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Sobre a data da introdução na Península Ibérica  

do ciclo arturiano da Post-Vulgata 

(1983) 

 

 

[Publicado em Boletim de Filologia (Miscelânea Rodrigues Lapa), XXVIII, 1983, pp. 81-98] 

 

Depois da intuição de Carolina Michaëlis de Vasconcelos sobre o papel da estadia 

francesa de Afonso III na introdução dos romances arturianos em Portugal1 e da 

impressão de José Joaquim Nunes de que os arcaísmos de linguagem subsistentes no 

manuscrito quinhentista do Livro de José de Arimateia podiam remontar ainda ao século 

XIII2 – a que se incompatibiliza com a opinião prevalecente ainda hoje –, Rodrigues 

Lapa formulou a hipótese de a primeira tradução peninsular do ciclo da Post-Vulgata 

ter sido feita por um português, companheiro do rei Bolonhês, eventualmente ainda 

durante a sua residência em França, ou seja antes de 12453. Com isso se antedataria de 

meio século tal tradução, vinculando-a ao ambiente galego-português; além, 

evidentemente, de outras consequências de não menor peso: por si se resolveriam as 

questões da língua original e da prioridade da iniciativa, se explicariam por leitura 

directa as citações arturianas que abundam na lírica galego-portuguesa e se 

subalternizaria para o nível dos apógrafos o célebre cólofon de 13144, hoje interpretado 

como significando que o mestre-escola de Astorga Joam Sanches promovera a 

                                                           
1 «... não seria de modo algum impossível que o Bolonhês e os que com elle assistiram em 

França, a mais tardar de 1238 a 1245, ahi se afeiçoassem, não so ao genero das pastoreias e 

balletas, mas tambem ás ultimas novidades em prosa sobre matière de Bretagne», Carolina 

Michaëlis de Vasconcelos, Cancioneiro da Ajuda, II, Halle, 1904, 512. 
2 «Uma leitura attenta faz-nos ver a grande semelhança que a sua lingua apresenta com a dos 

trovadores», José Joaquim Nunes, «Textos Antigos Portugueses», R. Lusitana, XI, 1908, 226. 
3 «Teriam sido... Afonso III e os seus amigos e sequazes que, ao virem de França, em meados do 

século XIII (1245), divulgariam ou intensificariam o novo gosto literário» (p. 247); «Poderia até 

supor-se que, devido à insistência de certos galicismos e ao perfeito conhecimento da sintaxe 

francesa, a obra fosse traduzida ainda em França por algum partidário do Conde de Bolonha, D. 

Afonso» (p. 256): M. Rodrigues Lapa, Lições de Literatura Portuguesa. Época Medieval, 10.ª ed., 

Coimbra, 1982. 
4 Este cólofon remata o manuscrito do José de Arimateia (ANTT, cód. 643 da Livraria, fol. 311v): 

«Este liuro mamdou fazer João samches mestre escolla dastorga no quimto ano que o estudo de 

coimbra foy feito e no tempo do papa elememte que destroio a ordem del temple e fez O 

comçilia geral em viana e pios ho erntredito Em castela e neste ano se finou a Rainha dona 

Costamça em são fagumdo E casou o ymfamte dom felipe com a filha de dom afomso ano de 

131ij Anos». 
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tradução, pelo menos, do José de Arimateia, mas que assim deixaria de assinalar o ponto 

de partida e só uma etapa na transmissão ulterior do romance. Efeitos prodigiosos. 

Contudo, Rodrigues Lapa não aduziu dados históricos que consolidassem a sua 

hipótese. Daí decorre que, no estado actual, a ciência se incline mais para que a 

tradução original dos romances franceses na Península tenha sido feita em Astorga no 

início do séc. XIV, numa língua que seria um leonês ocidental muito interferido de 

galeguismos, sendo tradutor-copista um frade Joam Vivas, que a si mesmo se 

menciona duas vezes no José de Arimateia português e uma vez na Demanda castelhana. 

É esse o pé em que colocam a questão tanto Pere Bohigas Balaguer5 como Fanni 

Bogdanow6, a qual, no entanto, tem ultimamente admitido, por razões textuais, que a 

tradução original da Demanda fosse galego-portuguesa7. E é de acrescentar que a 

recente descoberta de um fragmento em português do início do séc. XIV do Merlim8, a 

peça que faltava no ciclo da Post-Vulgata, vem tornar mais aguda a questão: se a 

última parte do ciclo foi traduzida primeiro em português, se a parte média do ciclo 

aparece agora também em português, e em manuscrito antiquíssimo, porque recusar 

ao José de Arimateia, que é a primeira parte do ciclo, uma tradução original igualmente 

portuguesa, de acordo com a hipótese de Lapa e dos seus antecessores? 

Relativizemos as coisas. A acirrada e tradicional questão da prioridade nacional da 

primitiva tradução peninsular – questão que teve o seu campeão castelhano em 

Gottfried Baist e o lusitano em Rodrigues Lapa, com Karl Pietsch a evoluir deste para 

aquele partido e Pere Bohigas a efectuar o percurso inverso, antes de vir assentar na 

confortável concepção da «língua mista» – parece-me não esgotar a busca do como, do 

quando, do porquê, do onde e do por quem dessa tradução. A questão da língua 

integra-se como parte nestes quesitos, mas a questão nacional dilui-se na concepção do 

                                                           
5 P. Bohigas Balaguer, Los textos españoles y gallego-portugueses de la Demanda del Santo Grial, 

Madrid, CSIC, 1925. 
6 Fanni Bogdanow, The Romance of the Grail, New York, Manchester University Press, 1966. 
7 F. Bogdanow, «The relationship of the portuguese and spanish Demandas to the extant french 

manuscripts of the Post-Vulgate Queste del Saint Graal», Bulletin of Hispanic Studies, LII/1, 1975, 

31. 
8 São dois fragmentos de pergaminho que constituem o actual MS. 2434 da Biblioteca de 

Catalunha, descobertos por Amadeu-J. Soberanas: «La version galaïco-portugaise de la Suite du 

Merlin», Vox Romanica, 38, 1979, 174-193; «A versión galego-portuguesa de la Suite du Merlin», 

Grial, 76, 1982, 215-217 (informação que agradeço a Harvey L. Sharrer). 
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Ocidente europeu medieval como uma rede de itinerários de circulação cultural que, 

esses sim, importa conhecer. A hipótese de a transmissão e a tradução da Post-Vulgata 

se terem situado no tempo de Afonso III tem, por conseguinte, um interesse mais 

diversificado que o simples reivindicar de um avanço português. Não só reorganiza 

por completo o que julgamos saber sobre as circunstâncias da tradução como, se se 

confirmasse, teria um outro efeito considerável: visto que a própria Post-Vulgata foi 

escrita em França entre os anos 1230-1240, uma tradução feita nas décadas imediatas só 

poderia ter por base um manuscrito extremamente chegado ao original, o que 

conferiria a esse arquétipo do ramo peninsular uma enorme antiguidade e uma 

autoridade superior à da maioria dos testemunhos que constituem a tradição 

manuscrita francesa do ciclo. Ora, nós sabemos que esse arquétipo, hoje desaparecido, 

ocupou, frente às duas redacções diversas em que se integram aqueles testemunhas, 

uma posição intermédia (concorda com a redacção longa contra a curta, e vice-versa) 

que se explica, como mostrou Bogdanow9, ou por ele ser anterior à diversificação das 

redacções ou então por ser posterior e resultante da contaminação de ambas. Esta 

segunda alternativa ficaria posta de parte, se se provasse a hipótese de Lapa, por ser 

muito improvável que em poucos anos o original francês da Post-Vulgata tivesse dado 

origem a duas redacções muito diversificadas (o confronto e a caracterização de ambas 

estão feitos por Bogdanow), que ao movimento divergente de transmissão dessas 

redacções se tivesse seguido imedia tamente o movimento oposto de compatibilização 

das variantes, produtoi de um manuscrito contaminado, e, finalmente, que tivesse sido 

precisamente esse, entre todos, o adoptado para a tradução hispânica. 

Não é, portanto, modesto o conjunto de noções que esta hipótese ameaça. E ameaça, 

quer-me parecer, com mais força que aquela que geralmente se lhe atribui. Há dois 

factos de natureza histórica que se forem aproximados e postos em conjugação, 

conferem à hipótese de Lapa uma solidez e uma verosimilhança novas. Refiro-me às 

circunstâncias da estadia de Afonso III em França e à identidade de frei Joam Vivas. 

 

 

                                                           
9 F. Bogdanow, «The relationship of the Portuguese Josep Abarimatia to the extant French MSS. of 

the Estoire del Saint Graal», ZrPh, 76, 1960, 343-375. 
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Afonso III 

No que respeita ao Bolonhês, as coisas podem apresentar-se assim: seria inverosímil 

admitir que esse príncipe, por certo atento e culto tivesse vivido em França cerca de 

vinte anos, os anos da sua formação residindo tanto na literata corte de Branca de 

Castela como no seu próprio condado de Boulogne, situado em região de intensa 

actividade literária, sem ter lido, ou ouvido ler, ou ouvido falar, dos romance 

arturianos, quer na versão Vulgata, quer na Post-Vulgata, para mai tendo esta o 

carácter de novidade literária, acabada de compor nos ano terminais da sua estadia em 

França. Afonso III e os portugueses da sua companhia decerto conheceram estes textos 

e facilmente os podiam ter trazido para a Península, quando para aqui regressaram em 

1245. É essa a convicção de José Mattoso («Para a difusão destes temas [cavaleirescos] 

contribuía, sem dúvida, o regresso ao país do Conde de Bolonha e dos seus 

companheiros, como Pedro Ourigues e o seu filho João de Aboim. Todos eles, 

certamente, conheceram de perto os romances de cavalaria que então se multiplicavam 

e liam avidament por toda a Europa»)10, convicção que prolonga e especializa a de 

Carolina Michaëlis («o Bolonhês... regressou á patria onde, sentado no throno mais de 

trinta annos, introduziu, como arbitro supremo das elegancias, instituições novas, leis 

sumptuarias e um regimento aulico á moda francesa, fixando jograes no seu paço, e 

reunindo em volta de si os melhores trovadores nacionaes»11. 

Apesar da atenção que lhe é dedicada nas histórias de Portugal, designadamente a de 

Herculano e a de Barcelos, apesar ainda de alguns artigos, como o de Solange Corbin12, 

pode dizer-se que a estadia do futuro rei Afonso III em França não teve ainda a sua 

monografia. Há mais informação a recolher e a articular quer em fontes coevas, quer na 

historiografia antiga; falta explicar alguns pontos, como o motivo que levou Afonso a 

deixar Portugal (teria acompanhado sua irmã Leonor, que se casou com Waldemar III 

da Dinamarca, por 122913, ou tomaria o exílio, segundo admite Herculano?), ou como o 

                                                           
10 José Mattoso, «Cavaleiros Andantes  – Cavaleiros Portugueses no Ocidente Europeu», Actas 

do Colóquio Presença de Portugal no Mundo, Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1982, 48-49. 
11 C. M. V., C. Ajuda, II, 706. 
12 Solange Corbin, «Notes sur le séjour et le mariage d'Alphonse III de Portugal à la Cour de 

France», Bulletin des Etudes Portugaises, n. s., 10/1, 1945, 159-166. 
13 C. M. V., C. Ajuda, II, 705. 
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percurso completo das negociações com o Papado, a Igreja e a nobreza portuguesas, 

que precederam o seu regresso ao reino; falta também um retrato intelectual do 

monarca, cuja inteligência, cultura e habilidade devem ser inferidas dos resultados que 

alcançou e dos métodos por que o conseguiu. Na ausência desse retrato, que por si só 

bastaria talvez para consolidar o seu presumível papel de agente de transmissão 

cultural admitido por D. Carolina e José Mattoso, algum proveito haverá em lhe 

explorar a biografia. 

O facto principal parece ser o casamento de Afonso com a condessa de Boulagne, e por 

aí a sua ligação com um importante feudo do noroeste da França, situado entre duas 

províncias ricas em literatura, a Nonmandia e a Picardia, e além disso lugar de 

passagem entre a França e a Inglaterra (o significado de Boulogne neste contexto foi-

me apontado por Maria Ana Ramos, a quem devo numerosas informações sobre o 

período francês de Afonso). 

Chegado a França em plena adolescência, em 1229 ou talvez antes, Afonso passou a 

viver com a família real, ande completou ou fez por completo a sua educação, que não 

deveria vir particularmente desenvolvida da corte portuguesa. França era então 

governada pela sua tia Branca de Castela (1188-1252): filha de Afonso VIII de Castela e 

de Leonor de Inglaterra, fora mulher de Luís VIII de França, filho de Filipe Augusto, e 

assumira a regência do reino após a morte do marido em 1226, não sem a oposição dos 

barões, encabeçados por Filipe Hurepel, seu cunhado por ser filho bastardo de Filipe 

Augusto e conde de Boulogne por casamento. Branca manteve a regência até à 

maioridade de seu filho Luís XI, São Luís, que subiu ao trono em 1234. 

É precisamente a partir desse ano que as contas da Casa de França passam a referir o 

jovem infante português14: aparentemente, era educado junto com o filho mais novo de 

Branca, o futuro príncipe Afonso de Poitiers, e os registos referem-se-lhes como «duos 

Alphonsos»; quando é preciso fazer a distinção, identificam o português com 

«Dominus Alphonsus nepos». Não se sabe a idade de Afonso, mas devia ser bastante 

mais velho que o seu primo de Poitiers: se Sancho II tinha onze anos quando morreu 

Afonso II, em 1223, Afonso teria no máximo dez, o que o faz nascido nunca antes de 

1213. Podia assim ser da idade de S. Luís, que nasceu em 1214, ou uns anos mais novo, 
                                                           
14 S. Corbin, o. c., 161 e 164-6. 
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situando-se entre o primogénito e os outros filhos de Branca de Castela; isso explicaria 

a ordem dos ofertantes no registo de um óbulo pascal de 20 de Abril de 1234, quinta 

feira santa: «Pro mandato domini regis et reginae et domini Alphonsi nepotis et 

aliorum puerorum...»15. As contas publicadas por Solange Corbin, relativas a Abril-

Maio d 1234 e ao ano de 1239, além de registarem frequentes e elevadas despesas feitas 

com cavalos e roupas para Afonso (o que não contribui excessivamente para o 

almejado retrato intelectual), dizem também que já em 1234 ele tinha casa própria, a 

«familia Alphonsi Nepotis», igualmente subsidiada e vestida pela casa real. Dela 

faziam parte entre outros, fidalgos portugueses da família dos Pereiras, João Peres de 

Aboim e seu pai Pedro Ourigues da Nóbrega, Estêvão Anes, Rodrigo Gomes de 

Briteiros, além de um certo número de criados «hispanos». Falam as contas ainda de 

menestréis: «Pro ministerellis tunc pagatis in militia domini Alphonsi nepotis» (14 de 

Maio de 1239), «Joann de Alliaco, ministerellus dominis Simonis de Claro Monte, de 

dono, in nuptiis comitis Boloniae» (23 de Maio de 1239), «Guillelmus ministerelllus 

comitis Boloniae» (24 de Junho de 1239). A música e poesia não andariam arredadas do 

jovem príncipe, pelo menos nestes tempos, que eram os do seu casamento. 

E, no entanto, uma coisa não tinha a ver com a outra: os gostos poéticos que a presença 

destes menestréis pode sugerir (e a sua presença na futura corte portuguesa confirmar) 

não se explicarão decerto pelas emoções matrimoniais, porque não foi de amor, mas de 

Estado, o seu casamento com uma mulher bastante mais velha, viúva e de tem-

peramento difícil, casamento destinado a terminar por razões também de Estado e com 

absoluto desamor do lado de Afonso, que abandona a condessa de Boulogne, embora 

conserve o título que dela lhe viera, e casa com Beatriz de Guzmán, filha de Afonso o 

Sábio, havendo suspeita de não estar propriamente desquitado. 

Boulogne(-sur-mer), situada no actual departamento de Pas-de-Calais, no litoral da 

Mancha, era no séc. XIII um porto de mar por onde se fazia grande parte da circulação 

entre a França e a Inglaterra. Situava-se também numa região onde era intensa a 

produção literária, quer poética, quer narrativa, não sendo de excluir, na ausência de 

outras indicações, que tanto o ciclo da Vulgata, como o da Post-Vulgata, tenham sido 

por aí compostos. Era condado enfeudado ao rei de França e revelava grande tendência 
                                                           
15 S. Corbin, o. c., 164. 

http://pag.at/
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a se transmitir por via feminina: nada menos de sete condessas o possuíram 

sucessivamente entre os sécs. XII e XIII. 

Com uma delas, Mahaud II ou Mathilde, se casou o infante Afonso – ou, dir-se-ia 

melhor, com ela foi casado por Branca de Castela. Brunet16 traça assim a biografia desta 

condessa: 

 

Mahaud II – Elle épousa en 1216 Philippe de France, comte de Clermont, fils du 

Roi Philippe-Auguste, avec qui elle se brouilloit souvent en jouant aux échecs. 

Le Comte étant mort en 1232, elle se remaria à Alfonce, Infant de Portugal, alors 

éxilé de sa Patrie: mais qui étant devenu Roi de Portugal, abandonna Mahaud, 

se maria de son vivant à Béatrix, fille naturelle de D. Alfonce I, Roi de Castille. 

Mahaud abdiqua en 1245, en faveur de Jeanne sa fille, qu'elle avoit eue du 

Prince Philippe, qui étoit mariée à Gaucher de Châtillon. Mahaut mourut en 

1260. 

 

Descuremos as inexactidões de facto deste saboroso resumo. Mahaud interessa à nossa 

história apenas porque foi ela quem levou Afonso para Boulogne. O casamento, 

celebrado em 1238, inscrevia-se naturalmente na política de casamentos com que 

Branca de Castela procurava dominar os principais feudos que se podiam opor à sua 

regência, durante a menoridade de S. Luís. Boulogne fora nos anos anteriores um 

desses feudos: o primeiro marido de Mahaud, Filipe Hurepel, sendo tio do rei e 

cunhado da regente e tendo reunido pelo casamento Boulogne aos seus dois condados 

de Clermont (na Picardia) e de Dammartin, era considerado «o primeiro dos príncipes 

do sangue»17 e, por esse facto, várias vezes encabeçou movimento dos barões 

destinados a retirar o governo das mãos de uma soberana castelhana18. E resta saber o 

que teria sucedido se Hurepel não viesse a morrer em 1234, durante um torneio em 

Corbie, quando ele próprio acabava de matar Florent, conde de Holande, por quem a 

condessa Mahaud alimentava então uma paixão excessivamente visível19. Teria esta 

condessa temperamental, capaz de se descontrolar mesmo quando jogava o mais 

sereno dos jogos, herdado as aspirações de poder do primeiro marido? Se isso não é 

certo, é pelo menos transparente que, viúva, constituía não só um partido considerável, 

                                                           
16 Brunet, Abrégé Chronologique des Grands Fiefs de la Couronne de France, Paris, 1759, 28-32. 
17 Ernest Lavisse, Histoire de France, III, Paris, 1900, 4. 
18 Lavisse, o. c., 7-8; Joinville, Histoire de Saint Louis, Paris, 1868, cap. XVI. 
19 A fazer fé no relato da Histoire Littéraire de France dos Mauristas, Paris, Welter, 1875..., XXIII, 

218-9. 
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como um pedestal bem alto para qualquer nobre com aspirações próprias; a regente 

bem o viu que, depois de lhe não autorizar pelo menos um projecto de segundo 

casamento, a veio finalmente a ligar ao seu sobrinho português. Apesar do desnível 

das idades (Afonso devia ter nascido pela altura em que Mahaud se casava com 

Hurepel), ficavam a condessa e condado em boas mãos, enquanto Afonso se tornava 

um dos mais ricos e poderosos senhores de França. Elie Berger20 considera prova da 

sua preeminência na corte, a somar às que já vimos, o facto de, ao ser armado cavaleiro 

no Pentecostes de 1239, pouco depois do casamento, lhe ter sido oferecido como 

presente um cavalo de batalha de custo excepcionalmente elevado para a época, muito 

mais caro que o na mesma altura oferecido ao seu companheiro de investidura, o 

imperador Baudouin II de Constantinopla. 

Um problema se levanta aqui: teria depois do casamento vivido Afonso no seu 

condado de Boulogne ou na corte? De facto, se Carolina Michaëlis afirma, não se sabe 

com que fundamento, que ele residiu «quasi durante um decennio na região que ha 

muito era sede principal da poesia lyrica do Norte»21, a opinião contrária também pode 

ser defendida, porque não faltam testemunhos da sua presença na corte ao longo dos 

anos de casado. Assistiu às cortes reunidas em Saumur em 1241 e em Novembro do 

mesmo ano, mas agora em Paris, celebrou perante S. Luís um pacto com os condes de 

Flandres22. No ano seguinte, além de participar ao lado de S. Luís na batalha de Saintes, 

onde se distinguiu, acompanha o rei a Chinon e a Tours; em 1244 vai com a corte em 

peregrinação a Rocamadour, passando por Limoges23. O mais natural é ter comutado 

frequentemente entre a comitiva real e a sede do seu feudo, onde pelo menos um 

assunto de tomo devia chamar as suas atenções: a reconstrução do castelo e das 

fortificações de Boulogne, que tinham sido iniciadas pelo conde Hurepel, mas que 

certamente se prolongavam no tempo do sucessor. 

Quer na corte, quer no condado, dificilmente lhe poderiam ter passado despercebidos 

(ou, se não a ele, aos nobres portugueses da sua companhia) os principais 

                                                           
20 Elie Berger, Histoire de Blanche de Castille, Reine de France, Paris, 1895, 263-268. 
21 C. M. V., C. Ajuda, II, 706. 
22 Publicado em Alexandre Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, II, Paris, 1866, 460. Cf. Joinville, 

o. c., 35 ss; Francisque Michel, Les Portugais en France, Paris, 1882, 6-7. 
23 Michel, ibid.; Berger, o. c., 327. 
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acontecimentos da época, quer os da esfera do político, em que era capacíssimo (e a sua 

carreira está aí a prová-lo), quer os da esfera do cultural, em que o não seria menos. 

Não se poderá ver na referência que lhe é feita num poema de Moniot d'Arras a prova 

da sua inserção no movimento cultural do Norte da França, senão como membro 

activo, pelo menos como habitante dos meios literários, conhecido tanto dos poetas 

como de quem os lia? Holger Petersen Dyggve, na sua edição de Moniot d'Arras24, 

afirma, com base em argumentos cronológicos convincentes, que Afonso é o 

«Boulenois» de que fala a canção Plus aim ke je ne soloie (Raynaud 1764), de Moniot 

d'Arras: 

 

«Chançons, va t'ent sans perece, 

Au Boulenois di, 

S'a bien faire ensi s'adrece 

Com a Hesdin vi, 

Ne faurra pas a prouece, 

S'en ierent maint esjoi 

Et cil esbahi 

Qui baron de tel hautece 

Clamoient failli». 

 

(Ou seja: Canção, vai sem demora dizer ao Bolonhês que, se mantiver as boas intenções 

que lhe vi em Hesdin, não faltará à proeza, com o que muitos se alegrarão e se 

espantarão os que chamavam cobarde a barão de tal alteza). 

Tendo em conta a datação aproximada da canção, Dyggve acha apenas três 

personagens a quem podia caber o título de «Bolonhês»: Renaud I de Dammartin, 

casado em segundas núpcias com Ida de Boulogne em 1190, pôde usar o título de 

conde de Boulogne até morte da mulher em 1216, mas, tendo combatido contra Filipe 

Augusto na batalha de Bouvines (1214), passou o resto da vida encarcerado e Dyggve 

não vê como ele poderia ter merecido um poema de Moniot que dedicou todos os seus 

outros poemas profanos a personagens bem vistas na corte. Além disso, a sua vida 

pública, interrompida em 1214, situa-se bastante antes da daqueles outros senhores que 

foram destinatários de Moniot. 

O segundo conde é Filipe Hurepel, que passou a usar o título precisamente em 1216, 

                                                           
24 H. Petersen Dyggve, Moniot d'Arras et Moniot de Paris, trouvères du XIIIe. siècle, Mémoires de la 

Société Néo-Philologique de Helsinki, XII, 1938. 
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logo que se casou com Mahaut. Embora o seu período coincida com aquele em que 

viveu e cantou Moniot, Dyggve não encontra nenhum acontecimento da sua vida que 

se possa relacionar com Hesdin e com o conteúdo geral da copla do Boulenois; aliás, 

acrescentaria eu, as actividades políticas de Hurepel também não era de molde a torná-

lo particularmente bem visto na corte. 

Dyggve chega assim ao terceiro conde, Afonso de Portugal, que considera o 

destinatário da canção. As «boas intenções manifestadas em Hesdin», pensa ele, só 

podem ter tido por cenário uma reunião realizada nessa cidade do Artois nos 

primeiros meses de 1239, em que um grupo de nobres ligados ao conde de Flandres, e 

provavelmente outros que dele não eram súbditos, como Afonso, «se cruzaram», a fim 

de participarem na cruzada organizada pelo antigo senhor da Bretanha, Pierre 

Mauclerc, que efectivamente partiu de Marselha em meados do mesmo ano. Nada 

documenta a presença de Afonso nessa reunião de Hesdin, mas em 1239 era ele o 

«Bolonhês»: Dyggve parte daí para a conjectura de que Afonso anunciara a intenção de 

partir em cruzada, tendo sido posteriores hesitações que motivaram o incitamento 

contido na canção. A ideia é viável. 

Voltando atrás, e fechando: dificilmente se concebe que Afonso e os seus fidalgos 

portugueses tivessem vivido em França, na época e nas condições que vimos, sem 

terem travado conhecimento com uma novidade literária como terá sido a remodelação 

do ciclo arturiano a que hoje chamamos Post-Vulgata, empreendida por um escritor 

anónimo entre os anos de 1230 e 1240, provavelmente no norte da França. Sendo assim, 

que os impediria de trazer um exemplar desse novo ciclo para Portugal, como decerto 

trouxeram outros manuscritos literários? 

Não é natural que eles, que sabiam francês, tivessem pensado em traduzir os romances 

para uso próprio. Tal necessidade, em contrapartida, far-se-ia sentir num ambiente 

onde a curiosidade cultural não fosse acompanhada por um suficiente domínio de 

línguas relativamente remotas, ambiente que podia ser o da corte lisboeta de Afonso 

III. Vem a propósito notar que na Península Ibérica os romances franceses não só 

precisaram de ter traduções, como parece não ter havido uma circulação apreciável de 

manuscritos novelísticos em francês, vista a sua inexistência nas bibliotecas modernas 

peninsulares. Diferente foi a sua fortuna em grande parte da Europa, onde eram lidos 
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em francês; em Itália, chegavam a ser feitas cópias em francês. 

 

Joam Vivas 

Até aqui, o que constatámos foi a possibilidade material (física e cronológica) de o 

grupo de Afonso III ter conhecido em França os romances arturianos e de os ter 

transmitido a Portugal; esta possibilidade é tão forte que talvez fosse mais adequado 

falar na impossibilidade material de os cavaleiros portugueses terem desconhecido 

aquela literatura. 

Mas ainda mais forte se torna quando descobrimos que em Portugal, em Lisboa, no 

tempo de Afonso III, viveu um homem que, além de se chamar Joam Vivas, parece ter 

tido condições suficientes para ser o tradutor dos romances arturianos. Ele é, pelo 

menos, o melhor candidato que já apareceu. 

Esta personagem é mencionada três vezes no texto dos romances peninsulares com os 

nomes de Joam Vivas, João Bivas e Joannes Biuas (mas nunca Juan Bivas, como alguns 

autores pretendem). O nome aparece na primeira pessoa, como sendo o do narrador 

que anuncia o que vai contar («assim como João Bivas vo-lo devisará nesta estorea», JA 

port., fl. 199r) ou proclama os seus escrúpulos em juntar falsidades à narrativa, demais 

sendo frade (JA port., f1. 123v-124v; D cast.)25 . 

Nos passos franceses correspondentes, ocorre também um «eu» narrador ou então o 

nome de Robert de Borron, suposto autor do romance. Daqui, a opinião generalizada – 

e a meu ver correcta – de que Vivas foi o tradutor dos romances arturianos na 

Península. A tese de uma tradução única e integral do ciclo da Post-Vulgata retira 

muito do seu peso do aparecimento do nome de Vivas tanto no José de Arimateia 

português como na Demanda castelhana. 

A partir das magras informações que nos dão estes textos – Joam Vivas é frade, diz que 

traduziu os romances do francês e que não memtiu em nada –, têm os autores 

elaborado interpretações de diverso colorido. O actual entender comum, expresso por 

Bogdanow, vê nele o tradutor do ciclo da Post-Vulgata e, relacionando-o com o cólofon 

                                                           
25 Há duas eds. da Demanda castelhana: Toledo 1515 e Sevilha 1535. A ed. de 1535 foi reimpressa 

por Bonilla, Libros de Caballerias, I, 3. Pietsch, SGF, I, xx-xxi, reproduz Bonilla, 181a, e dá as 

variantes de 1515. 

http://ed.de/
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de Astorga, deduz que trabalhou em 1314 sob as ordens do mestre-escola Joam 

Sanchez26. Para H. H. Carter27, ele era apenas um «mysterious fourteenth-century friar-

scribe», o que parece privá-lo do ofício de tradutor, enquanto Maria Rosa Lida de 

Malkiel28 o reconhece como tradutor para a língua mista de Leão. Finalmente, 

Entwistle29 chama-lhe Fray Juan Bivas e considera-o, naturalmente, castelhano; teria 

feito a tradução do francês para o castelhano no reinado e sob a protecção de Sancho IV 

de Castela, por volta de 1291. 

Quem mais esforços fez para identificar historicamente a personagem foi Bohigas 

Balaguer30, que no entanto não achou nenhuma referência documental a Joam Vivas, 

apesar de verificar que o apelido, nessa grafia ou na de Bivas, não era raro em Portugal 

nos sécs. XIII e XIV. Encontrou um Domnus Viuas assinando as actas das inquirições de 

Afonso III no julgado de Gondomar (Corpus Codicum Latinorum, I, p. 284) e julgou 

encontrar o apelido em outros documentos, curiosamente também de Gondomar, 

publicados nos P. M. H., Inq., I, p. 316. Mas não me parece seguro que se trate do nosso 

apelido: os nomes são Petrus Vivete e Johannes Vivete, jurados das inquirições de Afonso 

III na paróquia de S. Miguel de Figueiredo; ora, a latinização mais frequente do apelido 

era Viuie. Bohigas encontrou ainda um Afonso Martins Vivas, pai do alcaide-mor de 

Coimbra Vasco Afonso Mouro, de quem haveria uma notícia por 1295, e um bispo de 

Viseu e confessor da rainha Santa Isabel, D. Miguel Vivas, que era aragonês e viveu 

pelo séc. XIV adentro. E, finalmente, recolheu o aviso de Francisco Brandão de que 

havia ainda «outras pessoas do apellido de Vivas... por aquelles tempos» (Mon. Lusit., 

V, Liv. 17, 234d). 

Decerto que havia mais pessoas por aqueles tempos: a busca que fiz, apesar de muito 

circunscrita, desenterrou rapidamente mais Vivas que os necessários. A acrescentar aos 

encontrados por Bohigas, tenho assim mais nove pessoas de nome Vivas, quase só da 

região de Lisboa e da segunda metade do séc. XIII, entre as quais pelo menos dois 

                                                           
26 Bogdanow, Romance, 157. 
27 H. H. Carter, The Portuguese Book of Joseph of Arimathea, Chapel Hill, Univ. of  North Carolina 

Press, 1967, 37. 
28 ALMA, 408-410. 
29 W. Entwistle, A lenda arturiana nas literaturas da Península Ibérica, Lisboa, 1942, sobretudo 162. 
30 Bohigas, Los textos, 83-4. 
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homens chamados Joam Vivas. Mas, como veremos, apenas um é sério candidato à 

função de tradutor dos romances franceses. Não resisto a falar já dele, deixando para o 

fim uma curta referência, para que constem, aos outros que também vieram na rede. 

O nome apareceu por acaso, em páginas onde se encontrava à vista desde há quase 

oitenta anos: o doc. III dos «Documentos portugueses do mosteiro de Chellas», 

publicados por Pedro d'Azevedo na Revista Lusitana, IX, 1906, tem por título «Quitação 

da renda que o mosteiro de Chellas devia pagar a João Vivas. Lisboa. 1301(1263)». 

Trata-se de um duplo documento alfabetado, cujas duas partes se encontram no ANTT, 

Chelas, maço 6, n.os 119 e 120, com pequenas variantes ortográficas que afectam 

exclusivamente a parte em português do documento. O sumário é este: o tabelião de 

Lisboa Domingos Pais, na presença das freiras de Chelas, recebe de Vicente Vivas, 

«Vincentium uíuie», uma carta de seu irmão Joam Vivas, «literam Johannis uiuie fratris 

ordinis sancti Jacobi», selada com um selo minuciosamente descrito que, embora não 

corresponda exactamente a nenhum dos selos usados pela ordem de Santiago, que 

conheço, não deixa dúvidas quanto ao seu parentesco com a esfragística daquela 

ordem militar: representa um cavaleiro montado e armado e o selo tem forma de 

vieira. A carta de Vivas é reproduzida em português, em contraste com o resto do 

documento, que Domingos Pais redigiu em latim. Isto significa que Vivas a escreveu 

em português e que ele mesmo era português. Começa: «A uos Religiosas donas 

prioressa e Conuento dachelas. De my Joam uíuas saude et seruiczo, etc.»; Vivas, por 

alma de sua mãe e pela sua, liberta o convento da renda que lhe costumava pagar por 

uma vinha que lhe tinha dado, desde que passe a ser rezada missa de aniversário por 

alma da mãe. Interessa-nos nesta carta, antes de mais, a grafia do nome, que coincide 

com a do José de Arimateia, fl. 123v, bem como uma peculiar grafia cz usada para a 

fricativa, ou africada, predorsal surda: serviczo, ffaczo, peczo, faczades. Não seria de 

esperar que tão curto documento desse matéria para comparações produtivas com os 

textos arturianos, mas a regularidade das grafias – todas as predorsais são 

representadas por cz, todas as fricativas apicais por s ou ss – sugere que Vivas era um 

homem dextro na arte de escrever, se foi ele, como é natural, o redactor da carta. Por 

outro lado, a piedade que transparece de algumas expressões da carta, cujo grau de 

convencionalidade não sei medir, não vai sem evocar os protestos de respeito pela 
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palavra divina em que se expandia o tradutor dos romance arturianos. Débeis, mas os 

únicos possíveis, estes fios de conexão. Não importa, porque a força reside nas 

informações históricas, que são estas: Joam Vivas, freire de Santiago, proprietário na 

região de Lisboa; membro de uma família ligada ao mosteiro de Chelas, benemérito 

desse mosteiro (os freires de Santiago eram os únicos membros de ordens militares que 

podiam dispor de bens próprios, não sendo obrigados a voto de pobreza), autor de 

uma carta em português ortográfica e sintacticamente regular, contemporâneo do rei 

Afonso III. Se ficássemos por aqui, teríamos reunido já um suficiente retrato do melhor 

candidato a ter sido tradutor dos romances arturianos para português em Portugal, no 

reinado de Afonso III, pouco depois de eles terem sido importados de França. Mas 

algumas informações suplementares se podem angariar. 

Partindo desta pista, percorri todos os documentos de Chelas reunidos no ANTT e 

datados do séc. XIII ou princípios do XIV (maços 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

e 76), tendo achado mais um documento que se refere a Vivas, alguns que se referem à 

sua família e outros que se referem a mais gente do mesmo apelido. Também corri 

documentos relativos à ordem de Santiago, mas aí nada achei que falasse de Vivas: 

além da bibliografia secundária moderna31, consultei sem resultado fontes como a 

Historia de la ínclita Cavalleria de San Tiago en la Corona de Portugal, de Fr. Jeronimo 

Román (BN, Cod. Pomb. 24), a Crónica da Conquista do Algarve, publicada nos P.M.H., a 

Chancelaria e Habilitações da Ordem de Santiago, do ANTT, e do mesmo arquivo, Ordem 

de Santiago, os livros 140, Livro contendo a regra da ordem com alguns capitulos dos 

cavaleiros, e 141, Livro contendo os estabelecimentos feitos pelo Mestre D. Pero Escacho (Livro 

das Tábuas Ferradas). Deduzir-se-á que Vivas, dentro da ordem, não ocupou cargos nem 

teve acções que o destacassem da comunidade dos frades do seu tempo. Teria sido 

bom ver uma relação nominal dos cavaleiros de Santiago nos meados do séc. XIII, mas 

não apareceu. De momento, portanto, esgotadas as hipóteses de pesquisa de dados 

sobre Vivas dentro da massa documental das duas únicas corporações a que o sabemos 

ligado, só por acaso o seu nome poderá surgir de novo. 

                                                           
31 Como, p. ex., José-Luís Martín, «Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195)», 

Anuario de Estudios Medievales, 4, 1967; idem, «La Monarquía Portuguesa y la Orden de Santiago 

(1170-1195), An. Est. Med., 8, 1972; Dom Maur Cocheril, «Les Ordres Militaires Cisterciens au 

Portugal», Bulletin des Etudes Portugaises, 28-29, 1967-8. 
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Que outras informações, então, foi possível angariar? 

O segundo documento de Chelas (ANTT, Chelas, maço 10, doc. 192) datado de 

Outubro da era de 1278 (ano de 1240), consiste na instituição de uma capela32: Joam 

Vivas, «Ego J. uiuas», oferece ao mosteiro uma vinha, com casa, pomar e horta, que 

tinha no Campo Pequeno, em Lisboa, «uinea q  habeo in termino ulixbone ex donatione 

regis in loco qi dicitur Alualadi peqno», em troca da celebração de missas por sua 

intenção depois da sua morte. O usufruto da vinha continuaria a pertencer-lhe em 

vida: será esta a mesma vinha de que, 23 anos mais tarde, ele dispensaria a renda? É 

provável que sim, porque seria estranho o mesmo homem dar ao mesmo mosteiro 

duas vinhas pela mesma intenção. Quase tão estranho, pelo menos, como dois homens 

com o mesma nome terem o mesmo gesto a vinte anos de distância – razão por que 

nem sequer discuto que se trate do mesmo Joam Vivas. É certo que, em 1240, ele não 

ostenta os títulos de freire de Santiago; mas, em compensação, dispõe de uma 

propriedade que lhe foi doada pelo rei, na altura Sancho II, e uma das testemunhas da 

instituição da capela é o próprio físico do rei, «Magister Vincentius de Sanctarena 

fisicus domini regis». Sabe-se como os cavaleiros de Santiago foram chegados a Sancho 

II até ao tempo da sua queda, e depois muito rápidos em transferir o seu apoio para 

Afonso III33. O acesso de Joam Vivas à corte confunde-se, assim, com a política geral da 

ordem. Não se sabe por que serviços teria Vivas sido galardoado pelo rei, mas talvez 

haja relação com a série de vitórias alcançadas pelos frades espatários no Algarve, nos 

anos imediatamente anteriores: Aljustrel 1235, Mértola e Ayamonte 1239, Tavira 1240. 

Mas além deste Joam Vivas, que entre 1240 e 1263 tratava de vinhas e da salvação da 

sua alma com as freiras de Chelas, houve pelo menos um outro, mais recente e 

certamente menos qualificado para as funções que ao primeiro são sem dificuldade 

atribuíveis. É um homem que em 8 de Agosto do ano de 1309 assinava como 

testemunha um documento de Lisboa e em 27 de Maio de 1311 se apresentava perante 

D. Dinis como procurador de Joam Machado no pleito que ele mantinha contra sua 

                                                           
32 Capela: «Vínculo de bens destinados a obras pias, com indicação da ordem a seguir na sua 

sucessão ou administração», Gama Barros, Hist. da Administração, 2.ª ed., Lisboa, VIII, 221. 
33 Derek W. Lomax, La orden de Santiago (1170-1275), Madrid, CSIC, 1965, 13-16 e 35. 
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irmã Urraca Machado34. Trata-se de um cliente da família Machado, talvez o mesmo 

«Johã viuas», cidadão e procurador do concelho de Lisboa, que tomou parte nas Cortes 

de Santarém de 133135; em caso algum aparenta ser o Joam Vivas que nos interessa. 

Como estamos a falar de comparsas, juntarei agora os outros que encontrei e que talvez 

nada tenham a ver com o nosso religioso. Não é o caso de Domingas Pais, de Rio de 

Mouro, viúva de Vicente Vivas, que em 1275 vendeu um olival em Chelas a D. Maior, 

que depois seria freira do mosteiro (ANTT, Chelas, m. 7, 125), mas pode ser o de 

Afonso Martins Vivas, sobrejuiz de Évora no tempo de Afonso III36, que talvez seja o 

mesmo de que fala Bohigas Balaguer; ou o de Domingos Vivas, casado, que vende em 

Fevereiro de 1272 uma casa na freguesia de S. Pedro, em Lisboa, com a reserva de uma 

parreira diante da porta (ANTT, Chelas, m. 12, 225); ou o de um outro Domingos 

Vivas, este frade de S. Vicente e escrivão de Lisboa, que vende umas propriedades por 

ordem do rei em Maio de 1256 (ANTT, Chelas, m. 4, 68: o apelido uiue está manchado 

no documento, pelo que faço fé na leitura do sumário); ou de um Vivas Martins, 

testemunha de escritura em 1237 (ANTT, Chelas, m. 9, 175), e de um Vivas Pais, 

subdiácono, testemunha em 1235 (ANTT, Chelas, m. 9, 178), e de outro Vivas Martins 

(ou o mesmo), citado no livro I da Chancelaria de Afonso III, fl. 94v (Setembro de 

1269); ou ainda de Urraca Vivas, que em Maio de 1232 vendera a Chelas uma 

propriedade que lindava com as terras do mosteiro (ANTT, Chelas, m. 11, 215). A 

concentração no tempo e no terreno de todos estes Vivas faz pensar na existência de 

uma família que englobaria todos, ou a maior parte deles. 

Depois de tudo o que fica exposto, parece-me poder formular as seguintes conclusões: 

 

a) existe a possibilidade, que nada contradita, de o ciclo arturiano da Post-

Vulgata, redigido no norte da França entre 1230 e 1240, ter sido trazido para Portugal 

pela comitiva de Afonso III (significaria isso que os manuscritos trazidos para Portugal 

ocupariam um lugar muito alto na árvore genealógica do ciclo francês, o que, por 

outros motivos, já tinha sido admitido por F. Bogdanow; isto aplicar-se-ia sobretudo à 

                                                           
34 Cf. docs. 9 e 10 em Pedro d'Azevedo, «D. Urraca Machado, Dona de Chellas», Arch. Hist. Port., 

III, 1905. 
35 Cortes Portuguesas - Reinado de D. Afonso IV (1325-1357), Lisboa , INIC, 1982, 63. 
36 P. d'Azevedo, «Livro de D. João de Portel» , Arch. Hist. Port., IV, 1906, 202. 
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Estoire del Saint Graal); 

b) os romances do ciclo, por estarem escritos em língua inacessível ao público 

que os ouviria ler, terão sido rapidamente traduzidos para uma língua que, dadas as 

circunstâncias, seria o galego-português (esta conclusão concorda com a opinião 

defendida por F. Bogdanow quanto à língua de tradução da Demanda); 

c) o tradutor, segundo o texto dos romances, foi um frade chamado Joam Vivas, 

que nada permite relacionar com os factos, e personagens mencionados no cólofon de 

Astorga, que finaliza a versão disponível do José de Arimateia português; 

d) existiu um frade português Joam Vivas, que viveu em meados do séc. XIII 

com raízes e família em Lisboa e com acesso à corte; nada conhecido obsta a que tenha 

sido ele o tradutor; 

e) sendo assim, até que um conjunto de factos e de possibilidades mais forte 

venha contradizer isto, será melhor não continuar a apostar na tradução dos romances 

para uma língua mista leonesa, em Astorga, no início do séc. XIV, nem na 

nacionalidade leonesa ou castelhana de Joam Vivas nem, evidentemente, numa 

transmissão dos romances feita de Castela para Portugal. 

 

Estas conclusões, pelo menos no que toca ao caso do José de Arimateia, criam uma 

situação à primeira vista complicada e que até hoje não tinha havido necessidade de 

encarar. Se a tradução se fez em meados do séc. XIII em Portugal, do francês para o 

português, temos então que o manuscrito quinhentista 643 do ANTT, por terminar com 

o cólofon de Astorga, não pode derivar directamente dessa tradução, mas de uma 

cópia que dela teria sido feita em ambiente leonês em 1314. O percurso pode parecer 

sinuoso, mas não é incrível. Não seria mais natural uma grande novidade literária ter 

sido importada por uma corte literária como a portuguesa, daí passando a um centro 

secundário como Astorga, em vez do inverso? Na verdade, porque teria o ciclo da 

Post-Vulgata (e não o da Vulgata, mais antigo e mais difundido) sido importado de 

França para Astorga? E por quem? Não há elementos para responder plausivelmente a 

estas perguntas. De resto, os esforços de alguns autores para fazer aceitar a facilidade 

de um percurso de Astorga para Portugal podem igualmente servir para defender o 

percurso contrário. E com acréscimo de provas: a frequência dos contactos entre a corte 
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portuguesa e a diocese de Astorga foi muito grande durante a primeira metade do séc. 

XIII, porque o bispo asturicense era repetidamente encarregado de entregar aos reis 

Afonso II e Sancho II bulas e outra correspondência papal, de fazer admoestações, de 

lançar e levantar excomunhões em Portugal. Outros contactos haveria também: porque 

não supor que a tradução de Vivas tenha viajado para Leão no âmbito da própria 

ordem de Santiago, que era de origem leonesa e cujo ramo português ainda não era no 

seu tempo independente do mestrado de Uclès? 

O recente aparecimento do Merlim fragmentário galego-português parece confirmar 

estes pontos de vista: escrito numa letra gótica cursiva formada da primeira metade do 

séc. XIV, passa a ser o mais antigo manuscrito arturiano da Península Ibérica (o Tristan 

é do último terço do séc. XIV, a Demanda de Viena e os fragmentos editados por Pietsch 

são do séc. XV, o José de Arimateia português é do séc. XVI). Pode assim ser 

contemporâneo do manuscrito do José de Arimateia copiado em Astorga em 1314, 

exemplar do actual 643 da Torre do Tombo; tal como ele, está escrito em galego-

português. Temos deste modo comprovada a existência das duas primeiras partes do 

ciclo da Post-Vulgata (José e Merlim) já traduzidas em galego-português no início do 

séc. XIV. Teria o Merlim sido copiado também em Astorga, depois de Joam Sanches o 

separar do primeiro romance («esta estorea era juntada com a de Merlim... mas, por 

nosso livro nom ser mui grande, repartimo-lo cada ũu em sua parte, por que cada ũu 

por si serão milhores de trazer», J. Arim., fl. 311v)? Teria, nesse caso, sido também 

traduzido por Joam Vivas? 

Estas conjecturas levam-nos talvez longe de mais para a nossa capacidade de prova. 

Não nos bastará, de momento, a constatação de que o cenário concebido por Rodrigues 

Lapa e os seus antecessores é agora o mais sólido? 

 


