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O CONCE
ELHO DE CANIDELO DE D. P
PEDRO E D.
D INES
Por Gonça
alves Guim
marães

I - INTRO
ODUÇÃO
O

mbro de 13
363, D. Pe
edro cria o Concelho de Canide
elo, em ressposta a um
ma petição
o
Em Novem
dos morad
dores do lu
ugar, outorgando-lhee direitos e prerrogattivas inereentes: terem
m cadeia e
juiz eleito
o:
«...A vos cconcelho y homes bo
oos da myn
nha qyta de Canydelllo saude vyy vossa carrta que mee
envyastes dizer que eu vos fize
era merceee e vos derra mynha carta
c
em qu
que VOS fizz ysentos y
mandey q
que vos pu
uzera juys de vosso foro e quee o elegiad
des cada h
huu ano
e
querendovvos fazer graça
g
y me
ercee p vo
os avedes toda
t
jurdiççom civel y cminal outorgovos
o
s
que posad
des aver ca
adea. »
Este acto,, digamos que
q habitu
ual na Idad
de Média e em Portug
gal particu
ularmente vulgar
v
noss
séculos XII e XIII, não
n o seria
a tanto na segunda metade
m
do século XIV
V, em plen
na recessão
o
económicca provocada pela Peste Negraa, com as consequentes crisess sociais. Daí que a
criação deeste conceelho tenha assumido aspectos muito particulares, ccomo muiitos outross
deste rei a quem a história ainda não
o perdoou o ter missturado a vvida priva
ada com a
governaçãão do reino
o.

O Concelh
ho de Caniidelo vai durar
d
apen as uns esccassos doze
e anos. Porr carta de 6 de Abrill
de 1375 D
D. Fernand
do ordena «.. a vos ju
uizes de ga
aya saude mandamoos que logo
o que bista
a
esta cartaa... cheguedes aquyta
aa de Canyydello e to
omade pa vos ajurdiiçam delia
a e husadee
daqui end
diante de toda
t
jurdiççam dessa quytaa. .. » Contra
ariava assim
m a vonta
ade do pai,,
que já confirmara anteriorme
a
ente por ccarta de 3 de Março de 1368 e em que mantinha
a
todos os foros destta terra . Também Canidelo foi vítima
a da sua iinconstânccia. Mas é
duvidoso que na época este lu
ugar tivessee condiçõees para pod
der vir a seer concelh
ho como ass
povoaçõess vizinhas de Gaia ou
u de Vila N
Nova. E o que
q procurraremos an
nalisar ao fazermos
f
a
resenha d
da documen
ntação con
nhecida dessde o sécullo XII. Os factos
f
históóricos não aparecem
m
isolados d
do contexto
o em que se inserem e de há mu
uito tempo
o que a proopriedade desta
d
terra
a
e do padroado da su
ua igreja de Santo An
ndré eram cobiçadas por várioss poderoso
os locais, o
que motivvou a sua passagem
p
de
d mão em mão ao longo dos sé
éculos.

II - ANTE
ECEDENT
TES

Em Maio de 1132, Elvira
E
Nun
nes, mulheer de Suariius Fromarigues, um
m importan
nte fidalgo
o
das terrass de Santa
a Maria, co
onjuntameente com seus filhos também eeles propriietários dee
terras no actual con
ncelho de Vila
V Nova de Gala, doam
d
ao Mosteiro
M
dee Grijó, en
ntre outross
bens, os d
direitos qu
ue possuem
m sobre a igreja de Santo
S
And
dré de Caniidelo. Esta
a doação é
confir-maada por Reemígio Mu
uniz, perfeeito da pro
ovíncia de portucale,, Bernardo
o bispo dee
Coimbra e Hugo, bisspo portuccalense.

Em 1145 G
Gonçalo Mendes
M
vende um casaal em Almeeara (Alum
miara) ao M
Mosteiro de
e Grijó porr
XV morab
bitinos
Em 1147, segundo ca
arta escrita
a por um ccruzado ing
glês que pa
assa por Poortucale, ass areias do
o
Cabedelo são mediccinais e com
m elas se co
obrem os doentes
d
anttes de tom
marem banh
ho no mar..
Curam-see assim várrias doença
as de pele semelhanttes à lepra, o que acoonteceu mesmo
m
com
m
um bispo portucalen
nse
Em 1152 o mesmo Gonçalo
G
Me
endes vend
de por 50 «módios»
«
e 3 mora-bbitino5 as suas vilíass
de Vaízen
na (Várzea)) e de Alme
eara (Alum
miara) aos cónegos
c
de
e Grijó.
Em 1156, Nuno So
oares, filho
o de Elviraa Muniz, de quem também jáá falamos, com sua
a
mulher Ellvira Gomees, legam ao
a Mosteiro
o de Grijó, entre outrras proprieedades as de
d Varzena
a
(Várzea) e de Almen
nara que fo
oram de No
omenduz Odoriz
O
.
Em 1192 J
João Midizz doa ao biispo portuccalense D. Pedro III metade doo padroado
o da Igreja
a
de Santo A
André de Canidelo
C
a troco de 30
0 mara-vedis.
Por estes documentos verificamos que aaté finais do
o século XII as transsacções successivas dee
propriedaades e direeitos situad
dos em Can
nidelo passsam-se en
ntre três en
ntidades: o Mosteiro
o
de Grijó, os bispos portuca-lenses e a importantte família dos Soarees ou os se
eus ramoss
colaterais instituido
ores daquelle Mosteiro
o.
Em 1209 o padroeirro da igreja
a doa a paarte que ain
nda nela lh
he cabia aoo bispo D. Pedro III,,
com a con
ndição de um seu filho ser feiito cónego, e que acaba depoiss por ficarr com essee
mesmo paadroado.
Canidelo aparece-no
os referido
o no Forall que D. Afonso
A
III doou à Villa de Gaia
a em 1255,,
como um
m dos seuss termos: «... quom
modo divid
dit cum te
ermino dee coimbria
anos et dee
candeiilo et de a11meara... »
Nas In
nquirições de D. Dínis aparecee-nos pouco
o povoado
o
e perttença de Pedro
P
Afo
onso Ribeiiro. No Censual do
o
Cabido
o da Sé do
o Porto é referida
r
um
ma carta de D. Díniss
contraa os filhos de D. Rod
drigo Afon
nso Ribeiro
o que iam
m
habitu
ualmente pousar
p
na igreja, seem que tiv
vessem tall
direito
o, pois uma carta de doação dee seu pai fizera
f
à Séé
do Porrto lho não
o consentia. Um doss descende
entes desta
a
famíliaa, o conde João Afon
nso, que taambém tin
nha direito
o
de apo
osentadoria no Mostteiro de Grrijó vai serr uma dass
testem
munhas do casamento
o de D. Ped
dro com D.. Inês.
No reeinado de D. Afonsso IV a qquinta de Canidelo
o
perten
nce aos Coelhos
C
talvez por venda a D. Maria
a
Mendees Petita, fundadorra do Con
n-vento de
d Corpuss
Christii em Vila Nova. A posse
p
da qquinta nessta família
a
vem a ser a ca
ausa remota da suaa transform
mação em
m
Concellho anos mais
m tarde.

III D. PE
EDRO, D.. INES E CANIDEL
C
LO
Em 1340 D. Consta
ança chega
a a Portuggal para ca
asar com D.
D Pedro, ttrazendo consigo
c
D..
pois morre
e na sequêência de prro-blemas do
d parto d
de que nascce o futuro
o
Inês. Cincco anos dep
D. Fernan
ndo. D. Inêês, que perrtence a um
ma poderossa família castelhanaa com ram
mificações e
interessess em Porrtugal, tin
nha sido afastada em 1344 para a vila frontteiriça dee
Albu-querrque. Já en
ntão se sa
abia do asccendente que
q ela exe
ercia sobree o príncip
pe. Após a
morte da esposa, manda
m
trazzê-la para Portugal, passando a viver coom ela nass terras da
a
Lourinhã,, onde lhe faz três fillhos. Mas aí chegam
m também os preladoos e os validos de D..
Afonso IV
V que o inccitam a «to
omar estad
do» com a filha
f
legitim
ma de rei. Dirige-se então com
m
a sua am
mada para o norte, por onde deambula
am alguns anos em busca de
e um locall
sossegado
o para D. In
nês e seus filhos.
Não sabem
mos em qu
ue data o padroado
p
d
da igreja dee Canidelo voltou às mãos dos poderososs
locais. E o
os tempos não
n iam pa
ara grandees legalidad
des.
Em 10 dee Junho dee 1352 os João
J
Coelh
ho, tio e so
obrinho homónimos, doam ao infante D..
Pedro o p
padroado da
d igreja de
e Santo An
ndré de Canidelo porr escritura lavrada no
o Mosteiro
o
de S. Fran
ncisco, fora
a dos muro
os da Vila d
do bispo po
ortucalense
e.
Dois dias depois, no
o mesmo lo
ocal, D Ped
dro perantee os doado
ores e o meesmo tabeliião faz porr
sua vez do
oação do mesmo
m
pad
droado a D
D. Inês, quee passa asssim a ter u
um novo re
endimento
o
assegurad
do.
Não conh
hecemos atté à data qualquer do
ocumento que nos affirme ineqquivocamen
nte que D..
Pedro e D
D. Inês viveeram em Canidelo, m
mas tudo leeva a crer que
q tal se d
deu até pela posse da
a
quinta, qu
ue D. Ped
dro vai con
ncretizar e transform
mar em Concelho.
C
E
Encontrara
am aqui a
protecção
o e os bons serviços da
d poderosaa família dos
d Coelhoss, à qual peertence Pe
ero Coelho,,
um
u dos ap
pontados executores
e
s
de
d D. Inêss que aquii a poderá
á
ter
t conheciido.
É mesmo p
plausível, por
p razõess
que
q
a segu
uir se adu
uzem, quee
aqui
a
tenhaa nascido em
e 1353 D..
Beatriz
B
o 4
4.º filho de
d ambos,,
que
q em 13377 com a subida ao
o
trono
t
de seu meio-irmão
m
o
paterno,
p
p
parte para
a Castela,,
apres-sand
a
do a exttinção do
o
Concelho.
C
Em 1354 D
D. Pedro não
n se sente
e bem em llado algum
m e deambu
ula pelo noorte. Em 1 de
d Janeiro
o
desse ano
o teria cassado religiiosamentee com D. Inês em Bragança
B
ttalvez suje
eito à sua
a
pressão co
onstante e também da sua fam
mília que se
s queria fazer
f
valer junto do futuro rei..
Partem deepois para Coimbra e no ano seeguinte, a «mísera
«
e mesquinha
m
a» é morta.

IV - O CO
ONCELHO
O DE CAN
NIDELO
Em 1360 D. Pedro começa viv
vamente a interessarr-se por esstas terras do julgado de Gaia..
s pedido
o, os morad
dores da Afurada
A
«....que he pe
ertença da
a
Em 23 dee Outubro isenta, a seu
mynha qu
uytaa de ca
anydello. »
pagarem finta e tallha à... my
ynha viliaa de gaya. . . » Pou
uco depoiss arrenda um lugarr
d Canydelllo. » a seeis home~
~ que o tinh
ham povoa
ado, o quee
reguengo da ... .quyytaa regia de
pro
ossupõe a preocupaação de fiixar gentee
naquela terra. No anoo seguinte arrenda a
um
m tal Domiingos e suaa mulher dois
d
casaiss
em
m Lavadore
es, pela ren
nda de 16 alqueires.
a
Em
m 1363, pella carta dee Coimbra já
j referida
a
criia o Concelho de C
Canidelo, onze
o
anoss
dep
pois de terr doado o p
padroado da
d igreja a
D. Inês. Trê
ês anos aapós, a 2 de Abrill
con
nfirmava de
d novo a carta de criação
c
do
o
Co
oncelho e lo
ogo por um
ma outra carta
c
de 22
2
de Junho con
ncede-lhe o direito de
e usar selo
o
com
m armas reais. Noo ano seg
guinte, ao
o
red
digir o tessta-mento,, manda entregar
e
a
quinta de Ca
anidelo e tudo o qu
ue D. Inêss
nella tinha ao
os filhos dee ambos.
Um
m ano apó
ós, D. Fern
nando, por carta dee
trêês de Marrço confirrma Canid
delo como
o
Co
oncelho e em três de A
Abril entre
ega a terra
a
a sua
s meia-irrmã D. Beaatriz, prov
vavelmentee
lá nascida, ao tomarr conhecim
mento da
a
últtima vonta
ade de seu
u pai. Até que acaba
a
por extinguirr o Concelh
ho por carrta de 6 dee
Ab
bril de 1375
5, retornan
ndo-o à tute
ela do Juizz
de Gaia, talvez por inflluência de D. Leonorr
Teles, qu
ue não perdoou à cunhada
c
n
não ter sa
ancionado com a ssua presen
nça o seu
u
casamento
o, ou, o qu
ue também
m é bastantte provávell, desejar aquela
a
terrra para a su
ua família..
Em 1377, D. Beatriz segue para
a Castela o
onde casa e a quinta de
d Canidello muda de
e mãos.

T
CO
OBIÇADA
A
V - CANIIDELO: TERRA

Em 1381 D. Fernan
ndo dá a qu
uinta de C
Canidelo e a da Afurada a Afon
nso Gomess da Silva..
Esquecendo-se do facto,
f
em Janeiro
J
seeguinte dá a quinta da
d Afuradaa a Vasco Gomes dee
Abreu L
Levanta-se a questão
o de quem
m é efectiv
vamente o dono daaquela terrra com oss
protestos do primeeiro benefiiciado. O rrei resolvee a conten
nda confirm
mando a doação
d
dee
Canidelo aao primeirro e da Afurada ao seggundo.

Mas entretanto surge a crise de 1383 e nenhum deles gozou as rendas por muito tempo por
terem escolhido o partido do rei castelhano o que lhes acarreta o apresamento dos bens
quando D. João Mestre de Avis fica senhor da situação.
Mais uma vez, a quinta de Canidelo e a da Afurada servem de recompensa por serviços
prestados sendo doadas a Lourenço Mendes, criado da Princesa D. Beatriz que tomou voz
pelo Mestre.
No ano seguinte, confirma-lhe todos os antigos privilégios de terra isenta ... para todo o
sempre pa elle e todos seos herdeyros e sucessores... » . Mas não muito seguro da sua
posse, o novo proprietário solicita nova confirmação, que lhe é dada a 12 de Novembro de
1385, mantendo os privilégios dos moradores.
Lembremo-nos que no ano anterior D. João I tinha integrado Gaia e Vila Nova no julgado
da cidade do Porto e nesse mesmo ano, os moradores daquela cidade tinham destruído o
seu castelo.
Em 1434 Lourenço Mendes vende a quinta de Canidelo a Fernão de Sá, filho do Sá das
galés companheiro de armas de D. João I e a venda é ratificada por D. Duarte. Em 1451, D.
Afonso V confirma-lhe episodica-mente os privilégios que lhe tinham sido outorgados por
D. Pedro. Os Sás do Porto, não aceites pelos moradores daquela cidade como alcaides,
procuram elevar o valor da alcaidaria de Gaia e das terras que aqui possuíam. Mas os
tempos estavam a mudar e a velha ordem senhorial ressurge num último alento para
morrer com o rei Africano.
Entretanto o Bispo do Porto fez valer o seu direito sobre o padroado da Igreja de Santo
André de Canidelo, conforme atesta o Censual da Mitra por documento de 1455. A sua
visitação passa a competir ao Arcediago de Oliveira do Douro.
No Foral que D. Manuel dá a Villa nova de Gaya em 1518, em «... Santandre, terra cháa da
Gaya anda arrendado o casal dcl Rey a ffernam de anes por oito alqueires de trigo e o casal
da Igreja a seu genro Joham Fernandez por meio maravedi e vinte e quatro reais ...». Em
1542 os direitos sobre a Igreja de Canidelo são trocados com a de Santa Maria de
Gulpi-lhares, ficando aquela agora a pertencer aos Cónegos de Grijó, que não perderam na
troca. Canidelo era então taxado em 130 libras/ano, enquanto que Mafamude, do padroado
real 50, Avintes 70, Santa Marinha que era pertença do Cabido em 400 e Va~are5 em 100.
Pagava ao Bispo do Porto, por ano, 27 alqueires de trigo, 27 de cevada e 20 de milho.

VI - RAZÕES POLÍTICAS NA CRIAÇÃO DO CONCELHO DE CANIDELO
Podemos perguntar porque teria D. Pedro criado este Concelho e porque razão foi efémera
a sua existência?
Pensamos que as razões são as mesmas do Concelho de Gaia criado por D. Afonso III em
1255 e o de Vila Nova criado por D. Dínis em 1288, ou seja, a necessidade de uma terra
que defendesse os interesses reais na margem sul do rio, face ao poderio dos bispos
portucalenses acantonados na sua vila em volta da Sé.

Vejamos os factos então recentes: Em 1355 D. Pedro, ainda infante, está no Porto, onde
celebra a paz com seu pai, no convento de S. Domingos.
O Bispo da diocese estava ausente há vários anos por motivos bem poderosos.
Em 1343 o Conselho do Porto apresentara uma lista de homens bons para ele escolher os
seus dois juízes. O bispo recusa, pois, era costume nomeá-los de sua livre escolha e impôlos aos cidadãos. Os que nomeia, em seguida, recusa-os a cidade, que entra em
amotinação. O bispo recorre para o Papa e os cidadãos para o rei. Depois de uma
Assembleia na Igreja de Cedofeita onde estão presentes todas as partes interessadas, o
bispo foge para Tui e lança o interdito sobre a cidade e a diocese, e a excomunhão sobre os
que acatassem as ordens de D. Afonso IV. Este, aproveitando aquela ausência manda
inquirir dos limites do Couto episcopal, questão latente entre todos os reis e os bispos
portucalenses da primeira dinastia.
Em seguida manda construir uns armazéns do outro lado do Rio da Vila que o bispo
considera propriedade sua. A questão é levada a Avinhão e em 1351 o rei sofre
«excomunhão maior».
Em 1354 procura-se o acordo entre a coroa e a mitra, mas a sentença de S. Jorge não é
validada pelo Papa e o interdito continua sobre a cidade e só será levantado no tempo de D.
João I.
Em 1359 D. Pedro confirma ao bispo D. Afonso Pires a jurisdição sobre alguns coutos, mas
o problema anterior mantém-se. Em 17 de Junho de 1361 procura regularizar a situação
doando-lhe toda a jurisdição sobre a cidade, mas nada consegue quanto ao levantamento
do interdito. A muralha entretanto continuava em construção.
Cremos, pois, que as razões da criação do Concelho de Canidelo por D. Pedro são
evidentes.
Mas porque não reactivou este rei os Concelhos de Gaia ou de Vila Nova? A resposta estará
numa das resoluções que tomou nas Cortes de Elvas em 1361 onde expressa a sua opinião
sobre os homens que então estavam à frente dos Concelhos: «os ofícios andavam sempre
em alghuumas pessoas, e os outros naituraes da terra que os mereçiam os nom aviam...
aquell que for juiz ou vereador, precurador ou thezoureiro d'algum concelho huum anno,
que dese dia que sayr de cada um dos dictos ofícios a três annos, nom possa aver em esse
conçelho nenhum dos dictos ofícios que assy houve».
D. Pedro procurou com o Concelho de Canidelo encontrar muito mais do que a lembrança
do padroado de D. Inês; queria ter do seu lado, nesta margem esquerda do rio, homens
bons ainda livres da venalidade que a outros conhecia, que defendessem os seus interesses
e os da coroa.
************************************************************************************

