
CORRESPONDÊNCIA DIPLOMÁTICA 

(Continuação cio tomo III, pág. 305) 

SEGUNDA PARTE 

Aclvertencia cio autor o P. Fr. Bento cie Santa Gertrudes 

Na ultima visita feita pelo Geral neste mosteiro em Outubro de 
1803, mostrando ao P. M. Companheiro Fr. Francisco de S. Luis o modo 
com que, nas Memorias desta Igreja de Pendurada, conciliei ou resalvei 
o anchronismo aparente do documento n." 3 de maço I arm. letra A ( l). 
pois datando 3o kal. Januarii, era 1103 fas comemoração dei Rei D. Fer-
nando, morto em Leão 6o kal. Januarii, era 1103, advertiu o dito P. M. 
que não havia erro de data, porque o 3o kal. Januarii, era 1103 se devia 
entender do anno da era 1102, correspondente ao de Christo 1064, por-
que neste modo de contar assim como se recorria ao dia das kal. de Ja-
neiro futuro, também se recorria ao anno que principiava nesse dia. 

Vacilei hum pouco em receber esta regra, mas o grande pezo da 
authoridade deste P. M. devia fixar as minhas duvidas: com tudo depois 
que elle se ausentou não me pude acomodar com a dita regra, fui ver 
como os authores redusião a era da morte de Fernando, e achei que todos 
a redusião ao anno de 1065. 

Como tive occasião de lhe escrever apontei-lhe as intelligencias de 
Florez, Berganza, e Fr. Leão de Santo Thomaz, o que produzio esta cor-
respondência na qual se tratão outros pontos igualmente interessantes. 

(1) PMH. D C . n. 449 . 
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Carla do P. M. Fr. Francisco de S. Luís 

Amigo e senhor: 

Mil vezes obrigado pelo interesse que toma na minha saúde e fe-
lecidades, e pelas affectuozas expressoens com que me segura a sua ami-
sade. Eu lhe correspondo fiel, e dezejo de todo o coração que continue a 
experimentar melhoras da sua moléstia. 

O nosso amigo João Pedro passa menos mal, e ja tive o gosto de 
conversar com elle largo tempo. Elie me confessou que devia a V. R.m" 
resposta a 7 cartas, e que fazia tenção responder a todas tendo oportuni-
dade. Quando elle aqui voltar, ou eu la for, lhe farei prezente dos seus 
cumprimentos e recados. 

Também quando recebi esta sua estava ja quasi para retratar-me 
sobre o modo de entender as calendas de Janeiro. Casualmente me tocou 
João Pedro neste ponto, perguntando o meu parecer, por ocasião de re-
futar elle nas suas prelecçoens a Brandão, Monarquia Luzitana part. 3, 
liv. 8, cap. 8, que achando 15 das kalendas de Janeiro, era 1133 julgou 
corresponder a Dezembro do anno de 1094, fixando neste anno o prin-
cipio do governo do Conde D. Henrique, e confundindo-o com o do Con-
de Raymundo, de que ha noticia athe Agosto da era de 1133 (anno 
1095) (2). Esta razão, junta com a auctoridade de João Pedro, que eu res-
peito, me fizeram vacillar sobre o que eu julgava evidente. Tanto he 
fácil inganarmo-nos ainda quando mais seguros nos julgamos! Com con-
sequência desta duvida tenho procurado dissipala pela lição dos autho-
res que tratão do modo de contar os tempos, usado pelos Romanos; mas 
em nenhum athe agora achei tratado o ponto. Comtudo os novos exem-
plos que V. R.'"'1 me aponta sobre a época da morte de D. Fernando, 
adoptada lambem pelos authores da Arte de verificar as datas, me obriga 
a assentar quasi decisivamente que me enganei no meu pensamento, e 
que verdadeiramente os 3 das calendas de Janeiro era 1103 correspon-
dem a 29 de Dezembro era 1103 (anno 1065). João Pedro me disse es-
crevia a V. R.ma sobre este ponto, e o julgou digno de exame. Eu, se po-
der, farei ainda alguma diligencia por aclarar o ponto, ainda que aqui 
poucos meios tenho para isso. por ser a livraria deste Collegio da Estrella 
pouco copiosa. 

(2) Cf. Pisserl., II. p. 68, nota (c); IV-I, p. 142. 



Ando copiando as prelecçoens prologomenas que João Pedro fez 
para dictar aos seus discípulos, e me communicou de muito boa vontade. 

Ja lhe falei no lagarto (3) de Arouca, mas ainda o não leo de vagar, 
porque lhe prometti huma copia e ainda não pude tirala. 

Sou etc. 
Collegio da Estrella, 1.° de Novembro de 1803 

Fr. Francisco (4) 
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Carta do D." João Pedro Ribeiro ao P. Fr. Bento. 

O P. Companheiro veio espertar-me para o incomodar, pedindo-lhe 
leia a parte 3a da Monarchia Lusitana cap. 8 aonde elle fas corresponder 
15 das kalendas de Janeiro da era de 1133 a 18 de Dezembro do anno 
1094, isto he era de 1132. Barbosa no Cathalogo das rainhas, o corrigio, 

(3) Nota marginal: He o nome com que elles dão a conhecer algum diploma 
ou pergaminho difficultoso. 

(4) Seguem-se, no ms., dois documentos que não publicamos por já se acha-
rem impressos nos PMH, DC. São os nn. 898 o 811. O primeiro está precedido da 
nota seguinte: N. Ii. Como o chamado lagarto de Arouca fas huma grande figura 
nesta correspondência, antes de escrever a resposta a carta antecedente transcreverei 
o tal documento: e seguido de: Copia do testamento ou partilha que fez Cresconio. 
bisi>o de Coimbra, dos bens de Gavino Froilaz entre os dous mosteiros de Pendorada 
e Arouca na era de Cezar de mil cento e trinta e dous, e que se conserva no car-
tono de Arouca. Parece que nenhum dos correspondentes conheceu o doe. n. 811 dos 
PMH, DC, cuja existência modifica os dados do problema, e influiria, certamente, na 
discussão que aqui se inicia. 

(5) A ordem cronológica das cartas foi completamente baralhada pelo copista. 
Apresentamo-las aqui na sua ordem natural, incluindo no lugar mais lógico algumas 
cartas de fr. Bento não datadas. Eis a ordem que o manuscrito apresenta, nesta se-
gunda parte: 

Carta de Fr. Francisco, 1.XI. 1803 (aqui, n. 29) 
— — Fr . Bento, sem data ( — n. 32) 
— — Fr. Francisco, 7 .XI .1803 ( — n. 31) 
— — João Pedro, 2 .XI .1803 ( — n. 30) 
— — Fr. Bento, sem data ( — n. 33) 
— — Fr. Francisco, 24.XII .1803 ( — n. 36) 
— — Fr. Bento, sem data ( — n. 37) 
— — Fr . Francisco, 22 .XI .1803 ( — n. 34) 
— — Fr. Bento, 11.XII .1803 ( — n. 35) 
— — Fr. Francisco, 16.1.1804 ( — n. 38) 
— — Fr. Bento, 5 .II .1804 ( — n. 40) 
— — Fr. Francisco, 15.11.1804 ( — n. 43) 
— — João Pedro, 13.11.1804 ( — n. 42) 
— — Fr. Francisco, 4 .II .1804 ( — n. 39) 
— — Fr. Bento, sem data ( — n. 41) 
— — Fr. Bento, 29.11.1804 ( — n. 44) 
— — Fr. Francisco, 12.111.1804 ( — n. 46) 
— — Fr. Bento, 7 . I I I .1804 ( — n. 45) 

As três ultimas cartas conservam a sua ordem original. 



considerando erro, e eu o considero também; pois se o Conde Raymundo, 
segundo o mesmo Brandão no cap. antecedente, ainda em 1095 defendia 
Coimbra dos Mouros, como governava ja em 94 o Conde Henrique? E 
sem me aproveitar de hum documento de Yepes tom. 6, escript. 43 dos 
append. pag. 488 basta-me advertir que os Romanos contavão antes da 
era por consulados, e este era do 1.° de Janeiro ao ultimo de Dezembro: 
este mesmo anno he que a Hespanha designava com a era, nem nos consta 
que mudassem quando em Dezembro, acabando os idus, entravão a 
contar com relação as kalendas de Janeiro seguinte. Vejo a era sempre 
em ablativo, e quasi sempre primeiro enunciada, e estou que a expressão 
15" kal. Januarii significão 18 de Dezembro da mesma era 1133 (anno 
1095). 

Como porem diz o P. Companheiro que ha ahi hum documento, 
que so se combina na opinião de Brandão, peço o favor tle mo comunicar, 
e as suas reflexoens, para ultimar o meu juiso. 

2 de Novembro de 1803 
]oão Pedro Ribeiro 

31 . 

Carta do P. M. Fr. Francisco ao P. Fr. Bento. 

O nosso amigo João Pedro vai agora daqui, e me deixou a inclusa 
para lhe remetter. Leo o documento de Arouca, c não se admirou da sua 
extensão, e da miudeza com que ali se referem os factos: mas lembran-
do-lhe eu a analogia que elle tem, nesse ponto, com o lagarto de Pen-
durada, me respondeo que neste tle Arouca não se contavão milagres. 
La se avenha com elle. A respeito do modo de contar as kalendas de 
Janeiro concorda com V. R.""\ e notou que designando os Romanos as 
eras por consulados, e ao mesmo tempo por kalendas idus e nonas, nunca 
mudavam o consulado quando falavão das kalendas de Janeiro. Esta 
rasão seria decisiva; mas não sei se elle a tem examinado com bem vagar. 
Elle mesmo tem ainda alguma duvida sobre a data que notou em Bran-
dão, e de que eu avisei a V. R."'a na minha precedente carta: comtudo eu 
me persuado que V. R."'" tem razão no seu modo de contar, vista a con-
cordia dos 3 authores que me apontou sobre a intelligencia da data do 
sepulehro de D. Fernando. Agora não posso mais que instão pelo correio. 

Todo seu do coração 
7 de Novembro de 1803 

Fr. Francisco 
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Resposta do P. Fr. Bento de S.la Gertrudes á carta foi [161] (6) 

R.™ Senhor P. M. Companheiro: 

A minha indigestão sobre calendas principiou com a reflexão de 
que no jogo da conta so entrão dias, mezes e números reciprocamente 
relativos; quis ver authores, e não achei com a promptidão dezejada: 
prescindo desta averiguação assentando que os Godos também prescindi-
ram delia a vista das boas frazes, que elles impingião nos seus escriptos, 
e fui examinar a inteligência daquelles (pie manejarão os seus escriptos 
de cujos resultados ja dei conta. 

Agora a sua carta picou a minha curiozidade, e fui ver de Vanes (7), 
«Dates des semaines e des jours» pag. 338, e o Novo Tratado de Diplo-
mática t. 4, p. 3, sec. 2, cap. 5, pag. 723. Nihil ad punctum. Folheei o 
appendix de Bragança a ver se os documentos das entradas e sabidas 
dos reinados offerecião algum exemplo, perdi o tempo: lembreime de 
hum cathidogo chronologico, que em outro tempo fis dos abbades deste 
mosteiro athe a era de 1150, o mesmo: revolvi alguns dos chronicoens 
estampados por Flores, nada de novo. Assim fica unicamente em campo 
o exemplo da colizão dos condes Raymundo c Henrique descoberto pelo 
nosso respeitável amigo, e vigilantíssimo diplomático. 

Em quanto a intelligencia dos Romanos parece que elles usavão 
das calendas, nonas, e idus como termos ou pontos fixos, inventados para 
designarem per si mesmos dias determinados, e relativamente o resto 
dos dias de cada mez, sendo certo «pie esta relação sempre se dirige aos 
dias anteriores aos ditos termos, que por isso se exprimem por números 
retrogados: donde temos que as calendas servem para designar per si 
mesmo o primeiro dia do mez, e relativamente designão os dias anteriores 
pertencentes ao mez antecedente: e se ests dias necessariamente perten-
cem ao mez anterior às calendas, parece que também devem pertencer 
ao anno anterior as mesmas calendas o qual sempre finaliza no ultimo de 
Dezembro. 

A não ser assim de necessidade havemos de dizer que no tempo 
dos Romanos começavão a contar o anno no dia posterior aos idus de 

(6) O escriba deixou um espaço em branco. Acrescentámos a folha a que ele 
se queria referir. Trata-se, aqui, da carta n. 29. 

(7) Segue-se, riscado: c o Novo Tratado de Diplomático. 



Dezembro, isto he, a 14 de Dezembro, o que certamente se não pode 
admittir. 

De Vaines palavra «année» attesta que «les Romains, depuis Julez 
Cesar, commencerent 1'anné (!) ao(!) primier Janvier, ou a novo sole, e (!) 
cesta dire le 25 Decembre, jour auquel le soleil commence à remonter 
sur 1'horison» nem consta que outros povos da Europa, que viverão de-
baixo das suas leis, em tempo algum principiassem o anno no dia 14 de 
Dezembro, logo a subtração ventilada he supérflua e inadmissível. 

Comtudo sempre quis ver a pratica desses tempos remotos: lem-
brei-me das chronicas de Idacio e Sulpicio Severno, mas não achei cousa 
que faça exemplo; lancei mão ao Sandini «Vitae Roinanorum Pontificum» 
abri ao acaso, e passadas poucas folhas a pag. 557 e 558 achei que João 
22 morrco «anno 1334 pridie non. Decembris» e seu successor Bento 12 
eleito «anno 1.334 XIII kal. Januarii» ao qual se seguio Clemente 6, que 
morreo «VIII idus Decembris anno 1352» a quem succedeo Inocêncio 6 
eleito «anno 1352 XV kal. Januarii». 

Tal he o resultado das minhas curtas averiguaçoens, agora V. R."'a 

e o Sr. João Pedro levarão o exame athe onde elle se pode levar. 
E que me diz V. R.",a ao lagarto de Arouca (8)? Principia o tal lugar 

«In temporibus adefonsi regis etc. in era 1109» depois expõem que na 
occasião da dedicação da igreja se ajuntarão aqui senhores de todas as 
classes com o Bispo Cresconio, ao qual o abbade Exemeno entregou o 
monge Gavino que foi conduzido ao Pedroso, aonde esteve «novem 
epdomadas» depois veio para Arouca, onde esteve «paucis diebus»; foi a 
Viseu e voltou para Arouca, onde passados «menses sex» adoeceu e 
escreveo ao dito bispo «13 kal. Junii era 1131», e logo que o bispo recebei» 
a carta veio a Arouca, e ja o achou morto. 

Pelo contrario diz o testamento de Cresconio «factum est magnum 
conventum monacorum in ipso loco sancti Johanis die secundo mensis 
Novembris». Que no mesmo dia lhe foi entregue o monge Gavino, o qual 
foi para Pedroso onde esteve «decem ebdomadas» e depois foi a Viseu 
juntamente com o Prior de Arouca, o qual o recebeo por súbdito, e pas-
sados «quinque menses venit infirmitas mortis etc», donde temos: 

1.° O lagarto diz «in temporibus adefonsi regis era 1109, e he certo 
que nesta governava em Portugal Garcia ou seu irmão Sancho. 

2." Diz o lagarto que o monge Gavino escreveo ao bispo nas vespo-
ras da sua morte, e data a carta 13 kal. Junii, que são 19 de Mayo: abati-

(8) Nesta carta Fr. Bento chama lagarto ao PMH, DC, n. 898; c testamento 
ao ii. 810. 



das nove semanas que esteve em Pedroso, e seis mezes que esteve em 
Arouca, segundo o mesmo lagarto, vem a dar em 17 de Septembro, abatidos 
mais alguns dias que o dito monge esteve em Arouca antes de hir a Viseu, 
temos que foi entregue pelo abbade Exemeno ao bispo 110 principio do 
mez de Septembro da era de 1130, quando pelo contrario o testamento do 
bispo diz que o dito monge lhe foi entregue a 2 de Novembro. 

3." Accrescentando aos ditos 2 de Novembro os cinco mezes e as dez 
semanas que no dito testamento se diz que o monge Gavino estivera em 
Pedroso e Arouca vai botar a 11 de Junho, quando no lagarto se diz que 
elle escrevera ao bispo a 19 de Mayo, fazendo assim a differença de 22 
dias, que he muito, pois, segundo attestão ambos os documentos, o bispo 
partio logo que recebeo a carta, e ja achou Gavino morto. 

À vista de tais contradiçoens qual sera o juiso de hum critico austero 
e rigoroso? Certamente ou ambos os documentos são lançados ao rol dos 
apocrifos, ou ao menos hum delles he condemnado por suspeito; e como 
o lagarto aprezenta hum aspecto tão pouco vulgar, que athe se pode 
questionar sobre a sua denominação, a estas horas tem recahido sobre elle 
a sentença de condemnação, e ja estará suspenso 110 patíbulo, porem eu 
sempre aventuro liuns pequenos embargos. 

Quanto ao primeiro crime. Pfroposição], Que ou porque o governo 
dos filhos de Fernando foi muito baralhado athe a era de 1110, ou por-
que o reinado de Affonso 6 foi bastantemente dilatado, os notários, que 
escreveram nos fins do seu governo estavão esquecidos ou facilmente se 
equivocavão 11a época da sua entrada, pois, quando não apareção outros 
exemplos, temos neste cartorio o pergaminho n° 53, do maço 9°(9) , o 
qual principia «in temporibus adefonsi imperatoris totius spaniae frede-
nandi regis filius et Sançia regina in era 1103» depois passa a fazer o in-
ventario dos bens que este mosteiro adquirio por doaçoens e inteirou 
por compras em seis freguezias. Examinadas as propriedades e as perso-
nagens commemoradas neste inventario, tenho verificado á vista de docu-
mentos, que elle se escreveo depois da era de 1135, e datou da época da 
instituição deste mosteiro, equivocando-se no reinado, ou porque supus 
que Affonso 6 ja então governava, 011 porque inadvertidamente comme-
morou o rei do seu tempo em lugar do rei que governava ao tempo da 
dita instituição. Donde parece que a culpa não he tão enorme, que leve 
o reo a forca. 

Em quanto aos outros crimes não quero fazer valer as costumadas 
equivocaçoens ou erros do escriptor do cartulario de Arouca em datas e 

(9) PMH, D C . n. -150. 



leitura verificadas por mim e por Meireles (1C) a vista de originaes, e no 
mesmo lagarto verá V. R."'a que elle escreveo «malorum priorum» em 
lugar de «multorum priorum». Suponhamos que em tudo o mais transcre-
veo o original. 

Pfroposição]. Que estamos em matéria de datas de annos e mezes, 
semanas, e dias, ou em contas miúdas do tempo médio entre a entrega 
do monge Gavino e o dia em que escreveo ao bispo: he preciso que con-
templemos as contas segundo a sua natureza estimando o seu genuíno 
valor: temos dous pontos fixos, que são dia da entrega, e dia da carta; o 
da entrega foi expressamente mencionado no testamento, e o da carta no 
lagarto; a estes devemos dar o valor que rcpresentão literalmente, quanto 
aos outros digo que como mais miúdos e menos essenciais, e por isso 
mesmo mais sugeitos a erros, devem entender-se segundo o pouco mais 
ou menos. 

Ora temos que o testamento fixa a época da entrega sem que o la-
garto o contradiga com outra época determinada, e da mesma sorte o 
lagarto fixa a época da carta sem que o testamento a contradiga com 
outra época determinada, assim so se diversificão nas miúdas contas do 
tempo entremedio: esta diversidade parece-me que se deve reputar baga-
tella sem prejudicar o conceito dos documentos, antes mostra que elles 
não foram feitos a vista hum do outro; e como se acham concordes em 
tudo o que he essencial, mostrão que são testemunhas contestes, que não 
forão subornadas, e por consequência devem reputar-se honradas e sem 
crime. 

P[roposição]: Recebimento etc. 
Disse que se podia questionar sobre a denominação do lagarto, e 

com effeito para lhe chamarmos noticia, vemos que finaliza «ego Gavino 
ima pariter cum uxore mea Onega Ermigiz testamus ipsas hereditates 
supra nominatas ad sancti Petri Arauca»; para lhe chamarmos doação 
faltão-nos as formulas vulgares, comtudo eu inclinome para doação ou 
confirmação, e dezejo saber o parecer do nosso amigo. 

Sou etc. 

Fr. Bento 

(10) Nola marginal: He o P. M. Fr. Antonio Meireles cartorario mor da Con-
gregação de S. Bento. 
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Resposta 

IH.™" Senhor João Pedro Ribeiro: 

O documento em que lhe falou o P. M. Companheiro he o testa-
mento de Vellino (") , o mesmo que suscitou a questão das calendas, por-
que depois de commemorar o rei D. Fernando, data 3.° kal. Januarii era 
1103; querendo eu desfazer este anachronismo aparente, o dito P. M. 
advertio «pie se devia reduzir ao anno de 1064, mas, depois que elle se 
ausentou não me pude acomodar com esta intelligent'!a, e ja lhe tenho es-
cripto duas cartas em que dei conta das minhas averiguaçoens, as quaes 
elle ja hade ter comunicado a V. S., e por ellas vera (pie eu fico na sua 
opinião, pois não acho fundamento para supor que os Romanos princi-
piassem a contar o anno a 14 de Dezembro. 

Quanto aos Godos a collisão dos Condes Raymundo e Henrique fas 
huma boa prova corroborada com a intelligencia dos melhores authores. 

Digo que o anachronismo do sobredito testamento gotico puro do 
clérigo Vellino he aparente, porque fala de Fernando como governante no 
tempo da fundação da igreja de S. João, e não como reinante ao tempo 
da data, segundo se colhe do seu contexto. 

Não sei se também lhe apontei a rasão da distancia de Pendurada 
a Leão, onde morreo D. Fernando; sendo impossível que a noticia da mor-
te de D. Fernando chegasse a Pendurada, em dous ou três dias que me-
diarão entre a morte do rei, e a factura do testamento de Vellino. 

Dou-lhe os parabéns de ter o P. M. Companheiro, regale-se de con-
versar com elle, seguro de que sabe apreciar os seus trabalhos: eu bem 
dezejara velo coberto da poeira dos cartorios, e ja (pie V. S. teve a habi-
lidade de me communiear no primeiro encontro hum tal achaque, seria 
bem justo criasse agora hum novo prosélito digno sem duvida de succeder 
na sua cadeira depois que V. S. jubilar. 

Fr. Bento 

( I I ) PMH. DC, n. 449 . 
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Cartu do P. M. Fr. Francisco de S. Luis 
ao P. Fr. Bento de Santa Gertrudes 

Sobre a intelligencia das kalendas nada mais posso accrescentar á 
exceli eil te rasão que V. R.ma me aponta na sua carta fundada no começo 
do anno romano, e aos exemplos que abi tras de Sandini. 

Em Flores lie constante o mesmo modo de interpretar, pois que á 
época da morte de D. Fernando, que V. R.ma ja lembrou em outra carta, 
se pode ajuntar a era de 1033, 8." kal. Januar., que ele verte anno de 995 
(tom. 23, pág. 308); a era 1072 8." kal. Januar, (pie elle verte em 1034 (ibid. 
pag. 337); e a era 1359, 2." kal. Januar., que verte anno 1321 (ibid. pag. 
341). 

Vem em confirmação disto, diz João Pedro, o lugar terminante de 
Santo Izidoro de Natur, rerum. cap. 6 «Era a die kalend. Januari anum 
adcrescit». 

Elle mesmo porem poem a objecção deduzida do Chronicon Coin-
plutense (Flores t. 23, pág. 317) que falando da morte de D. Fernando 
diz «6.° kal. Januar. Fr. 1103, intrante 4 a » e dezeja a solução de V. R.,n\ 
A minha se eu posso ter voto, he que o author deste Chronicon começava 
a contar o anno desde 25 de Dezembro, o que era vulgar por aquelle tem-
po ao menos em algumas províncias (De Vaines tom. 1, pág. 70 in fin., 
71 e 72), e por tanto sendo a morte de D. Fernando 6." kal. Januar., que 
cabe em 27 de Dezembro, já se podia diser Era millesima centesimu tertia, 
intrante quarta, abrangendo por este modo liuma e outra data, a fim de 
ser entendido tanto pelos que principiavão o anno em 25 de Dezembro 
como pelos que o começavão no 1." do seguinte Janeiro. 

(N.: o mesmo intrante 4." mostra que o 6." kal. Januar. 1103 não deve 
retroceder a 1102, aliás seria o mesmo que dizer 27 de Dezembro de 1102 
principiando o anno 1104). 

Lembra também João Pedro outro exemplo do Elucidar, na palavra 
«Era» ( a ) pag. 409, e também sobre elle quer o seu parecer. Sobre este na-
da posso dizer, porque não tenho aqui o Elucid. e João Pedro so ine apon-
tou o lugar sem expor o ponto da difficuldade. 

Quanto ao documento de Arouca (13) me escreve João Pedro o se-

(12) Nota marginal: Este documento do Elucid. penso que he hum de Arouca 
de que V. fl.lna tem o extracto. 

(13) PMH, DC, n. 898. 



guinte: «Reccho e julgo provados os embargos para perder o nome de 
lagarto, e se lhe dar o de noticia, acabando no Amen, e reputando-se 
accrescento posterior o «Ego Gavino» como ja tínhamos ponderado». 

Às antilogias que V. R."'a achou nos dous documentos (M), accrescen-
tei algumas mais, como consta do incluso parallello, e são as seguintes: 

1.") Na noticia. 1." He Gavino encommendado aos frades de Pendurada. 
2.° Depois de muitos annos adoece em sua caza. 
3." Vem Eximino, lança-lhe o habito, e leva-o para o mos-

teiro. 
No testamento. 1." Adoece gravemente Gavino em sua caza. 

2." Emcommenda-se aos frades de Pendurada, que lhe 
lanção o habito, e o levão eomsigo. 

2.a) Noticia. Morto Gavino veio o bispo a Arouca etc., e depois de 
hum anno pleno, tornou a Arouca, e fes o testamento, etc. 

Testamento. Achou-o morto o bispo, e então mesmo (Tunc) fes o tes-
tamento — aonde parece não admitir a interrupção do 
anno inteiro. 

Apezar de todas estas variedades não julgo bastantes para dar por 
falsos os documentos, sendo pelo contrario ellas mesmas de algum modo 
a prova da sinceridade e genuinidade delles, como V. Rev."'a muito bem 
reflecte. 

O «In temporibus Adefonsi» explica-se bem, ja pela perturbação 
que houve no governo dos outros irmãos; ja porque datando o documento 
da terra ou reino em que Affonso reinava ao tempo da sua factura, não 
admira que os notários não distinguissem se so em Leão, ou também em 
Galiza e Portugal elle governava naquelle tempo passado, a que se refe-
rem; muito mais tendo com effeito Affonso unido ao seu governo o de 
Portugal em 1110 da era, que he so hum anno de differença a respeito da 
nossa data, o qual facilmente podia escapar aos notários menos advertidos. 

A variedade e differença entre 9 e 10 semanas, entre 5 e 6 mezes, 
entendesse bem, supondo-se 9 semanas inteiras e a l().il principiada, e 5 
mezes inteiros, e parte do 6." mez. Ainda hoje no commum modo de falar 
se encontra esta differença, quando disemos, por exemplo, «fulano es-
teve enfermo 4 mezes» que se pode entender de tres completos, e mais 
quinze, vinte, ou 25 dias, ou de 4 absolutamente justos. 

(14) Nesta carta c lias seguintes Fr. Bento e Fr. Francisco chamam noticia ao 
PMH, DC., n. 898, e testamento ao n. 810. 



Fes-me alguma especie a expressão «signaverunt eam (scilicet, a 
Carta) sigillo» attendendo ao que diz De Vaines tom. 2, pag.. 298 sobre o 
tempo em que os particulares começarão a usar de sellos; e pag. 306 e 
307 sobre o uso de sellos entre monges e communidades, sendo certo que 
aquelle sello da carta ou havia de ser de Gavino, ou da communidade de 
Arouca etc. mas talves ali o signaverunt sigillo se entenda no mesmo sen-
tido que aponta De Vaines, t. 2, pag. 243 nas ultimas palavras da pagina, 
aonde diz que expressão signare etc. se appropriou as cruzes que se punhão 
no fim dos instrumentos. 

Finalmente as outras antilogias me parecem de mui pouco momen-
to. e mesmo de mui fácil conciliação, e João Pedro não as reputa graves, 
nem suspeita falsidade nos documentos. 

Noticia Testamento 

In temporibus Adefonsi Er. 1109 

Commendavit se Gavino Froi- Gavinus Froilaz habitante in do-
laz ad fratres sancti Johanis... mo propria... evenit super eum 

Et post muitos annos ipse Cavi- grave infirmitas... Commendavit 
no habitante in domo sua venit se ad fratres S. Johan... 
gravis infirmitas super eum... 

Veni ille Prior D. Eximino et duxerunt eum ad proprium locuin 
misit eum in ordine Monacorum et S. Johãnis. induerunt eum habitum 
levavit eum secum ad monasterium Monacorum 

Et fuit ibi eum eis annis paucis Post plures annos intravit dis-
deinde non convenientes se habita- cordia... non potuerunt convenire 
re simul venit Episcopus ., ad de- in iinum... 
dicandum etc. Et factum est magnum Conven-

tum... etc. 
Venit Episcopus... ad dedican- Factum est magnum Conventum 

dum Monasterium... Tunc Prior Monacorum die 2." mensis Novem-
Eximinus aprehendit D. Gavino et bris... ipso die posuerunt eum in 
posuit eum in manus Episcopi... manus meas... et commendavi eum 
Episcopus vero posuit eum in ma- D. Gudino ut secum duceret... 
nus Gudini Prior... Petrosi 

Et duxit eum ad suum Monas- Ut secum duceret ad proprium 
terium Petrosi graviter infirmus, Monasterium Petrosi... fuit ibi in-
et curavit eum novem epdomadas firmus graviter decein hebdoma-
et inde... duxit eum ad Arauea. das. 



Post paneis diebus misit Episco- Postea ego habitante in Civitas 
pus ut ad Civitas Vicense Prior Veseo feci venire ad me Gavinus 
Gudinus et Gavino ad se veni- et Prior Gotinus ex Monas. Arau-
rent... ipse Episcopus rogavit Prior ce... rogavi eum ut eum recole-
Gudinus ex Monast. Arauca ut Ga- ret... eadem hora suseepit eum de 
vinum reciperet... et duxit ad Mo- manu mea... 
nasterium Arauee. 

Et habitavit ibi (Arauce) cum Post quinque menses venit infir-
fratribus menses sex qui eveniente mitas mortis super Gavinus... vo-
egritudine vocavit ad se omnes fra- cavit Gudinus Prior et fratribus. 
tres. 

Et ipsis fratribus presentibus... 
scripsit in liec verba etc. — Faeta 
breve ista 13 Kal. Junii Era 1131 — 
Qua perlecta signaverunt eam si-
gillo 

Post unum annum plenum venit Cumque nuntios et cartam vi-
Episcopus in terra Arauca... in Era dissem perrexi et fratrem ipsum 
1132 in die S. Laurentii... Ipso die defunctum reperi et sepultum. 
jussit Episcopus... ut facerent tes- Tunc collectis fratribus in claus-
tamentum... et fecerunt testamen- tra... dixi eis ecce manifesto vobis 
tum quale Episcopus ore suo min- etc. Nun ego sicut ipse (Gavinus) 
tiavit... etc.. precepit... testamentum facio. Fae-

ta series 4 Idus Angusti Era 1132. 

João Pedro interpretra o: 

c í x ^ / V Ò . : n j o N C B \ ' 6 M P : Q P y c y & . 

JinsLZc*- J w b r l v r 3Cri/>->' + 

O «C» por «S» he vulgar no grego. De Vaines t. 2, pag. 228 in princip. 
O « — » ( " ) por «I» vem no mesmo tom. 2, planclie 19 defronte da pag. 
18 logo na primeira linha da estampa. 
O « — » (16) por «N» he fácil mudança de «N» ou « — » ( " ) etc. 
Do « — » (18) por «D» duvido, so sendo talves « — » (19) ou alias será o 

(15) Segunda letra da gravura. 
(16) Terceira letra da gravura. 
(17) Segue-se um N maiúsculo dc forma diferente. 
(18) Quarta letra da gravura. 
(19) Segue-se uma letra parecida com um «6» invertido, que supomos ser um 

«d» minúsculo. 



«D» latino, de que trás exemplares De Vaines tom. 1, tableau defronte 
de pag. 312, e planche defronte da pag. 318 entre as capitaes das inscrip-
çoens e manuscriptos. 

O « — » e « — » (20) são bem conhecidos por «t», «A». 
Desculpeme se não me explico melhor. 

Estrella 22 de Novembro de 1803 
Sou etc. 

Fr. Francisco 

35 

Resposta do P. Fr. Bento 

R."1" Snr. P. M. Companheiro 
t 

V. R."'a sempre se explica maravilhosamente, e sempre fala verdade, 
excepto quando aplica a si mesmo alguns parenthesis, tais como este «se 
eu posso ter voto» etc. 

Não he so Flores que tras repetidos exemplos de datas depois dos 
idus de Dezembro. Berganza na sec. 1.° do seu appendix, escriptura 28 
redus 10 Kal. Januarii era 979 ao anno de 941; escript. 31.a, 6.° Kal. Ja-
rniar. Era 980 ao anno de 942; escript. 32.a 7." Kal. Januar. Era 981 ao 
anno de 943; escript. 109, 13." Kal. Januar. Era 1106 ao anno de 1068; 
etc. etc.. No mesmo appendix pag. 456 escript. 142, o notário usou de am-
bas as eras «Facta est igitur haee carta anno ab Incarnatione Domini 
1130. Era 1167». Esta certamente foi escripta desde 25 de Março athe o 
ultimo de Dezembro. 

Á objecção, deduzida do Chron. Complu. responde Flores tom. 2, 
Chronol. da Ilist. de Espana, part. l.a, cap. 3.", § 7.", pag. 88, imputando 
a culpa a pena dos copistas, que escreverão IIII em lugar de III, e por 
isso corrigio os Annaes Complut., estampados por elle no tom. 23, pag. 
313, exarando unicamente: «Era 1103 die 3.", scilicet 6." Kal. Januar. obiit 
Rex Fredinandus in Legione»; «obiit Regina Saneia Era 1105». 

Mas Berganza, na sec. 2, do seu app. pag. 565, ibi pag. 566 produsio 
fielmente as verbas dos annaes na maneira seguinte: «Era 1103 die tertia, 
scilicet 6." Kal. Januar. obiit Rex Fredinandus in Legione»; «obiit Fredi-
nandus Rex Era 1104»; «obiit Regina Saneia Era 1105». 

Donde infiro que o author do Chronicon, vendo que os annaes pu-
nhão a morte do rei nestes dous annos, talves entendesse, que elles cor-

(20) Respectivamente quinta e sexta letras cia gravura. 



respondião aos dons começos da era de Cezar, que partia ou do 1." de Ja-
neiro ou de 25 de Dezembro (isto he, a novo sole) e por esta rasão se ex-
primisse «Era 1103 intrante quarta» abrangendo assim ambas as datas, 
como V. R.'"1 optimamente explica. Eu inclinome muito para esta opinião, 
fundada na confrontação da expressão do Chronicon com a repetição dos 
Annaes; pois, a seguir Flores, não so havemos de supor erro de pena na 
data, mas também repetição supérflua: alias a que fim havia o author 
dos Annaes mencionar duas vezes a morte do rei? Ora eu não posso im-
putar esta repetição a erro de pena dos copistas: 1." Porque o errar hum 
numero, ou repetir o mesmo periodo, ou parte delle, ipsis verbis, he cousa 
fácil, mas repetir o mesmo facto com a omissão da circunstância «in Le-
gione» e com data differente não se pode reputar acaso. 2.° Porque vejo 
o negocio afiançado pelo coevo Chronicon logo a repetição foi escripta 
no original dos Annaes, ou nas primeiras copias com algum fim; e a não 
ser o segurar-se na data, segundo a diversidade do computo relativo ao 
1.° de Janeiro, ou 25 de Dezembro, emtão fica o ponto na classe dos mys-
teriös, ou no rol das parvoíces, isto he, no cazo que os Annaes repetissem 
o mesmo anno (como quer Flores) sem necessidade. 

Desta interpretação segue-se, que desde 25 de Dezembro por dian-
te, assim na era romana do novo sol como na do Nascimento, se deve ac-
crescentar, ou accrescentavão os antigos hum furo ao anno, — concedo. 
Logo depois dos idus de Dezembro, contando-se por kalendas também se 
deve accrescentar hum furo ao anno — nego a consequência, em quanto 
não aparecer computo que dedusa o principio do anno do dia 14 de De-
zembro. 

O lugar que V. R.m" aponta de De Vaines mostra, que os notários 
daquelles tempos datavão ja da Encarnação, ja da Natividade etc. e não 
declara se elles concordavão com a era romana civil ou solar, ou se aba-
tião os 38 annos: porem na palavra «Dates», ibi «Ere de Espanhe» pag. 
328, mostra, que os Hespanhoes usavão da era romana simplesmente, ou 
acompanhada da era christam «en egale portion» isto he, com reducção 
expressa, de que aparecem bastantes exemplos; mas como nos Annaes e 
Chronicon Complutense não se pode admitir redução, por isso recorri ao 
anno novi solis. 

Pareceme que o § do Elucidário na palavra Era pag. 409, deve ser 
todo riscado; pois no meu extracto do mesmo original de Arouca (21) apon-
tei, que o Alvazil Sisnando pôs dia de concelho em Arouca «7." Idus Dc-
cembris Era 1128» e que as testemunhas se derão «4." Nonas Januarii Era 

(21) PMH, DC, ii. 746. 



1129» e noto, que ambas estas datas estão emendadas no dito extracto, 
signal de que as revi, porem como espero copia de Arouca em ella che-
gando farei remessa P ) . 

De tudo quanto temos dito neste ponto resulta hum so exemplo do 
qual se pode inferir que os Espanhoes usavão não so da era civil, mas 
também do solar, more Romano; isto he, no caso que a confrontação pro-
posta dos Complutenses possa ter algum valor. 

Ora via (!) o reo de Arouca: comtudo a decisão sobre a sua deno-
minação produz matéria para novas discussoens, que logo proporei, e va-
mos as antilogias. 

A noticia principia a desenvolver a historia desde o primeiro testa-
mento de Gavino, feito em 1109, e depois fala na profissão religiosa, mo-
tivada pela sua doença: logo temos dous factos destinctos. O testamento, 
feito por Cresconio, principia a narração pela profissão religiosa, omittin-
do ou embrulhando o primeiro facto, assim não temos contradição. 

O «Tunc collectis fratribus»: 1.° He estilo proprio de testamento; leia 
V. R.n,il mais em cima, e achará que, depois de o bispo propor a nova pro-
fissão, continua: «eadem hora cepit eum de manu mea ante altare S. Ma-
ria Sedis Visense etc.», e não he natural que as cousas succedessem tanto 
a ponto que logo logo, depois da proposta eadem hora se celebrasse a pro-
fissão solemne. Logo o Tunc não designa, que o bispo fizesse o testa-
mento quando veio acudir a morte <le Gavino. 2." Combine V. R.ma o Tunc 
com o Nunc, que se segue e achará «Tunc collectis fratribus in Claustra» 
lhes manifestou (ecce manifesto vobis) o que tinha tratado com Gavino, e 
depois voltou para fazer o testamento, como adiante declara «nunc ego 
sicut ipse mihi preceperat etc.» como quem diz Emtõo manifestei o qu& 
tratei com Gavino, agora venho cumprir o que elle ordenou. 

No annis paucis e plures annos não acho disconveniencia, pois o di-
zer poucos annos ou mais do que hum anno he huma e a mesma cousa. 
De resto ambos dizem que o prior de Arouca recebeo Gavino de manu 
Episcopi, e suposto a noticia omittio o lugar da nova proffição, certa-
mente não a contradiz. 

Quanto aos sellos, 1.° De Vaines ja dá sellos pendentes ao clero se-
cular e regular desde o século X. Veja tom. 2, pag. 299 e 300, e Sccaux 
des Abbés pag. 306, dos quaes usavão as communidades athe o século 
XII. 2." Berganza reputa sellos a certos signaes dibuxados nas escripturas. 

(22) Nota marginal: A copia deste documento vae no fim desta correspondência 
a foi. 290. 



Veja a observação 10.a das Criticas do Sr. João Pedro Ribeiro ibi art. 2. 
pag. 132 e art. 4. pag. 134. E vamos a questão gavinatica. 

Disse que me inclinava para doação ou confirmação, fundado em 
algumas especies que conservava de memoria, e agora fui revolver os per-
gaminhos a ver se achava matéria para novos embargos ou replica que a 
final se resolve em consulta. 

Segundo a noticia de Gavino Froilaz fes doação ou testamento a Pen-
durada era de 1109, depois professou a vida religiosa no mesmo mosteiro, 
depois fes nova profissão em Arouca, e afinal determinou que os seus bens 
adquiridos fossem divididos entre os ditos mosteiros, e note bem V. R.ma 

a expressão «de hereditate que ganavit». Todas as mesmíssimas herdades 
laicaes, mencionadas na dita noticia e testamento de Cresconio, forão doa-
das a Pendurada por Gavino Froilaz e por sua mulher Onega Erinigiz co-
mo se prova pelos documentos seguintes. 

Na era de 1111 3.° Nonas Fevruarii «Gavinus prolix Froila et ali-
bia! (23) una cum conjugia mea onneca ermigiz» doarão a Pendurada «et ad 
monagus et fratres qui in ipso loco habitantes fuerint pro regula sancta! 
(Esta expressão he muito frequente nos documentos mais antigos deste 
mosteiro) damus et contestamus ibi ereditate nostra própria que ganabimus 
et comparavimus per nostros solitos et habemus illa pro carta confirmata! 
in villa moines ereditate de astruario et de freslisio et de tota sua gens ab 
integro! exeptis alia ereditate que in ipsa villa habet frelisio que non 
testamus! nisi tertia de ipsa villa que partibit cum astruario illa de astrua-
rio et de tota sua gens ab integro ubi illa potueritis invenire! et hic in moi-
nes medietate de villa de alvitu fortes et de sua gens quos conparavimus 
de eos per pretio justo, et hic in ipsa villa moines ereditate de gonza quan-
ta ibi compota in fratres et eredes ab integro! et in villa tropezo ereditate 
quos fuit de odorio gondemariz! quos conparavimus de roderigu odoriz 
VIa ab integro, ipsas ereditates testamus ad ipsius domnis jam supra no-
minati! cum quantum in se obtinent! et ad prestitum ominis est. et de 
peculiis peculiarem nostrum quamtumque ambobus ganamus! levent filios 
que abeo de alia uxore, inde 1111a! et illas alias IIIa rationes contestamus 
ad ipsius loco jam supra nominato. et levent ipsos filios 1111a de totam 
peculiarem exeptis de illas ibitiones unde ad illos non damus nisi pro nos-
tras animas ad ipsius sanctis etc. etc.» Arm. C, maço 10°, n.° 2, gotico 
original (M). 

(23) Nesta transcrição há vários ! ! que não sabemos se interpretar por sic ou 
se considerar como reprodução arbitrária da pontuação do documento. 

(24) PMII , DC. n. 505 . 



Na era de 1126, 6" Idus Septembris o mesmo «Gavino Froilaz Car-
tula benefactis ad tibi dulcíssima mea onnega armigiçi de ipsa hereditate 
que ambo simul comparamus de astruario sandiniçi et de suas gentes, ut 
si ego ante te ab hoc século migravero. que habeas tu ipso meo quinione 
integro in tua vita in quantum steteris in precepto de ipsos fratres qui in 
sancti Johanis ripa durio subtus mons aratros habitant, et de illo abba 
domno exeminus, et non sit ausus nullus ex progénie mee nec filiis nec 
neptis nec etiam de extraneis, qui in ipsa hereditate tibi ingrediat». Ro-
ga-lhe que assim observe, prohibe-lhe vender ou doar excepto ao dito 
mosteiro «sicut in meo testamento resonat. Et ego onnega ermigiz ad vo-
bis domno gavino si ante vos ab hoc século migravero, similiter vobis fa-
do. Et jacet ipsa hereditate in territorio arauca in villario de mollides. no-
tum die etc. gavino froilaçi ad tibi uxori mee onnega in hanc cartula be-
nefactis manu mea ro + vi». 

«Et adjicio in ista scriptura ut meos filios vel neptis de alias meas 
hereditates vel ganato habeant sua quarta integra, exceptis illa mea crea-
tionc que ingénuo pro remedio anime mee et meas ibitiones cum suos 
atondas et mea stramenta et vestimenta, et exceptis ilia villa de alvarenga 
de alia mea hereditate et meo ganato de mea medietate quarta integra 
accipiant. et illas I I I " partes cum illo alio meo ganato que surssum dixi 
et in meo testamento resonat teste illo pro remedio anime mee ad ipso 
monasterio de sancti Johanis ut ibi deserviat in sempiternum ad victum 
et vestimentum monacorum. et perecrinorum». Arm. letra G, maço 77, 
n.° .3, gotico redondo (25). 

Na Era de 1127, 7o Kal. Julii: «Onnega prolis Ermigii facio ad ipsius 
domus sanctorum textum scripture testamenti de hereditate mea propria 
tpie habeo in villa alvarenga in loco predicto carvaliales et cortigata sub-
tus mons muro territorio... argano. discorrente in ribulo pavia, et ganavi 
ipsa hereditate cum meo viro clomno gavino de suos germanos pro pretio 
et Kartas contesto eas ad obitu meo cum quantum [ . . . ]» 
qui prêses fuerunt Pro testes 
Gavinus Monacus cf.1 Joannes testes 
Exeminus Abbas cf.' Alvitus ts 
Didacus Monacus mendo ts 
Gundisalvus Monacus 
Garcearsi Monacus Michaelis notuit 
Petrus Monacus 

(2.5) Este documento não aparece nos PMH. 
(26) Este documento também não aparece nos PMII. Ribeiro cita-o nas Dissert., 



Na Era de 1138, 5° Idus Aprilis Onnega Ermigis doa «villas preno-
minatas id sunt in terra arauka. De ipsa villa de moines quam comparam 
cum viro meo domno Gavino. De astruario et de fredisio et de illorum 
generibus. medietatem integram cum omnibus prestationibus suis, et cum 
quantum in se obtinet et ad prestitum hominis est quomodo ego illa obti-
nui cum ipso viro meo superius memorato cui dominus requiem tribuat in 
perpetuo amen et jacet ipsa villa superius memorata circa ipsum rivulum 
de moines, subtus monte de fuste in diocesse lamecensis ecclesiae. et in 
terra alvarenga justa fluvium paviae. de ipsa villa de carvaliales. quam 
comparavi cum ipso viro meo jam dicto. De suis sororibus et de suo ger-
mano et de suis generationibus meam medietatem integram ubique ...otue-
ritis invenire in omnibus suis locis et terminis novissimis et antiquis cum 
quantum in se obtinet et ad prestitum hominis est. et in ipsa villa de Ca-
nellas trans paviam meam portionem integram sicut... Et inter durium et 
tamicam in villa de cavalliones subtus monte de eiras, illum casalem quod 
comparavi de alvito eixonis et de sua uxore arosinga. integrum cum omni-
bus suis locis et terminis novissimis et antiquis. cum quantum in se retinet 
et prestamen hominis est. Servato autem more retempto jure possessionis 
tenebo illas villas prenominatas post partem ipsius cenovii superius jam 
dicti sanas et intemeratas omnibus diebus vite mee post mortem vero 
meam serviant iste hereditates superius pertitulate sicut jam diximus pro 
absolutione pecatorum meorum ipsi cenovio jam dicto cunctis temporibus 
seculorum. Si quis tarnen etc. etc.» arm. letra G, maço 77, n.° 6 ( a ) . 

Ora confronte V. R.ma as propriedades destas quatro escripturas, e 
achará serem as mesmas mencionadas no testamento e noticia, excepto as 
igrejas de Santo Estevão de Moines, Santa Cruz de Alvarenga e S. Mar-
tinho da Espiunca: logo Gavino Froilaz monge he o mesmo que foi ca-
zado com D. Onega Ermigiz, porquanto: 

A noticia he copia, e diz que Gavino Froilaz, antes de ser monge 
doara a Pendurada na era de 1109, a qual não concorda com o reinado, 
assim temos erro que se deve supor na data; pois escrever I antes de X 
em lugar de I depois do X he couza facílima; e posta aquella data em 
1111, não so concorda com o reinado, mas também aparece em Pendurada 
doação feita neste anno por Gavino Froilaz, posto que cazado. 

Em 1126 ainda figura Gavino Froilaz com sua mulher Onega Er-
migiz no pergam." 3." m.° 77. 

III-I, n. 62. A sua antiga cota era maço 77, freguesia de Alvarenga, n. 4. Está suma-
riado no índice do cartório (Ari]. Distr. do Porto, Alpendurada, cód. 134), foi. I36v. 

(27) Como os anteriores, este documento parece estar inédito. Cf . Dissert., I II-I , 
n. 114. Sumariado no índice cit., foi 136v com a cota maço 77, freguesia de Alvaren-



Em 1127 Onega Ermigiz, per si so, doa a Pendurada bens em Al-
varenga, comprados juntamente com seu Marido Gavino, sem declarar 
se era vivo, ou morto, e confirma a mesma escriptura em primeiro lugar, 
e antes do Abbade, hum Gavino monge. Donde infiro que em 1127 ja 
Gavino Froilaz tinha deixado mulher Onega Ermigiz para se fazer monge 
neste mosteiro, cuja época concorda bem com a noticia, onde se diz, que, 
passados poucos annos depois da primeira profissão, se dezaviera com o 
abbade Exemeno, e por elle fora entregue ao bispo Cresconio, cuja entrega 
coincide com era de 1130. 

Morre Gavino monge em Arouca na era de 1131, e com effeito Onega 
Ermigiz fas doação a Pendurada na era de 1138, declarando que seu ma-
rido Gavino ja tinha falecido. — Determina Gavino monge que por sua 
morte se repartão pelos dous mosteiros os seus bens adquiridos «quos ga-
navit» e com effeito os bens, doados por elle e por sua mulher Onega Er-
migiz a Pendurada, não so forão adquiridos, mas também são os mes-
míssimos que por sua morte se repartirão pelos dous mosteiros. 

Logo o monge Gavino Froilaz de facto foi cazado com Onega Er-
migiz, e por consequência o accrescento «Ego Gavino una pariter cum 
uxori mea Onega Ermigiz testamus ipsas hereditates supra nominatas ad 
sancti Petri Arauca» he suposto; porque a noticia foi escripta depois da 
morte do bispo Cresconio, acontecida em Coimbra na era de 1136, e 
Gavino tinha morrido em 1131. 

Contra todo o referido arrasoado: 1." Sendo a historia do monge 
Gavino contada com tanta miudeza no testamento feito por Cresconio, e 
repetida na noticia, he impossível que se omittisse em ambos os documen-
tos a circunstancia de elle ser casado, se de facto o fosse. 

2." Esta circunstancia era essencial, maximò sobrevivendo a dulcís-
sima D. Onega Ermigiz, que tinha direito aos bens repartidos entre os 
dous mosteiros. 

3." Igualmente se não fas menção dos filhos de Gavino, a quem com-
petia tanto ou maior direito, e por isso se attende a elles nas escripturas 
de Pendurada. 

4.° A expressão «quos ganavit» não designa precisamente compras. 
(Elucidário pai. Gança), e na mesma noticia se fas menção de bens diffe-
rentes dos das escripturas de Pendurada, como são as igrejas, e maxime 
a de Moines, que certamente era de avoenga. 

Ra, n. 6. A estas poder-se-ia acrescentar ainda mais outra doação de Onega Ermiges: 
PMH, DC, n. 931 com a data 1 de abril de 1100, que se não pode confundir com o 
documento aqui citado. 



5." Não repugna que Gavino monge seja irmão do Gavino cazado, 
(naquelles tempos aparecem irmãos com o mesmo nome, de que temos 
exemplo no documento n.° 4." do maço 117, 4.° Non. Kal. agustas Era de 
mil e tantos, no qual figura Fromosindo Romariquiz com seus filhos Sin-
dila Presbiter, et alio Sindila etc.) í28) e como tal devia ter igual direito 
nos bens de Avoenga. 

6." Provasse que de facto existirão dous Gavinos, e que os seus bens 
erão comuns; porque no testamento feito por Cresconio aparecem a con-
firmar «Gavinus Confessus confirmai» «Onega Ermigiz confirmat» e caso 
este Gavino não possa ser o marido de Onega por ser confesso, temos outro 
Gavino Froilaz, mencionado no documento apontado no Elucidário pai. 
Era ibi pag. 409 «orta est intentio inter domna gontina prolis eriçi cum 
heredibus suis id sunt Gavino Froilaz etc., contra adefonso frater et suo 
germano godino presbítero et omnibus fratribus de saneto petro de arauca 
propter illa ecclesia de ribulo de mollides vocábulo saneto stephano etc.» 
e aqui lemos hum Gavino Froilaz, Compatrono da igreja de Moines sem 
ser monge nem confesso, e que provavelmente seria marido de Onega 
Ermigiz. 

Logo o accrescento da noticia deve reputar-se doação legitima, ou 
ao menos confirmação do testamento do monge. 

Suba a consulta ao tribunal diplomático, e venha a decisão. Do ex-
posto inferirá V. R.'ul o espinhoso campo, em que me vejo desolado: po-
rem não preciso fazer reflexoens a quem sabe apreciar estes trabalhos ru-
des, e melhor do que eu conhece as difficuldades que se encontram nestes 
mares innavegaveis. O Snr. João Pedro, a meu ver, decifrou bem o Sindêa, 
pois o « — » í28") por «D» está bem claro na pl. 7.", de De Vaines. Faça-me 
a merce de pedir ao dito Snr. o resultado das suas averiguaçoens sobre o 
Pontificado de Sisnando. bispo do Porto. 

Sou etc. 
Pendurada, 11 de Dezembro de 1803. 

Fr. Bento 

P. S.: De Vaines, palavras «Subscriptions» pag. 331 dis: «Sigillum» 
se tomava por subscripção ou assignatura. 

(Continua) 

(28) PMH, DC, n. 432; o mesmo documento é reproduzido do original com data 
diferente, ib., n. 255. 

(28a) Quarta letra da gravura. 




