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DOCUMENTA<;:AO DIONISINA DO CONCELHO
DE VILA POUCA DE AGUIAR
edic;ao.

contextualiza~o hist6rico-geogd.fica

Edi~6es

Colibri

e escudo vocabular

INTRODU<;:AO

Com 0 presente trabalho, prerendemos dar urn contribute para urn conhecimento mais aprofundado da identidade cultural de uma localidade medieval
concreta: Vila Pouca de Aguiar (Norte do distrite de Vila Real em Tras-os-Montes), num reinado especlfico,

0

dionisino.

A metodologia escolhida levou-nos a cornpulsar a Chancelaria dionisina
com a finalidade de inventariar as Fontes manuscritas outorgadas as localidades
do concelho de Vila Pouca de Aguiar. A edi~o interpretativa foi a adoptada,
porque num projecto anterior foi realizada uma edi~ao paleografica destes
documentes (MINEIRO 2004), e tambern porque queremos que 0 publico deste
trabalho seja urn publico alargado e nao apenas urn grupo de especialistas. Foi
efectuado urn breve estudo hist6rico-geografico com base na organiza~ao estrutural, social, econ6mica das micro-unidades do concelho de Vila Pouca de
Aguiar no perfodo dionisino.
Deste modo, tentamos descortinar os motivos da concessao desta serie de

documentos ao referido concelho, atraves do estudo individualizado e comparado de cada urn deles. Intentamos com a nossa pesquisa perscrutar urn pouco
mais sobre as origens de algumas localidades do mencionado concelho, exemplificando 0 modo de vida das popula~6es destes lugares, durante 0 seculo XIII.
Nao podemos esquecer que os documentos foraleiros sao diplomas basilares
para 0 conhecimento das ralzes e das mudan~ das nossas aldeias, vilas e cidades, na [dade Media.
Concordamos com Claude Hagege, quando afirma que sao as linguas que
veiculam a Hist6ria, por isso s6 podemos conhecer 0 passado estudando os discursos produzidos nos perfodos preterites das linguas, iste e, analisando os textos remanescentes desse mesmo passado: "Car ce sont les langues qui permet-

tent l'Histoire, l'evocation des disparus par
mention qui redonne corps a la poussiere la
dans laquelle Michelet voulait voir sa mission"
Se a mem6ria escrita e 0 sustentaculo da

Ie discours public ou prive, la
' ressurrection du passe integral',
(HAG loGE 2002: 17).
Hist6ria, a analise lingufstica dos

discursos passados perpetuados nos (extos escritos pode sec urn precioso coadju-

vante da

interpreta~o

hist6rica. 0 vocabulario e os temas que se

enla~m

nos

documentos foraleiros preteritos fornecem-nos urn conhecimento mais pr6ximo

das realidades medievais de Calvos, Soutelinho, Freixeda, Gralheira, Vila do
Conde, Tinhela, Valoura e Jales, lugares do concelho de Vila Pouca de Aguiar.
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1. Objectivos do trabalho

Os principais objectivos do nosso trabalho sao:
- inventariar as fontes foraleiras outorgadas por D. Dinis ao actual conce-

lho de Vila Pouca de Aguiar;
- fazer uma edi~ao interpretativa dos documentos, facultando a leitura dos
mesmos a um publico alargado;
- contextualizar geograficarnente as localidades a quem
gou os documentos;

0

rnonarca outor-

- debuxar uma resenha hist6rica do reinado de D. Dinis, destacando a sua
politica de repovoamento relativamente as localidades em estudo;
- estudar

° conteudo de cada documento

tentando descortinar as realida-

des poliricas, sociais e econ6micas das localidades.

f nossa inren~o iniciar uma serie de pequenos rrabalhos de edi~ao e estudo hisr6rico-linguisrico, mais especificamente, de analise vocabular e tematica
d<: urn discurso particular (0 discurso foraleiro) emitido pelo poder regio para os
virios concdhos dos dois acruais distritos de Tras-os-Montes e Alto Douro: Vila
Real e Bragan~
Esperamos conseguir com as nossas investigacyoes contribuir para urn rnais
cxacto

conhtcimento da origem e da evolu~ao dos grupos sociais instalados nos

lugares uansrnontano-durienses, em determinados perfodos hist6ricos.
Com~os a nossa rraject6ria pela analise do discurso foraleiro dionisino
exarado para oito pequenos lugares do concelho de Vila Pouca de Aguiar (CaIvos, Soutelinho, Freixeda, Gralheira, Vila do Conde, Tinhela, Valoura e Jales).

Num momenta posterior. pretendemos articular este com outros trabalhos
sirnilares sobre outras localidades transmontano-durienses. inserindo-os, numa

toralidade, a regiao de Tras-os-Montes e Alto Douro.
Tal como defende Maria Fernanda Mauricio, "0 estudo regional permire,
para alem da recolha na sua totalidade da documenta~ao disponivel, seguir a
evoiw;;:ao dos grupos sociais, na longa duracyao, analisando os diversos niveis

esrruturais - geografico, demografico, econ6mico, social e mental" (MAURiCIO 1997: 15). 0 que significa que num estudo local ou regional podemos
analisar a evolu~o, das realidades, natural (condi~6es geogrificas, hidrograficas,
hipsometricas, climaticas, etc.) e estrurural (raz6es hist6ricas, politicas, economicas, sociais) subjacentes aos discursos regios produzidos para os concelhos e
para a regiao de T cas-os-Montes e Alto Douro, em determinados tractos de

tempo.
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2. Estrutura do trabalho
A espinha dorsal do trabalho baseia-se numa edi<;iio interpretativa de urn
pequeno corpus foraleiro constituido por nove documentos da Chancelaria dionisina que foram concedidos a varias localidades do actual concelho de Vila
Pouca de Aguiar. a trabalho subdivide-se em cinco partes distintas.
No primeiro capitulo, fornecemos a edi~ao interpretativa dos documentos.
Neste mesmo capitulo, explicitou-se 0 motivo da escolha da edi~ao, disponibilizaram-se alguns quadros com a ordenayao cronol6gica de todos 05 documentos
e com a respectiva classifica~ao tipologica. Neste capirulo, foi efectuada uma
breve descri~ao dos documentos foralengos. Finalmente, para encerrar 0 capitulo, foi disponibilizada a edi<;iio interpretativa do corpus, explicitando-se previamente as normas de transcri~ao utilizadas.
No segundo capitulo, deline:imos uma contextualiza~ao geogra6ca das
localidades em anaIise. Esbo~mos urn retrato geogra6co do concelho, real~an
do os aspectos mais pertinentes. Convem referir que algumas localidades em
estudo deixaram de existir ou foram integradas administrativamente noutros
concelhos recem-criados no seculo XIX. Em consequencia deste facto, optamos
por analisar numa perspectiva geogra6ca cada localidade dentro do concelho,
quando 0 mesmo foi viavel. Sempre que a localidade analisada ja nao existir ou
nao for identific:ivel, 0 facto sera explicitado. Para cada documento de cada
lugar e fornecido urn resumo do conteudo.
Num terceiro capitulo. levantamos 05 tra~os mais significativos do reinado
de D. Dinis (autor moral dos documentos), destacando a sua politica de repovoamento, relativamente as localidades em estudo.
No quarto capitulo, analisamos 05 documentos tentando desveiar 05 aspectos sociais (classes sociais e respectivas rela~6es), economicos (tipo de produtos
agricolas granjeados e consumidos).
No quinto capitulo, fizemos uma breve analise vocabular comparativa dos
textos estudados, atraves da aplica~ao de uma metodologia estatistico-lexical.

CONCLUSAO
Esperamos ter respondido as interroga.,oes colocadas no inkio deste trabalho, nomeadamenre no que concerne ao principal objecrivo da nossa pesquisa: 0
conhecimento mais aprofundado do modo de vida de alguns lugares (Calvos,
Sourelinho, Freixeda, Gralheira, Vila do Conde, Tinhela, Valoura e Jales) do
concelho de Vila Pouca de Aguiar, no reinado de D. Dinis.
Tal como expusemos atras, pretendiamos compreender as realidades narurais (condi<;6es geograficas, hidrograficas, hipsomerricas, climaricas, erc.) e estrururais (raWes hist6ricas. poiJricas, econ6micas, sociais) presences no discurso

dionisino produzido para determinados lugares do concelho de Vila Pouca, nos
finais do seculo XIII e inicios do XIV.
No fundo, rrata-se de tenrar descorrinar a esrraregia po[(rico-econ6mica
que esteve na base da concessao do conjunro da documenrac;ao foraleira pelo
monarca as ciradas popula<;6es.
Para respondermos a estas interroga~6es, tivemos que desdobrar

0

nossa

rrabalho em cinco grupos que se complemenram num rodo: capirulo 1- Edic;ao;
capitulo II - Conrextualizac;ao Geografica; capitulo III - Contextualizac;ao Hist6rica; capitulo IV - A Terra e 0 Homem; capitulo V - Breve anilise vocabular.
o primeiro capitulo englobou a edic;ao dos documenros. Principiamos este
capitulo com 0 porque da escolha da edi<;ao. Varios motivos foram avan<;ados
para jusrificar a selec<;ao da edi<;ao de Tipo 4 - inrerpretativa larga.
Num momento posterior, foram apresentadas as floemas de rranscri<;5.o

adoptadas na edic;ao dos documentos . .
Ach:irnos necessario ordenar cronologicamenre os diplomas para permitirem uma leitura mais

facil dos mesmos. Posreriormenre, os documenros foram

ordenados por tipos, destacando os aforamenros colecrivoslcarras de povoa<;ao;
as cartas de foral; as carras de doac;ao. Efectu:irnos uma descric;ao dos documenros tirados da Chancel aria de D. Dinis, apontamos as caracteristicas especificas
desses diplomas regios.
o segundo capitulo relativo a caraterizac;ao geografica teve como objecrivo
masuar as realidades naturals que caracrerizam 0 concelho em escudo.
Nesta caracterizac;:ao foram analisados os elementos que constituem as suas
estruturas orogd.ficas, as cedes hidrograficas e as suas delimitac;:6es dentra do
concelho, quando 0 mesma se toenau viavel. Acrescenr3.mos, neste capItulo, urn

sumario dos documenros editados, facilitando a compreensao do conreudo dos
mesmos. Em suma, este capitulo auxiliou a percep<;ao da esrrategia regia na
crias;ao de pequenos lugates, nesta regiao, caracterizada por condis;6es naturais

adversas.
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o

terceiro capitulo conremplou uma resenha historica do reinado de D.

Dinis. Relativamente a este, incidiu-se especial mente sobre a polftica de repovoamento e colonizas;ao agricola levado a cabo por este rei. A sua politica esteve

na base da concessao de varios diplomas reais e da consequente criac;ao de lugares e concelhos. No caso das localidades analisadas, 0 rei D. Dinis ourorgou
varios aforamenros colectivos/carras de povoac;ao para rentar fixar as populac;6es
nestas zonas pedregosas e in6spitas.
No quarto capitulo, fizemos uma leitura conteudistica dos textos e verificamos que se destacaram claramente dois vectores temaricos: a terra e 0 homem.
Quanro ao homem, pretendeu esclarecer-se 0 tipo de relac;ao que existia
entre os habitantes de uma localidade e os 6rgaos de poder, tanro municipais,
como regios. as oficiais tanto faziam cumprir as leis, como cobravam os rendimentos do rei. As rendas fixadas as populas;6es eram, habirualmente, muito
altas, 0 que levava ao abandono dos locais, ou criava situas;6es de conflitos com
os 6rgaos de decisao local.
No que toca a terra, os produtos plantados eram escassos e cingiam-se,
quase unicamenre, a planrac;ao de cereais. A criac;ao de gado ovino e porcino, os
galinaceos e seus derivados, a pr6pria cas;a completavam os rendimentos agrCcolas e pecuirios dos habitantes destas zonas. Os rendimenros a pagar it coroa
eram elevados, ficando os moradores sem mais de metade do seu trabalho anual.
A explorac;ao da terra nao era, de rodo, uma actividade ficil, apesar de toda a
familia estar envolvida no seu amanho, os rendimentos dai provenientes mal
davam para sobreviver, 0 mais diffcil era pagar as rendas exorbitantes a coroa.
Finalmente, inclufmos urn quinro capftulo. Neste ulrimo capftulo, fizemos
uma breve analise vocabular, com base numa metodologia estatistica-lexical, e
constatamos que nos aforamentos colectivos, D . Dinis concedeu terras, propriedades, para que estas fossem povoadas ("pobrem e frutiviguem") e granjeadas e, em troca, exigiu 0 pagarnento de tributos em produtos agdcolas ("cereais,
vinho, linho, legumes"), em gado porcino ("espaduas"), em galinaceos ("galinhas"), em cas:a e, ainda, em numerario. 0 monarca teve tambem a preocupac;ao de demarcar os termos de varios lugares (Freixeda, Gralheira, Vila do Conde, Tinhela).
A analise vocabular apresentada serviu apenas como uma mera introduc;ao
a urn estudo lexical que pode vir a ser muiro rnais desenvolvido, talvez, rnais
tarde, noutro lugar.

