor de nossas Justiças de o por ello premderem E amdamdo 

hamoorado o dicto diogo Rabello alcaide lhe perdoara Segumdo o ver poderiamos por huum 

estormento publico que peramte nos foy apresemtado que pareçia sseer fecto E asynado por 

pero luis tabeliam publico na Dicta cidade de lameguo aos xxbij dias do mes de março que ora 

passou do anno passado de iiijLR huum annos no quall Se continha antre as outras Coussas 

que pello dicto diogo Rabello halcaide fora dicto que elle perdoaua ao dicto ssopricamte E o 

nam queria por Razom da tirada(?) (...) da dicta espada e mallefiçjo acussar nem demandar 

etecetera Segundo mais compridamente no dicto estormento era contheudo EmuJamdo nos 

elle ssopricamte pidir por merçee que lhe perdoassemos a nossa Justiça Se nos a ella por 

Razom do dicto mallefiçio e tirada da dicta espada Em alguuma guissa era theudo E nos 

vemdo o que nos elle dizer e pedir emujou Se assy he Como elle diz e hy mais nam visto o 

perdam do dicto alcaide E queremdo lhe fazer graça e merçee Temos por bem e perdoamos 

lhe a nossa Justiça a que nos ello polla tirada da dicta espada E mallefiçio era theudo 

comtamto que elle pagasse mjll reis para arca Da piedade E por que elle loguo pagou os dictos 

dinheiros a frrej Joham de samtarem Segundo dello fomos certo por [f. 3] Seu asynado e por 

outro de bertollameu Rodriguiz scripuam que os ssobre elle pos em Reçepta Mandamos que 

daqui em diamte o nom premdaaes nem mandes premder etecetera em forma dada Em a nossa 

cidade de lixboa a xxj dias do mes dabrill ELRRey o mandou pellos doutores fernamdo 

Rodriguiz Dayam de coJnbra E rruj boto ambos do sseu Comsselho e desembargadores Do 

paaço Joham afomso a fez anno de nosso Senhor Jhesus cristo de mjll iiijLRij// 

 

 



 225

1492 Abril 24, Lisboa. 

Carta de Perdão de Jsabell moça solteira, 

acusada de ter afeição carnal com seu tio e de 

lançar a criança advinda da relação incestuosa. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 5, fólio 4vº. 

 

Dom Joham etecetera Saude Sabede que Jsabell moça solteira filha dafonso piriz morador no 

couto do Rio dasuos nos emujou dizer que poderia ora aver seis ou ssete annos pouco mais ou 

menos que huum lopo Diaz sseu tio primo com Jrmaaom de sua may ARequerera e enduzira 

Em tall maneira que viera com ella aver afeiçam carnall e parira delle huuma criamça a quall 

era de seis ou ssete messes  e que tamto que asy parira a emburelhara em huuns panos e 

Rodellos e a metera em huuma buraca homde esteuera por o espaço de mea ora por nam ser 

sentida de sseu pay e que neste espaço fora loguo achada a dicta criamça por certos pessoas 

vizinhos do dicto seu pay os quaees a tomaram asy viua E a fezeram bautizar e lhe aprouaram 

da parte e por nam sser de tempo nam podera mamar E sse finara loguo emujamdo nos ella 

sopricamte pedir por merçee e a a honrra da morte e paixom de nosso Senhor Jhesus cristo 

que lhe perdoassemos a a nossa Justiça sse nos aa ella por os dictos cassos e Razooens em 

alguuma guissa era teuda E nos vemdo o que nos ella Dizer e pidir emujou sse asy he como 

ella diz e hy mais nam ha E querendo lhe fazer graça e merçee aa homrra da morte e paixom 

de nosso Senhor Jhesus cristo Temos por bem e perdoamos lhe aa nossa Justiça a que nos ella 

por Razom do dicto pecado que asy Cometeo em teer afeiçam carnall com o dicto sseu tjo era 

theuda comtamto que ella pague para piedade mjl rreis E quamto aa morte do filho ou filha 

sse semtjr culpada liuresse por sseu direito E por quamto loguo os dictos dinheiros aa frrej 

Joham de samtarem nosso esmoler Segundo dello fomos certo por sseu aasynado de 

bertolameu Rodriguiz que os por Joham banha pos em Reçepta mandamos que daquj em 

diamte ho nam premdaes nem mamdes prender etecetera em forma dada em a nossa cidade de 

lixboa a xxiiij dias do mes dabrill EllRey o mandou pellos doutores fernam Rodriguiz Daiam 

de coJnbra e Ruj boto ambos do sseu consselho e desembargadores do paço Joham diaz por 

Joham JorJe a fez ano de nosso Senhor Jhesus cristo de mjl iiijLRij anos// 
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1492 Abril 24, Lisboa. 

Carta de Perdão de afomsso lopez, acusado de 

proferir palavras injuriosas contra juizes e oficiais 

do conselho. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 5, fólios 4vº e 5. 

 

Dom Joham etecetera Saude Sabede que afomsso lopez morador na villa da pederneira nos 

emujou Dizer que seemdo elle escripuam da camara da dicta villa os Juizes e ofiçiaaens e 

homens boons acordaram de vos fazerem huum seruiço de pescados E que todos fossem com 

sseus filhos e mancebos e escrauos ao mar e que ao tempo que sse (...) [f. 5] fazia na dicta 

camara huum pedro aluarez duque huum dos homeens boons que hy estauam Diseram que se 

deuja descussar huum sseu sogro e filho dado em yda e ssobre ello huum fernam dafonso 

veedor viera aveer Razooens com o dicto pero aluarez e asy huum Joham vaasquez e outros 

em tall maneira que o lamçaram fora da dicta camara e ao outro dia sseguymte elle tornara aa 

dicta camara E por alguuma desobediemça que tornara o premderam e amtes de o dicto pero 

aluarez ser presso elle ssopricamte Como sseu amjguo que era disera que elle sse asemtasse 

na dicta camara que pesoa alguuma o nam lançasse fora e que elle ssopricamte disera que 

prometia que fizesse quamto mall podesse ao Conselho Com o dicto ofiçio E que faria pagar 

naquelle ano a cada ofiçiall dez mjl rreis E que sse nam faria da dicta cassa sse nam o que elle 

sopricante qujssesse pella qual Razam os Juizes e ofiçiaaens o sospemderam do dicto ofiçio e 

o emprazaram que viesse por mandado dos dessembargadores da nossa cassa de ciuell dar 

Razom de sy pella quall Razom sse ello ssopricamte temja de sser por ello presso Pidimdo 

nos elle ssopricamte por merçee E aa homrra da morte e paixom de nosso Senhor Jhesus 

cristo que lhe perdoassemos a nossa Justiça sse nos a ella por as dictas pallauras que asy 

contra os dictos Juizes e ofiçiaaens disera Em alguuma era teudo E nos vemdo o que nos elle 

dizer e pedir emujou se asy he Como elle diz e hy mais nam ha E querendo lhe fazer graça e 

merçee E aa omrra da morte e paixam de nosso Senhor Jhesus cristo Temos por bem e 

perdoamos lhe a nossa Justiça aa que nos elle por Razom das dictas pallauras que para os 

dictos Juizes e ofiçiaaens Disse era theudo contamto que elle pagasse para piedade trezentos 

rreaes E por quamto elle loguo pagou os dictos dinheiros a frrej Joham de samtarem nosso 

esmoler Segundo dello fomos çerto por huum sseu asynado e por outro de bertolameu 

Rodriguiz scripuam que os ssobre elle pos em Reçepta mandamos que daquj em diamte o nam 

premdaaes nem mamdes premder etecetera em forma Dada em a nossa çidade de lixboa xxiiij 
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dias do mes dabrill ELRej o mamdou pellos doutores fernam Rodriguiz Dayam de coJnbra E 

Ruj boto ambos do sseu consselho e seus desembargadores do paaço Joham afonso a fez anno 

de noso Senhor Jhesus cristo de mjl iiijLRij// 
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1492 Junho 27, Lisboa. 

Carta de Perdão de Ruy memdiz de uascomçelos, 

acusado de retirar um preso da tutela de um juiz e de 

proferir palavras injuriosas contra o ofício do mesmo. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 7, fólios 9 e 9vº. 

 

DOm Joham etecetera Saude sabede que Ruy memdiz de uascomçelos fidallguo de nossa 

cassa e do nosso consselho nos emujou dizer que huum pero afomso Juiz em a (...) de pena 

maior por comtenpellaçam de dom fernando comenDador de meura a quis querellara e 

denunçiara delle aa nosas Justiças dizendo que temdo elle presso em suas maaons huum llopo 

fernandez em a dicta Villa morador por querelas que dizia que tinha delle quello sopricainte 

com dous homees sseos criados Jumto com a JgreJa ou dentro neella homde o asy trazia lho 

tirara das maaons fazemdo todo de proposito e per força Jujuramdo o de muitas e maans 

palauras ssobre sseu ofiçio e em sseu ofiçio Segumdo que na Dicta querella E denumciaçam 

majs compridamente se comtinha pella quall {...}diz quelle viera enprazado a nosa corte 

homde perante o nosso Corregedor {...} dara em demanda com o dicto Juiz querellosso  E que 

Sabemdo {...} preito sse fazia a dicta demanda e como o dicto dom fernando {...}elle fauor e 

comselho por lhe mall querer hordinara {...} todos arujgues E sse deçessem da tole mandes E 

que por [9vº] esta Cousa ficam asy em aberto nos pedia elle ssopricamte por merçee que lhe 

perdoasemos a nosa Justiça Se nos a ella por Rezam do que dicto he em allguuma guissa era 

teudo e esto liuremente e ssem pennam Segumdo lhe Ja disso tynhamos dada palaura E 

quamdo os ditos amjzados e comçerto fora fecto E nos vemdo o que nos elle asy Dizer e pedir 

enujou Se asy he como diz E hy majs nam ha E que pella emformaçam que Se desse casso ha 

E visto como o dicto sopricamte per nosso Mamdado he amiguo e rrecomçelado com o dicto 

Dom Fernamdo e com o dito pedro afonsso querellosso E queremdo lhe fazer graça e merçee 

Temos por bem E perdoamos lhe a nosa Justiça a que nos ella por rrezam da dicta querella E 

malefício della tirada de prissom que asy das maaons tirou ao dicto Juiz e palauras JnJuriosas 

que lhe asy disse ssobre sseu ofiçio era teudo E esto liuremente E sem pennam alguumam e 

posto que outros perdooeens das partes mam a mostre porem he certo que com elles he 

rreconçeliado E Porem vos mamdamos que daquj em diamtj o nam prendaaees nem mandees 

prender etecetera em forma Dada em lixboam a xxbij dias do mes de Junho EllRej o mandou 

per os doutores Fernan Rodriguiz daiam de coJnbra E Ruj boto ambos do seu consselho e seus 

dessenbargadores do paaço Joham Diaz por Joam Jorje a fez de mjll iiij LRij// 
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1492 Julho 30, Lisboa. 

Carta de Perdão de Jsabell aluarez 

Rodriguiz, acusada de mancebia. 

ANTT. Chancelaria de D. João II.  

Livro 7, fólio 8. 

 

Dom Joham etecetera Saude Sabede que Jsabell aluarez amuagrara marisqueira morador em 

esta nossa cidade de lixboam nos Enujou dizer que ella ouuera afeiçam carnall e esteuera por 

mançeba teuda e manteuda de huum gonçalo çapata nosso moço da estrebaria e que ora 

consirando Ella como estaua Com elle em pecado mortall e per bem das nossas 

hordenaçoeens sobre tall casso fectas por que defendemos que huum nosso morador e 

cortessaaom nam tenha mançeba sse apartara delle E de sua Conuersaçam e que nam 

embargante de ella Ja asy ser apartada Diz que sse tijmja das nossa justiças E andaua por Ello 

amorada Emviando nos pidir por merçee que lhe perdoasemos a nosa Justiça sse nos a ella por 

a dicta Razam em alguuma guissa Era teuda E nos vendo o que nos ella asy dizer e pidir 

Enujou sse asy he como diz e hy majs nam ha. E querendo lhe fazer graça e merçee Temos 

por bem E perdoamos lhe a nosa Justiça a que nos ella por Razam do dicto pecado passado e 

mallefiçio que asy cometeo em estar por mançeba do sobre dicto gonçalo çapata nosso 

morador E Criado Contra nossa hordenaçam e defessa era teuda e contanto que ella vaa estar 

E viuer e morar fora de nossa corte e desta çidade de lixboam e seu termo huum anno 

Comprido e para aderençar sua fazenda lhe damos espaço Da dada desta a huum mes 

sseguinte Em o quall tempo ella podera andar sseguramente por todos nossos Regnos e 

Senhorios E nesta nossa corte e çidade ssem por o que dicto he ser pressa nem lhe ser fecto 

outro alguum dessaguissado e acabado o dicto termo dy a huum mes ella no outro dya 

primeiro sseguynte sseJa teuda e obrigada de em para sse apresentar em quallquer vylla 

alguma que Seja fora esta dicta nossa corte e çidade de lixboam e seu termo e sse fazer 

escripuer o dya que hy chegar e dy em dyante ella este sirua viua e more fora Da dicta corte e 

cidade termo o dicto anno comprido ssem neste meo tenpo lhe ser dada licença para vyr a 

dicta Corte çidade e termo e nam o fazendo ella asy esta carta lhe nam valha e comprindo ella 

todo como dicto he di em dyante Mandamos que a nam prendaees nem mandees prender 

etecetera em forma Dada em lixboam a xxx dias do mes De Julho ElRej ho mamdou pellos 

doutores fernam rodriguiz Daiam de coJnbra e Ruy boto anbos do seu consselho e seus 
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desembargadores do paço Joham dyaz a fez anno de nosso Senhor Jhesus cristo de mjll iiij 

LRij annos// 
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