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❧
Nesta obra, apresenta-se uma edição interpretativa de um corpus constituído
por 102 documentos foraleiros outorgados por D. Dinis a inúmeras famílias
e populações de Trás-os-Montes, nos finais do século XIII e nas primeiras duas
décadas do século XIV, mais precisamente entre 1285 a 1321.

Esta edição destina-se a um público alargado, ou seja, a todos aqueles que
pretendam conhecer as origens do municipalismo transmontano. A referida
edição vem, igualmente, colmatar um vazio editorial, uma vez que ainda não
existe uma edição integral da chancelaria dionisina.

No breve estudo do corpus editado, constatou-se que a matriz da região de
Trás-os-Montes começou a esboçar-se com uma política estratégica de
repovoamento preparada por D. Afonso III, evoluiu e sedimentou-se com a
política colonizadora de D. Dinis. O rei-trovador com a sua política de
fomento agrícola e repovoamento teve como primordiais objectivos a fixação
das populações em zonas de escassez demográfica, nomeadamente nas zonas
de fronteira, e, concomitantemente, teve em mira o incremento da economia
de base agrícola de antanho.
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DOCUMENTAc;AO FORALElRA DIONISINA 

DE TRAs-oS-MONTES 

Breve estudo e edi<;:ao interpretativa 

Edi~6es Colibri 



INTRODU<;:AO 

No presente trabalho, decidi fazer uma edi~ao interpretativa da docu
menta~ao foraleira dionisina outorgada a, tradicionalmente, denominada 
regiao de Tras-os-Montes. Nao foi inciufda, neste corpus, a documenta~ao 
senhorial (laica e eciesiastica), pois ficara resetvada para outro momento. 

A consecu~ao do mencionado projecto editorial come~ou a ser levada a 
cabo em projectos de investiga~o individuais concretizados em tros teses de 
mestrado realizadas, no Departamento de Letras da UTAD (Peixoto 2003 1; 

Costa 2003'; Mineiro 20043). Nessas disserta~6es, foram exaustivamente 
I.Ilventariados e editados, numa edi~ao em Formato consetvador (paleogdfi 
ca), 88 documentos foraleiros dionisinos. Posteriormente, com vista a reali
za~ao de uma edi~ao semipaleografica electr6nica para 0 Corpus Diacr6nico 
do Portugues (http: //www.corpusdoportugues .org) foram arrolados e inte
grados, no primeiro corpus, urn pequeno grupo de documentos concedidos 
a varias localidades do distr ito de Vila Real (Vila Real, Aba~as, Vila Seca, 
Canedo, Covelinhas, Ermida do Corgo, Sanguinhedo, Mur~a, Favaios) e 
ioram editados, num segundo corpus, mais completo, 101 documentos. 

A primeira edi~o, a paleografica, foi realizada para urn pubiico restrito 
e especialistas. A segunda, a semipaleografica e1ectr6nica, foi integrada num 

gande projecto de investiga~o dirigido por Mark Davies e Michael Ferreira 
da Georgetown University de Washington. Por estes motivos, as duas edi
:;Des anteriormente e1aboradas nao sao acessfveis ao publico em gera!' Ora, 
t:Sta circunsrancia levou-nos a considerar que seria fundamental fazer uma 
o:I.i~o completa do corpus foraleiro dionisino ourorgado a regiao de Tras
-os-Montes, com a finalidade primeira de disponibilizar estas Fontes junto de 
=> publico alargado. 

~toca, Peixoto Pinto da Mota (2003): Documentafao foraleira colectiva dionisina J.os conce
ks de Braganf4, Vimioso, Miranda do Dauro e Mogadouro. Vila Real: UTAD . 2 Volumes. 
!)issertas;ao de Mestrado em Cultura Poctuguesa. 

: Costa, Ana Lucia Pereira (2003): Dacumen/apia flraleira dionisina do! concelhos Aifondega 
tli3 Ft, Carrazeda de Ansiiies, Freixo de Espada a Cinta, Macedo ck Cava/eiro!, Mirantula, 
T tITre ek Moncorvo, Vila Ffor e Vinhais: ~difiio ~ eontatua/izafiio historieo-g~ogrdfiea. Vila 
Raj: UTAD. 2 Volumes. Disserta~ao de Mestrado em Cultura Portuguesa. 

~{jneiro. Mario Jose da Silva (2004): A docummtafiio fora~ira dionisina dos eonu/hos t:k 
'\1(Jntakgr~, Botieas, Vila Pouea d~ Aguiar, Rib~ira tiL Pma, Chav~s ~ Valpafos: eontatua/iza
aU hutoriea ~ ~difiio. Vila Real: UTAD. 2 Volumes. Disserta~o de Mestrado em Cultura 
Portuguesa. 
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Encontrei recentemente mais urn documenta, uma carta de merce con
cedendo a aldeia de Alva a vila de Freixo de Espada a Cinta, que acrescentei 
aos \0 I documentos, ou seja, 0 corpus que disponibilizo, no momento, e 
com posto por 102 documentos. 

Dos 102 documentos, 49 foram editados por mim pr6pria, 27 por Ana 
Lucia Pereira Costa e 26 por Mario Jose da Silva Mineiro. 

A edi~ao interpretativa da referida documenta~ao justifica-se, plena
mente, em virtude de nao existir uma edi~ao integral da chancel aria de 
D. Dinis. Houve, ha algumas decadas atras, um a tentativa de editar uma 
parte significativa ou ate a totalidade dessa documenta~ao. Contudo, apenas 
alguma foi editada em varias teses de licenciatura" mas, tanto quanto me foi 
dado perceber, 0 programa nao foi concluido e, com 0 passar do tempo, as 
edi~aes ficaram desactualizadas. Portanto, haveria necessidade de preencher 
urn vazio editorial relativo a. mencionada documenta~ao. 

Para a1em do mais e sabido que uma das lacunas da filologia portuguesa 
continua a ser a falta de "boas edi~aes interpretativas baseadas em edi~6es 
paleograficas" (Emiliano 2004: 34). Ao elaborar uma edi~ao interpretativa 
rigorosa, escorada em duas edic;:6es conservadoras, dOll urn contributo para 
colmatar uma omissao da filologia portuguesa. 

Coiwem reter urn detalhe relativo a distribui~ao geografica subjacente a 
organiza~ao do corpus. Considero preferivel constiruir corpora documentais 
assenres, em teem os organizativos, nas antigas unidades adminisrcarivas, 
porquanto essas antigas regiaes se conformaram em plena Idade Media e 
assim se mantiveram durante seculos. No pedodo manuelino, isto C, no 
limi ar da epoca moderna, a divisao adrninisrraciva do reino ainda era a seguir 
a p resentada. 

No seculo XVI, 0 reino continuava dividido em seis provincias: Minho, 
T ras-os-Montes, Estremadura, Beira, Entre-Tejo-e-Odiana e Algarve.. 

Adoptei a supracitada divisao administrativa, porque essa companimen
tac;:ao permite. ainda hoje, elaborar estudos hisroricos e discursivos compara
tivos e contrastivos do mesmo tipo de documenta~ao emitida para espa~os 
geograficos vizinhos, por exemplo, Entre Douro e Minho e Tras-os-Montes. 
As analises comparativas facultam 0 cotejo e confronto das peculiaridades, 
das semelhan~as e dissemelhan~as hist6ricas, politicas, discursivas dos corpo
ra exarados para os dois espa~os incluidos, actua"lmente, na regiao nortenha. 
Comparar a documenta~ao do Norte do pais em dois blocos que existiram, 

4 Emre outras: Beirame. M. A. ( 1969): Estudo d~ Alguns Docummtos da Chanalaria d~ 
D. Dinis. Coimbra: FLUe. Dissertas:ao de Licenciatura; Godinho. Alice Correia ( 1969): 
D. Dinu. Subsidios para 0 ~!tudo da sua chanalaria. Ffs. 87 v. 1.° - 167. Coimbra: [s.n.]. 
Disscrcas:ao de Licenciacura em Hist6ria. Ed. policopiada; Sousa. LU Is Alberto da Sil va 
(1969): Subs/dio! Para 0 Estudo da Chanalaria d~ D. Dinis. Livro II. Po/has 109 v. - 141. 
Coimbra: FLUC; Santos, Jooo Marinho dos (1972): D. Dini.r (1289-1291): Subsidios para 
o EstudD da sua Chanalaria. Coimhra: FLUe. 



 

Documentas:ao Fora}eira Dionisina de Tds·os-Momes II 

Elltre-TejO+Odlana 

Figura 1: comarcas-pcovincias no rcinado manuelino 

durante seculos, como realidades administrativas aut6nomas e complemen
ares favotece 0 ddineamento de pontos de contacto ou de distanciamento 
detectaveis no discutso da documenta,ao foraleira concedida pdo poder 
central aos dois espa,os regionais. 
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No ponto seguinte, sera feita uma referencia a reforma dos Arquivos da 
Torre do Tombo levada a cabo pot Gomes Eanes de Zurara, uma vez que 
uma parre consideravel da chancel aria dionisina fo i reescrita durante essa 
reforma. 

Sera facultada uma tipologia fotal eira medieval exemplificada com os 
documentos editados da referida chancelaria. 

Sera, tambem, facilitado urn inventario exaustivo da documenta~ao em 
analise e, por fim , serio dadas algumas sugestoes de analise tem ati ca a serem 
ampliadas, nurn rrabalho posterior, que conduzira a e1abora~io de urn voca
bulario do discurso fo raleiro dionisino de Tras-os-Montes, usando para tal 
urna metodologia estaristico-Iexical . 



 

CONCLUSAo 

Tal como foi explicitado no inicio, os principais objectivos deste traba
lho foram os de disponilibizar para 0 gtande publico uma colectanea, rigoto
samente editada, de textos foralei tos dionisinos outorgados aos lugares da 
antiga regiao de Ttas-os-Montes e de facultar urn conciso esrudo do referido 
corpus. 

o estudo levado a cabo e, tao-s6, 0 inicio de uma abordagem tematica 
que espeto poder vir a desenvolver posteriorm ente. 

Por agora, abordei a reform a dos Arquivos concretizada, no reinado de 
D. Afonso V, pelo guatda-mot da Torre do Tombo, Gomes Eanes de Z ura
ta, potquanto esta tefotma explica 0 desaparecimento de inumetos Livtos de 
varias chancelarias portuguesas (D . Dinis, D. Afonso IV. D. Pedto I. 
D. Fernando I, D . Joao leD. Duarte). Em consequencia dessa teforma os 
quatro primeitos Livtos de Registo da chancelaria de D. Dinis sao c6pias do 
seculo XV e nao sao originais. Este informe e importante, sobrerudo. para os 
his tori adores da lingua portuguesa. 

Apresentei uma tipologia foraleira medieval, ilustrando-a com os 
documentos foraleitos de Tras-os-Montes retirados da chancel aria dionisina. 

Forneci 0 inventario dos 102 documentos foraleitos dionisinos de Tras
-os-Montes. 

E, POt lim, liz uma leitura conteudfstica dos principais temas do corpus 
editado. 

Gostaria, noutra oportunidade, de fazer uma anal ise lexical, textual e 
discutsiva e urn vocabulario especializado deste tipo de documenta~ao. 

A edi~ao teal izada e uma edi~ao intetpretativa para urn publico-alvo 
alargado. baseada em duas edi~6es conservadoras anteriormente efectuadas: 
uma paleogralica (Peixoto 2003; Costa 2003; Mineito 2004) e outra semi
paleogdlica electr6nica para 0 Corpus Diacronico do Portugues (http: 
I Iwww.corpusdoporrugues.org). 

As boas edi~6es interpretativas tern de estar estribadas em boas edi~6es 
paleogralicas (Emiliano 2004: 34). Este foi. pois, 0 m6bil que norteou 0 tra
balho que agota e apresentado . 




