
Hledání nejstaršího portugalského textu*
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THe searCH for THe oldesT porTuguese TexT
The article discusses the problem of the oldest non ‑literary text written in Old Portuguese. During 
the 20th century, several texts competed for the status of the “oldest written Portuguese document”. 
Over the course of time, the privileged position claimed by each of them was called into question. 
They were all dismissed either as later copies or as inauthentic texts and replaced by a new “oldest” 
text. The article follows this search through the course of the 20th century.
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1. ÚVod

Cílem následujícího pojednání je seznámit čtenáře s tím, jak se v průběhu 20. století 
posouvala datace vzniku prvních textů napsaných ve staré portugalštině a tedy mě‑
nilo povědomí o tom, ve kterém období se skutečně začalo psát v jazyce, kterým se 
v té době již mluvilo na území dnešního Portugalska.

Základní rysy, kterými se portugalština odlišuje od všech ostatních románských 
jazyků, jsou tyto:

1) pád intervokálního n – ‑n ‑> ‑0 ‑(a lua, geral, a coroa, perdoar, boa)
2) pád intervokálního l – ‑l ‑> ‑0 ‑ (a cor, a dor, sair)
3) palatalizace konsonantických skupin pl, fl a cl, a to jak na úplném počátku slova, 

tak uprostřed slova — pl, fl, cl >/ʧ/>/ʃ/ (a chuva, a chaga, a chama, achar)

Tyto základní charakteristiky musely tedy texty bezpečně vykazovat, aby mohly být 
považovány za portugalské. Odlišovaly se jimi od většinové produkce dokumentů 
psaných latinsky.

* Text je výstupem programu PRVOUK — Lingvistika — Románské jazyky ve světle jazykových 
korpusů, řešeného na FF UK od roku 2012. 
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2. Auto de PArtilhAs A testAmento de 1193

Opravdu seriózní výzkum v oblasti vývoje portugalského jazyka začíná přibližně na 
přelomu 19. a 20. století. V této době, konkrétně v roce 1905, portugalský paleograf 
a historik Pedro de Azevedo vydává dva texty, které byly napsány ve staré portugal‑
štině (Azevedo, 1905).

Jedná se o texty Auto de Partilhas a Testamento de 1193.1 Oba texty mají právní cha‑
rakter a z toho důvodu jsou datovány. Auto de Partilhas má uvedenu dataci 1192 a Tes‑
tamento, jak už název napovídá, 1193. Obě datace jsou přepočítány z tzv. Hispánského 
kalendáře. Původně byly tedy texty datovány 1230 a 1231.2

Vznik prvního dokumentu Auto de Partilhas je lokalizován na sever Portugalska 
a  jeho obsahem je rozdělení rodinného majetku mezi čtyři sourozence: Rodriga, 
Vasca, Menda a Elviru Sanches. Skutečnost, že obsah smlouvy byl naplněn, je potvr‑
zena jinými autentickými dokumenty pocházejícími z této doby.3

Druhý dokument Testamento de 1193 spojuje s Auto de Partilhas postava Elviry Sanches. 
Jedná se tedy o jednoho ze sourozenců, kteří se objevují ve smlouvě první. Dokument 
samozřejmě také pochází ze severu Portugalska, kde všichni sourozenci žili. Druhý 
text je závětí, ve které Elvira Sanches odkazuje veškerý svůj majetek klášteru ve Vairão.

Tyto dva dokumenty byly tedy dlouho považovány za nejstarší portugalsky psané 
texty. Tento stav trval až do konce 50. let, konkrétně do roku 1957, kdy portugalský 
paleograf Avelino de Jesus da Costa dokázal na základě paleografického rozboru Auta 
de Partilhas, že se nemůže jednat o originální text z roku 1192 (Costa, 1979, s. 265–272). 
O tak citlivé záležitosti nechtěl rozhodnout sám, a tak požádal o pomoc tehdejší vý‑
znamnou kapacitu v oboru paleografie, Ruie de Azeveda. Ten jeho domněnku v roce 
1958 potvrdil.

Důkazy, které vyvracejí autentičnost Auta de Partilhas, jsou následující:

1. Text tohoto dokumentu byl napsán v semi ‑gotickém písmu, které se v Portugalsku 
začalo používat až na konci 13. století.

2. Paleografická charakteristika celé řady písmen objevujících se v textu není ty‑
pická pro jiné texty pocházející z tohoto období.

Portugalský lingvista a velký znalec staré portugalštiny Luís Filipe Lindley Cintra 
pracoval na lingvistickém rozboru Auta de Partilhas nezávisle na da Costovi a v roce 
1963 přinesl nezvratné důkazy toho, že se nemůže jednat o originál z roku 1192 (Cin‑
tra, 1963, s. 207–208). Cintrovy závěry jsou tyto:

1 Pro Testamento de 1193 se někdy uvádí název Testamento de Elvira Sanches.
2 Tzv. Hispánská éra začala platit v Hispánii 1. ledna roku 38 před n. l., kdy připadla Césa

rovi Oktaviánovi Augustovi vláda v Hispánii. Tento kalendář byl užíván v celé Hispánii až 
do období Reconquisty. Nejpozději platil právě v Portugalsku, kde teprve roku 1422 král 
João I nařídil užívání křesťanského kalendáře.

3 Jedná se o Inquirições Gerais de D. Afonso II (z roku 1220) a Inquirições Gerais de D. Afonso III 
(z roku 1258). Byly to zápisy z jakýchsi výslechů, které někteří portugalští králové necha
li vést, aby se zjistila oprávněnost vlastnictví šlechtických pozemků.
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1. Pravopis, který se používá v Autu de Partilhas, se značně odlišuje od jiných doku‑
mentů z téže doby.

2. V textu se používá grafému <ll> pro vyjádření fonému /ʎ/. Ovšem tento grafém se 
v této funkci objevuje až po roce 1255.

3. Formy jako particoens jsou velmi zvláštní. V té době byl v portugalských nazálních 
diftonzích nazalizován pouze první vokál. Navíc jeho nazalita nebyla mnohdy ani 
graficky označena. Je tedy přinejmenším divné, že v těchto případech je nazalita 
označena po druhém vokálu grafémem <n>.

Naskýtá se tedy otázka, o jaký dokument se v tomto případě jedná. Nemůže v žádném 
případě jít o falzifikát z roku 1292, jak navrhoval Abade de Lustosa, protože osoby, 
kterých se dokument týká, žily prokazatelně na konci 12. století. Podle většiny por‑
tugalských badatelů je nejpravděpodobnější, že Auto de Partilhas je překladem latin‑
ského originálu z roku 1192. Podle paleografických i lingvistických charakteristik 
textu zřejmě pochází z konce 13. století. Dalším důkazem pro toto tvrzení je skuteč‑
nost, že u tohoto dokumentu (ale i u Testamenta de 1193) je protokol i eschatokol psán 
latinsky, lépe řečeno, byl zřejmě při překládání obou dokumentů ponechán v latině.4

Osud druhého dokumentu, tedy Testamento de 1193, byl podobný. Nicméně z jeho 
paleografického rozboru nevyplývalo tak zřetelně, že se nejedná o originál z roku 
1193. Ale i zde nachází jak Rui de Azevedo, tak Avelino de Jesus da Costa několik rysů, 
které neodpovídaly době vzniku dokumentu. I u tohoto dokumentu tedy byla jeho 
autentičnost vyvrácena a jedná se opět zřejmě o překlad latinského originálu z konce 
13. století.

3. testAmento de Afonso ii A notíciA de torto

V polovině 60. let 20. století se nejstaršími portugalskými texty „stávají“ Testamento 
de Afonso II a Notícia de Torto.

Testamento de Afonso II je první královský dokument, který byl napsán v portugal‑
štině. Jde o závěť, kterou nechal napsat král Alfons II., kterému v té době bylo pou‑
hých 28 let a vládl teprve 3 roky. Tuto závěť nechal vyhotovit, aby zajistil mír a klid 
v královské rodině a v celém portugalském království. V případě svého náhlého úmrtí 
ustanovil dědicem trůnu svého nejstaršího syna, eventuálně svou nejstarší dceru. Po‑
pisuje v ní také způsob rozdělení královského majetku.

Závěť má dataci 27. 6. 1214. Již v témže roce bylo vyhotoveno 13 kopií. Do dneš‑
ních dnů se dochovaly pouze dvě kopie. První byla uložena ve státním archivu Torre 
do Tombo.5 Druhá byla nalezena v archivu v Toledu Avelinem de Jesusem da Costou 
poměrně nedávno. Ostatní kopie se nedochovaly, což asi není nic zvláštního, když 
vezmeme v úvahu skutečnost, že Alfons II. poté nechal vyhotovit ještě další dvě zá‑

4 Každá listina se skládala z těchto povinných částí: 1. Protokol 2. Text 3. Eschatokol. V pro
tokolu většinou nesměla chybět tzv. invokace, tedy vzývání jména božího a v eschatokolu 
subskripce, tedy podpisy či vyjmenování svědků a datace.

5 Původně uložena v archivu v Braze (Arquivo da Mitra de Braga).
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věti v Santarému. První tedy již pozbyla platnosti. Zajímavostí ovšem je, že obě dvě 
následující závěti z let 1218 a 1221 byly napsány latinsky.

Naskýtá se zde tedy několik otázek, na které zatím nikdo nedokázal přesvědčivě 
odpovědět. Proč byla první závěť napsána portugalsky v době, kdy všechny ostatní 
královské dokumenty byly zapisovány latinsky?6 A když už byla první závěť napsána 
portugalsky, proč další dvě, které nechal vyhotovit tentýž král, byly napsány latinsky?

Další otázka se týká jazykového aspektu Testamenta. Obě kopie, které se nám do‑
chovaly, se totiž na řadě míst zřetelně odlišují, a to nejen v grafickém zápisu, ale na‑
příklad i v syntaxi či dokonce ve výběru lexika. Avelino de Jesus da Costa si myslí, že 
obě kopie byly napsány podle diktátu. Tato domněnka však není příliš pravděpodobná 
vzhledem k tomu, že v textu zaznamenáváme kolísání jak v rovině syntaktické, tak 
v rovině lexikální (srov. Costa, 1979, s. 311; Castro, 2004, s. 112–113). Nejpravděpodob‑
nější vysvětlení takových odlišností mezi dvěma kopiemi jednoho dokumentu spočívá 
ve skutečnosti, že středověcí písaři chápali pojem kopie jiným způsobem než dnes. Po‑
kud se pořizovala kopie nějakého textu, nešlo tedy zřejmě o věrné přepsání každého 
slova, ale spíše o zachycení obsahu textu. Každý písař mohl vkládat do textu něco ze 
svého vzdělání a stylistické i pravopisné dovednosti. S největší pravděpodobností jde 
tedy v tomto případě o dvě kopie, které byly vyhotoveny na základě jednoho originálu.

Notícia de Torto je text pocházející stejně jako Testamento de Afonso II ze začátku 
13. století. Na rozdíl od něj ale není datován. Vznikl tedy v období, kdy ještě nebylo 
běžné pravidelné užívání portugalštiny v úředních dokumentech. Nicméně v této 
době již vznikaly portugalsky psané texty informativního charakteru. Jednalo se však 
pouze o různé koncepty, minuty, poznámky atd. Tedy texty, u nichž se předpokládalo, 
že nezůstanou zachovány jako úřední dokumenty, ale později budou přepsány na‑
čisto. Jeden z těchto konceptů se však dochoval do dneška. Je to právě Notícia de Torto.

Tento dokument vznikl na severu Portugalska v provincii Minho, jak je patrné 
z řady toponym, které se v něm objevují. Text původně žádný název neměl. Byl po‑
jmenován až svým objevitelem, portugalským paleografem Joãem Pedrem Ribeirem, 
podle prvních tří slov. Ribeiro text poprvé vydal v roce 1810.7

Jak již bylo řečeno, text byl považován filology i paleografy za pouhý koncept či 
minutu, která měla sloužit k pozdějšímu přepisu načisto. Avšak shodou náhod se za‑
choval pouze tento koncept a ne listina, která podle něj měla být napsána a která by 
patrně byla zapsána latinsky.

Podle portugalské lingvistky Susany Pedro se však v  tomto případě nejedná 
o pouhý koncept, ale o typickou středověkou listinu, která právě byla pouze infor‑
mativního charakteru a nepodléhala tak pravidlům, kterými se řídily dispozitivní 
dokumenty charakteru právního (Pedro, 2004).

Pergamen, na který byla Notícia napsána, má nepravidelný tvar a je v dolní části 
užší než v části horní. Nachází se na něm celá řada děr a různých oděrek, které tam 
byly zřejmě již předtím, než se na něj začalo psát. Zajímavostí je také jistě skutečnost, 

6 Pravidelné užívání portugalštiny pro královské dokumenty bylo zavedeno až králem Dini
sem v roce 1279.

7 João Pedro Ribeiro, Dissertações Chronologicas e Críticas sobre a História e a Jurisprudência Ecle‑
siástica e Civil de Portugal, 1810.
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že je pergamen popsán z obou stran, tedy ze strany masa i kůže, a to bez jakéhokoliv 
předešlého ošetření.

Obsahem vlastního textu jsou příkoří, která musel v průběhu několika let snášet 
Lourenço Fernandes da Cunha od synů gonçala Ramirese i jiných osob. gonçalo Ra‑
mires svému vzdálenému příbuznému Lourençovi Fernandesovi da Cunha odkázal 
stejnou část svého majetku jako každému ze svých dětí. Navzdory tomu, že po in‑
tervenci opata ze São Martinha byla uzavřena tzv. nová dohoda mezi oběma zúčast‑
něnými stranami a sjednán mír, žádná z těchto dohod nebyla dodržena, a navíc, jak 
již bylo řečeno, potomci gonçala Ramirese činili celou řadu příkoří Fernandesovi da 
Cunha. Tři léta po sobě mu zabavili úrodu na jeho statku v Cunhe, došlo i na fyzické 
útoky proti jeho mužům, vykrádání jeho vinic, polí, krádeže zvířat atd. Jeden ze synů 
gonçala Ramirese, gonçalo gonçalves, dokonce znásilnil nejmladší Cunhovu dceru.

Je třeba poznamenat, že vyprávění není chronologicky řazeno. Vyskytuje se v něm 
řada odboček, děj se několikrát vrací zpět atd. Je tedy velice obtížné se v něm orientovat.

Ještě složitější než porozumění samotnému obsahu textu je však určit jeho dataci. 
Takový typ dokumentu samozřejmě obvykle nebývá datován, což je i případ Notície 
de Torto. O jeho co nejpřesnější dataci se pokoušela již celá řada odborníků. Používali 
k tomu různé metody, většinou mimojazykové.

Paleograf Pedro de Azevedo tvrdil, že dokument pochází ze začátku 13. století. 
Ovšem důkazy pro toto tvrzení nikdy nepředložil, ačkoliv to sliboval (Costa, 1979).

Jeho kolega Avelino de Jesus da Costa po pečlivém prostudování a zvážení histo‑
rických okolností, za kterých byl text napsán, přišel s hypotézou, že děj Notície začíná 
v polovině roku 1210. Synové gonçala Ramirese totiž úrodu kradli pravidelně po tři 
léta od roku 1211 a Cunhovi synové museli být všem těm příkořím přítomni. Museli 
být tedy v té době ještě relativně mladí — bydleli ještě u svých rodičů a nemohli nijak 
zasáhnout. To vše vede Costu k domněnce, že Notícia byla napsána mezi roky 1214 až 
1216. Profesor Ivo Castro upozorňuje na skutečnost, že casal de Coina, z které byla kra‑
dena úroda, nemá nic společného s tzv. quintana de Cuina, která se objevuje v textu. 
Text mohl být tedy napsán i o několik let dříve, tedy mezi roky 1211 až 1216. Nejprav‑
děpodobněji snad v roce 1214.

Snad ještě zajímavější než datace textu je jeho jazykový aspekt. Na rozdíl od Tes‑
tamento de Afonso II, který byl zapsán evidentně královskými písaři, tento text zapsal 
nějaký místní písař, který s největší pravděpodobností nebyl zvyklý psát portugalsky. 
Skutečnost, která samozřejmě pro toto období nebyla nijak překvapivá.

Jeho pravopis se nám jeví jako víceméně náhodný, pro řadu fonémů hledá odpo‑
vídající grafický zápis prakticky ad hoc. Neznělou labiodentální frikativu /f/ zapisuje 
grafémy <f> i <v> a stejnými grafémy <f, v> zapisuje i její znělý protějšek, labioden‑
tální frikativu /v/.

Staroportugalský foném afrikátu /ʧ/ nezapisuje ještě spřežkovým grafémem 
<ch>, který se rozšířil v portugalském pravopise později, ale grafémy <g> a <i>. Tedy 
grafémy, které reprezentovaly foném /ʤ/, který je fonému /ʧ/ zvukově nejbližší (toto 
jeho ortografické řešení zápisu fonému /ʧ/ je pro nás jedním z dalších důkazů exis‑
tence prepalatální afrikáty /ʤ/ ve staré portugalštině).

Tyto dva dokumenty byly považovány za nejstarší portugalsky psané texty prak‑
ticky až do konce 20. století.
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Již v 60. letech se Luís Filipe Lindley Cintra a v letech 70. Avelino de Jesus da Costa 
podivovali nad tím, že mezi prvními dokumenty napsanými v portugalštině, tedy 
Testamento de Afonso II z roku 1214 a Notícia de Torto, která byla napsána zřejmě někdy 
v rozmezí let 1214 až 1216, a dokumenty pocházejícími z roku 1255, existuje dlouhé 
období, z kterého se nedochoval ani jeden portugalsky psaný text.8

4. noticiA de fiAdores A PActo de Gomes PAis e rAmiro PAis

Luís Filipe Lindley Cintra byl přesvědčen, že se v  portugalském státním archivu 
Arquivo Nacional de Torre do Tombo musí nacházet řada dokumentů pocházejících ze 
zmiňovaného období. K tomuto tvrzení ho vedly vlastní zkušenosti s průzkumem ur‑
čitých sekcí tohoto archivu. Bohužel však s vlastním výzkumem dále nepokračoval. 
„Dans les archives portugaises, il y a un nombre extraordinaire de documents extrê‑
mement intéressants du point de vue linguistique qui n’ont été ni publiés ni étudiés. 
Il suffit de faire à la Torre do Tombo un sondage superficiel, comme ceux que j‘ai pu 
faire jusqu‘ici, pour s‘en rendre compte rapidement“ (Cintra, 1963, s. 45).

Tato věta inspirovala v 90. letech minulého století mladou portugalskou lingvistku 
Anu Marii Martins, která po několika průzkumech uskutečněných ve zmiňovaném ar‑
chivu nalezla ke svému překvapení nejen několik dokumentů z výše uvedeného období, 
ale dokonce také některé texty spadající do období ještě před rokem 1214. Některé z nich 
byly datovány, jiné dataci postrádaly. Nejstarší z těchto dokumentů je text Notícia de 
Fiadores, který byl původně uchováván v klášteře São Cristóvão v Rio Tinto (město ležící 
několik kilometrů na sever od Porta). Jedná se o velice krátký text, jehož obsahem je se‑
znam ručitelů Paia Soarese Romea a částek, kterými ručí. Zajímavostí určitě také je, že 
bratrem autora textu je João Soares de Paiva, který byl sám autorem nejstarší portugal‑
ské cantigy Ora faz ost’o senhor de Navarra z roku 1196. Na stejném pergamenu se nachází 
ještě několik textů. Některé z nich byly napsány latinsky, jiné portugalsky. Ana Maria 
Martins tento dokument označila za nejstarší portugalsky psaný text (Martins, 1999).

Její názor však rozhodně nebyl přijat se všeobecným souhlasem. Několik mladých 
lingvistů začalo okamžitě tento objev zpochybňovat. António Emiliano se ohradil 
proti názoru, že se jedná o text psaný portugalsky. Podle něj je text napsán specific‑
kým typem jazyka, ve kterém se mísí prvky latiny, kterou používali středověcí notáři, 
s prvky již portugalskými (Emiliano, 2003, s. 19).

Dalším kritikem tohoto nálezu se stal José António Souto Cabo, který poukazuje na 
poměrně malý rozsah textu a na skutečnost, že obsahuje takřka výhradně pouze vlastní 
jména a číslovky (Souto Cabo, 2003). Sám přichází s jiným textem, který považuje za 
nejstarší portugalsky psaný dokument. Jedná se o Pacto de Gomes Pais e Ramiro Pais, 
který nalezl také v archivu Torre do Tombo. Dokument původně patřil diecézi v Braze. 
Na rozdíl od Notícia de Fiadores tento text nebyl datován. Nachází se na pergamenu spolu 
s dalším textem. Pacto je napsán na straně masa, zatímco druhý text na straně opačné, 
tedy na straně kůže. Tento druhý text je datován. Byl napsán 15. dubna roku 1175. Je ve‑

8 Jde o dokumenty nacházející se v nevydané disertační práci: Duarte, Luiz Fagundes, Documentos 
em português da Chancelaria de D. Afonso III, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1986.



jan hricsina 187

lice pravděpodobné, že text Pacta byl na pergamen napsán jako první vzhledem k tomu, 
že středověcí písaři raději psali na stranu masa. Navíc platnost tohoto dokumentu měla 
být dva roky. A proto se Souto Cabo domnívá, že druhý text mohl být na pergamen při‑
dán až po vypršení této lhůty. Z tohoto důvodu navrhuje datovat text Pacta nejpozději 
rokem 1173. Profesor Ivo Castro upozorňuje na skutečnost, že není vůbec jisté, že Pacto 
vstoupil v platnost. Vede ho k tomu fakt, že text zabírá pouze horní polovinu perga‑
menu, navíc poměrně zhuštěným písmem. Dolní polovina pergamenu byla evidentně 
vynechána pro druhou verzi textu, která měla být určena druhé straně. Tento postup 
byl při vyhotovování takového druhu listin ve středověku běžný. Je tedy možné, že 
druhý text byl na pergamen přidán o pouhých několik dní později. Není tedy vůbec 
jisté, zda za nejstarší portugalsky psaný text lze považovat Pacto de Gomes Pais e Ra‑
miro Pais či Notíciu de Fiadores, kterou objevila Ana Maria Martins (Castro, 2004, s. 125).

5. záVěr

Ani po tomto takřka detektivním pátrání tedy nemůžeme s jistotou říci, jaký je nej‑
starší portugalsky psaný text. Lze ale jistě souhlasit s Ivem Castrem, že mnohem důle‑
žitější než odpověď na tuto otázku je skutečnost, že díky těmto nálezům již bezpečně 
víme, že se portugalština alespoň sporadicky užívala pro právní dokumenty již na 
konci 12. století a také mezi roky 1214 a 1255 (Castro 2004, s. 125).

uKázKy neJsTaršíCH porTugalsKýCH TexTů

auto de partilhas

[1] In Ch(rist)i n(omi)ne, am(en). Hec e(st) notitia de p(ar)tiçon (e)ª de deuison que 
fazem(os)b antre nós dos h(er)dam(en)tus e dus cou[tos e]e das onrras

[2] e dou<s> padruadig(os) das eygreygas que forum de nossu padre e de nossa ma‑
dre, en esta maneira q(ue) Rodrigo

[3] Sanchiz ficar por sa p(ar)ticon na q(u)inta do couto de Vííturio e na q(u)inta do 
padroadigo dessa eygreyga en todol(os)

[4] us h(er)dam(en)tus do couto e de fora do couto. Vu < a> sco Sanchiz ficar por sa 
p(ar)ticon na onrra d’Ulueira e no padroa ‑

[5] digo dessa eygreyga en todol(os) h(er)dam(en)tos d’Olveira e en nu casal de Ca‑
rapezus q(ue) chamam da Vluar e en outro

[6] casal en Agiar que chamam Q(u)intáá. Meen Sanchiz ficar por sa p(ar)ticon na 
onrra de Carapezus e nus outr(os)

[7] h(er)dam(en)tus e nas duas p(ar)tes do padroadigo dessa eygreyga e no padroa‑
digo da eygreyga de Creysemil e

[8] na onrra e no h(er)dam(en)to d’Arguiffi e no h(er)dam(en)to de Lauoradas e no 
padroadigo dessa eygreyga. Eluira

[9] Sanchiz ficar por sa p(ar)ticon nos h(er)dam(en)tos de Centegaus e nas tres q(u)
artas do padroadigo dessa eygreyga
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[10] e no h(er)dam(en)to de Creyximil assi us das Sestas come noutro h(er)dam(en)
to. Estas p(ar)ticoens e diuisoes fazem(os) an ‑

[11] trenós q(ue) uallam por ens(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um), am(en).
 Facta karta m(en)sse M < a > rcii E(r)a M.ª CC.ª XXX.ª. Vaa < s > co Suariz
[12] ts., V(er)múú Ordoniz ts., Meen Farripas ts., gonsaluu U(er)muiz ts., gil Diaz ts., 

Dom M(a)rtĩo
[13] ts.,M(a)r(ti)mP(eri)z ts., Don St(e)ph(a)m Suariz ts. Ego J(o)h(an)n(e)s M(e)

n(en)di p(res)b(ite)r notauit.

testamento de 1193

[1] In Ch(rist)i n(omi)ne, am(en). Eu Eluira Sanchiz offeyro o meu corpo aas virtu‑
des de Sam Saluador do mo(e)n(steyro) de Vayram (e)a offeyro con o meu corpo

[2] todo o h(er)damento que eu ey en Centegãus e as tres quartas do padroadigo 
dessa eygleyga (e) todo hu herdam(en)to b d(e) Crexemil assy

[3] us das Sestas como todo u outro h(er)dam(en)to, que u aiac u moensteyro de 
Vayram por en s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um), am(en). F(ac)ta karta m(en)se S(ep)
t(em)b(e)r E(r)a

[4] Ma CCa XXXa I.a. M(e)n(en)d(us) Sanchiz ts., Steph(a)m Suariz ts., Vermuu Ordo‑
niz tS.d Sancho Diaz ts., gonsaluũ Diaz testes. Ego

[5] gonsalu(us) Pet(r)i p(res)b(ite)r notauit.

notícia de torto

[1] D(e) noticia d(e) torto que fecer(ũ) a Laurẽci(us) Fernãdiz por plazo que fec(e) gõcauo
[2] Ramiriz antre suosa filios e Lourẽzo Ferrnãdiz q(u)ale podedes saber: e oue au(e)

rb d(e) erdad(e)
[3] e dau(e)r, tãto q(u)ome uno d(e) suos filios da q(u)ãto podesẽ au(e)r d(e) bona 

d(e) seuo pater e fiolios seu
[4] pater e sua mater. E d(e)pois fecer(ũ) plazo nouo e cõuẽ uos a saber q(u)ale in ille 

se < e > m
[5] taes firmam(en)tos q(u)ales podedes saberc: Ramiro gõcaluiz e gõcaluo gõca [luiz e]
[6] Eluira gõcaluiz forũ fiadores d(e) sua irmana que o[to]rgase aqu[e]le plazo come 

illos.
[7] Sup(er) isto plazo ar fe[ce]r(ũ) suo plecto. E a maior aiuda que illos hic cõno‑

cer(ũ), que les
[8] acanocesed Laurẽzo Ferrnãdiz sa irdad(e) p(er) p(lec)to e que a teuese o abate d(e) 

S(ã)c(t)o Martino
[9] que como uẽcesẽ f, que asi les dese d(e) ista o abade. E que nunq(u)a illos lecxasẽ
[10] daquela irdad(e) g sẽ seu mãdato. Se a lexarẽ ĩtregarẽ ille d(e) oot(r)a que <li> plaza.
[11] E d’au(e)r que ouer(ũ) d(e) seu pat(e)r nu[n]q(u)ã h se i li ĩd(e) der(ũ) parte. Deu j 

dũ gõcauk

[12] o a Laurẽco Fernãdiz e Martĩ gõc[a]luiz XII¹ casaes por arras d(e) sua auóó.

(část textu)
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testamento de afonso ii

[1] En’oa nome de Deus. Eu rei don Afonso pela gracia de Deus rei de Portugal, seendo 
sano e saluo, temẽte o dia de mia morte, a saude de mia alma e a proe de mia molier 
raina dona Orraca e de me(us) filios e de me(us) uassalos e de toido meu reino fiz 
mia mãda p(er) q(eu) de ‑

[2] pos mia morte mia molier e me(us) filios e meu reino e me(us) uassalos e todas 
aq(ue)las cousa q(eu) De(us) mi deu en poder sten en paz e en folgãcia. P(ri)mei‑
ram(en)te mãdo q(eu) meu filio infante don Sancho q(eu) ei da raina dona Or‑
raca agia meu reino enteg(ra)m(en)te e en paz. E ssi este for

[3] morto sen semmel, o maior filio q(ue) ouuer da raina dona Orraca agia o reino 
entegram(en)te e en paz. E ssi filio barõ nõ ouuermos, a maior filia q(ue) ouuer‑
mos agia’o. E ssi no tẽpo de mia morte meu filio ou mia filia q(ue) deuier a reinar 
nõ ouuer reuora, segia en poder

[4] da raina sa madre e meu reino segia en poder da raina e de me(us) uassalos atá 
q(uan)do agia reuora. E ssi eu for morto, rogo o apostoligob come padre e senior e 
beigio a t(er)ra ante seus péés q(ue) el recebia en sa comẽda e so seu difindemẽto 
a raina e me(us) filios e o reino. E ssi eu

[5] e a raina formos mortos, rogoli e pregoli q(ue) os me(us) filios e o reino segiã en 
sa comẽda. E mãdo da dezima dos morauidíís e dos di[n]eiros q(ue) mi remaserũ 
de parte de meu padre q(ue) sũ en Alcobaza e do outr´auer mouil q(ue) i poser‑
mos pora esta dezima q(ue) segia partido pelas manus

[6] do arcebispo ele Bragáá e do arcebispo de Santiago e do bispo do Portu e de Li‑
xbona e de Coĩbria e de Uiseu e de Lamego e da Idania e d’Euora e de Tui e do 
tesoureiro de Bragáá. E out(ro)ssi mãdo das dezimas das luctosas e das armas e 
dout(ra)s dezimas q(eu) eu tenio apartadas en te ‑

[7] souros per meu reino, q(ue) eles as departiã c asi como uirẽ por derecto. E mando 
q(ue) o abade d’Alcobaza lis dê aq(ue)sta dezima q(ue) el ten ou teiuer e eles as 
departiã segũdo De(us) como uirẽ por derecto. E mãdo q(ue) a raina dona Orraca 
agia a meiadade de todas aq(ue)lias cousas mouils q(ue) eu ouuer

[8] à mia morte, exetes aq(ue)stas dezimas q(ue) mãdo dar por mia alma e as ou‑
t(ra)s q(ue) tenio en uoontade por dar por mia alma e non’as uiier a dar. Et mãdo 
q(ue) si a raina morrer en mia uida q(ue) de todo meu auer mouil agia ende 
a meiadade. Da out(ra) meiadade solten ende p(ri)meiram(en)te

[9] todas mias devidas e do q(ue) remaser fazam en[de] t(re)s partes e as duas par‑
tes agiã me(us) filios e mias filias e departiãse ent(r’e)les igualm(en)te. Da t(er)
ceira o arcebispo de Bragáá e o arcebispo de Santiago e o bispo do Portu e o de 
Lixbona e o de Coĩbria e o de Uiseu e o d’Eurora fazã desta

[10] guisa: q(ue) u q(ue)r q(ue) eu moira q(ue)r en meu reino q(ue)r fora de meu 
regno fazam aduzer meu corpo p(er) mias custas a Alcobaza. E mãdo q(ue) den 
a meu senior o papa ĪĪ|Ī| m(o)r(auidiis)d a Alcobaza ĪĪ| m|r. por meu añiu(er)sa‑
rio, a Santa Maria de Rocamador ĪĪ| m|r. por meu añiu(er)sario

[11] a Santiago de galicia ĪĪ| CCC m|r. por meu añiu(er)sario, ao cabidóó da Séé da 
Idania mill(e) m|r. por meu añiu(er)sario, ao moesteiro de San gurgee D m|r. 
por meu añiu(er)sario, ao moesteiro de San Uicẽte de Lixbona D m|r. por meu 
añiu(er)sario, aos caonigos de Tui mill(e)
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[12] m|r. por meu añiu(er)sario. E rogo q(ue) cada un destes añiu(er)sarios fazam 
sẽp(re) no dia de mia morte e fazam t(re)s comemorazones en t(re)s partes do 
ano e cada dia fazam cantar una missa por mia alma por sẽpre. E ssi eu en mia 
uida der estes añiu(er)sarios, mãdo q(ue) orem por mi co ‑

[13] me por uiuo atá en mia morte e depos mia morte fazam estes añiu(er)sarios e es‑
tas comemorazones assi como suso é nomeado, assi como fazem en’ os out(ro)
s logares u iá dei meus añiu(er)sarios. E mãdo q(ue) den ao maestre e aos freires 
d’Euora D m|r. por mia alma, ao comen ‑

[14] dador e aos freires de Palmela D m|r. por mia alma. E mãdo q(ue) o q(ue) eu 
der daq(ue)sta mãda en mia vida q(ue) non’o busque nenguu depos mia morte. 
E o q(ue) remaser daq(ue)sta mia t(er)cia mãdo q(ue) segia partido igualmẽte en 
cinq(ue) partes das quaes una den a Alcobaza u (část textu)

Tyto tři texty byly převzaty z článku Avelina de Jesuse da Costy (Costa 1979).

noticia de fiadores

Noticia fecit pelagio romeú de fiadores Sephano pelaiz.xxi. solidos lecton.xxi. sol‑
dos pelai garcia.xxi. soldos. güdisaluo Menendici. xxi soldos /2 Egeas anriquici xxxta 
soldos. petro cõlaco.x. soldos. güdisaluo anriquici.xxxta. soldos Egeas Monííci.xxti. 
soldos Ihoane suarici.xxx.ta soldos /3 Menendo garcia.xxti. soldos. petro suarici.xxti. 
soldos Era Ma. CCaa xiiitia Istos fiadores atan.v. annos que se partia de isto male que 
li avem

pacto de gomes pais e ramiro pais

Ego gomenze pelaiz facio a tibi irmano. meo ramiru pelaiz
isto plazo ut non intret meo maiordomo inilla uilla
superuostros homines deslo mormuiral. &de inde ãtre as ca
sas dousenda grade & deluira grade. & ĩde pora pena lõga
&de ista parte perilla petra cauada de sueiro ramiriz
dou uobis isto que seiades meo amico bono. &irmano bono (část textu)

Tyto dva texty byly převzaty z knihy Introdução à História do Português (Castro, 2004).
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