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A paisagem como palimpsesto, 

no território da Noticia de Torto 

(1992) 

 

[Publicado em A Imagem do Mundo na Idade Média. Actas., coord. Hélder Godinho, Lisboa, 

ICALP, 1992, pp.63-71] 

 

Há tempos, um jornal inglês publicava um artigo sobre a Ribeira-Lima, que começava 

mais ou menos por estas palavras: «Ao virar de cada curva do caminho, somos 

tomados por um sobressalto: tudo é tão medieval...!» 

Seria possível dizer o mesmo do que resta do território da Noticia de Torto? Território 

situado a poucas léguas a sul do vale do Lima, corresponde praticamente às terras de 

Entre-Ave-e-Cávado, essa espécie de quadrilátero definido a meridião pelo curso do 

rio Ave e a setentrião pelo vale do Cávado, desde Braga até o mar. São as terras onde 

Lourenço Fernandes da Cunha viveu com os seus familiares e inimigos nos séculos XII 

e XIII e onde se travaram os acontecimentos que conhecemos tanto pelos lamentos 

autobiográficos da Mentio de Malefactoria e da Noticia de Torto, como pela erudição 

moderna de excelentes autores. 

Lidos hoje, estes dois documentos escritos no início do século XIII, que, juntos, 

enumeram as perseguições públicas e privadas movidas contra Lourenço Fernandes, 

têm sabor a novela de aventuras, que não destoa dos episódios embutidos em crónicas 

e nobiliários, que José Mattoso nos ofereceu em bela colecção de medalhões (Mattoso 

1983). A possibilidade de ler como literatura os dois documentos, pondo entre 

parêntesis a função política ou judiciária que possivelmente tiveram e os problemas de 

diplomática e linguística histórica em que são ricos, legitima que seja dada atenção aos 

elementos da construção narrativa, entre os quais avultam as formas e as relações de 

espaço. Estas são essenciais a uma verosímil marcação de actores, se assim se pode 

chamar às correrias, assaltos, roubos, violações, sequestros e pactos solenes, que 

constituiram as malfeitorias e os tortos neles relatados. E são, por essa via, essenciais à 

compreensão dos textos, que têm muito de enigmático. 

Creio que foi Lindley Cintra o primeiro a prestar atenção à geografia da Noticia, 
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quando apresentou, em Bucareste, 1971, um «ensaio de edição crítica, acompanhado de 

um estudo sobre a data e o local de redacção do documento» (Cintra 1971). Partindo da 

presunção, convincente, de que a Noticia tinha sido escrita no próprio local onde vivia o 

seu autor moral, Lourenço Fernandes, e onde se passaram os acontecimentos, Cintra 

foi levado a construir uma espécie de mapa da região a partir da identificação dos 

topónimos contidos no documento. Para isso, recolheu a maior parte da documentação 

antiga relativa aos topónimos que estuda, na edição do Censual de Entre Lima e Ave, que 

o Pe. Avelino de Jesus da Costa publicou no vol. II de O Bispo D. Pedro e a organização da 

Diocese de Braga, Coimbra, 1959. Todas as referências adiante feitas a esta edição dirão 

apenas Censual. 

Se descontarmos COIMBRA, mencionado acidentalmente como meta de uma viagem de 

Lourenço Fernandes e assim posto fora do seu território de residência, os topónimos 

que interessam são oito: 

CUNHA   (sob a forma gráfica Coina) 

SÃO MARTINHO  (Sancto Martino)  

VARZIM   (Veracin, Veracĩ, Feracĩ) 

BASTUÇO   (Bastuzio) 

TEBOSA  (Tefuosa) 

FIGUEIREDO (Figeerecdo) 

TÁMEL  (Tamal) 

LOUREDO   (Laurecdo) 

 

Como todos estes topónimos, com a excepção de Varzim, correspondem a povoações 

ou lugares vizinhos, existentes hoje e na época dos acontecimentos, Cintra definiu 

como território da Noticia de Torto uma pequena região situada entre Braga e Barcelos, 

em torno da serra de Bastuço, hoje chamada Airó, que contempla de sul o vale do 

Cávado. Dois lugares situam-se na margem norte deste rio, Támel e São Martinho, mas 

não distam, por caminhos antigos, mais de duas horas de marcha do solar de Lourenço 

Fernandes, na Cunha1. Um pequeno cantão compacto, portanto, percorrível pelo 

homem facilmente dentro das horas do dia, equipado com uma montanha importante 

                                                           
1 Observou-me o Pe. Avelino Costa, a respeito de «na Cunha», que hoje não se usa o artigo 

precedendo o nome da freguesia: em ou de Cunha, e não na ou da Cunha. Apesar disso, porque 

em documento algum Lourenço Fernandes é nomeado de Cunha, permito-me conservar a minha 

redacção inicial. 
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e várias elevações secundárias, que permitem refúgio e vigilância, e ainda com uma 

secção da desafogada planície por onde corre o Cávado, rio que certamente não 

oferecia obstáculo às comunicações. 

Estas pinceladas paisagísticas são minhas e não de Cintra, cuja preocupação filológica 

se satisfez com a identificação entre topónimos e pontos do mapa, entre significante e 

seu referente nos estritos e austeros limites do texto. Mas a leitura enriquecida da 

Noticia, que o contributo de Cintra permite, pode ser tornada ainda mais rica por vários 

processos. Um é aquele que o próprio Cintra usou e publicou recentemente: uma 

análise gramatical e lexical exaustiva da Noticia leva até extremos difíceis de 

ultrapassar a interpretação do material linguístico do texto (Cintra 1990). Outro 

processo é a busca e exploração de documentação complementar, que se adicione ou 

corrija aquela que o próprio texto faculta; quem o utilizou com resultados opulentos foi 

o Pe. Avelino de Jesus da Costa, revelando na sua monografia sobre «Os mais antigos 

documentos escritos em português» (Costa 1992) uma grande quantidade de 

documentos relativos a Lourenço Fernandes da Cunha, decerto aqueles que Pedro de 

Azevedo prometera, mas não chegou a publicar. Pôde assim reescrever a biografia de 

Lourenço Fernandes e dos seus descendentes, retocar a cronologia e ampliar 

consideravelmente a dimensão terratenente do nosso herói, proprietário não só nos 

concelhos de Braga, Guimarães, Barcelos, Santo Tirso e Póvoa de Varzim, como 

também nos de Coimbra, Tábua, Águeda e Vouga. 

Outro processo ainda de enriquecer e diversificar as leituras do texto é-nos apre-

sentado por José Mattoso (1982: 214-17, 222, 225-6), quando aproveita a massa de 

informações do Pe. Avelino de Jesus da Costa para erguer um retrato interpretativo de 

Lourenço Fernandes como uma «importante personagem que... foi acumulando casal 

sobre casal, por compra ou troca, e investiu assim na terra o que sem dúvida ia 

adquirindo como cavaleiro» e, mais reveladoramente, para adivinhar nele prenúncios 

da nobreza ávida de ganho de Quinhentos. Das páginas de Mattoso, que oferecem da 

Noticia uma leitura segunda, sobreposta à dos autores acima citados, e de outros como 

Gonzaga de Azevedo, preocupado exclusivamente em demonstrar que ele foi 

contemporâneo de Sancho I e não de Sancho II (Azevedo 1944: 157-161), o que resulta é 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   PAISAGEM COMO PALIMPSESTO 

 

 

 

 

 4 

quase um retrato a três dimensões de Lourenço Fernandes, uma autêntica personagem 

de romance à espera do romance que a envolva. 

Podemos tentar fazer o mesmo em relação ao território definido no texto. A visita aos 

locais, apoiada na documentação, poderá, com alguma sorte, levar a uma tomada de 

consciência arqueológica do que está à vista e uma reconstituição de ambientes que 

não deixaram vestígio. 

Entremos na paisagem, que «banha todo o ano uma luz húmida, de incomparável 

doçura» (Ribeiro 1986: 145 e, para a caracterização geográfica do Minho, 111-114). 

Comecemos por CUNHA, topónimo em vias de se tornar apelido da família de 

Lourenço Fernandes. Acha-se hoje a povoação sobre um cabeço estreito e bastante 

inacessível, espécie de promontório apontado a sudoeste, ladeado pelo rio Este, antigo 

Aliste, e por um seu pequeno afluente. Este cabeço corre paralelo à serra de Airó, de 

que se separa por um vale fundo. É preciso subir muito por todos os lados, menos pelo 

norte, aberto às passagens de Airó, para atingir o cimo da freguesia, que hoje é 

formada por lugares dispersos entre pinheiros, uns e outros mais recentes que 

Lourenço Fernandes. Uma igreja moderna a meia encosta, junto à estrada, e urna 

ermida no alto, também restaurada, precisariam de um arqueólogo para decidir qual 

era no século XII a dedicada a S. Miguel. Não há construções antigas, mas em uma 

quinta escondida nos refegos da encosta voltada a Airó alguns muros solidamente 

construídos sugerem um passado de serviços mais ilustres que os actuais. Em todo o 

caso, visto que, como diz Mattoso, «os senhores habitam frequentemente nos montes 

ou colinas e daí dominam as populações que trabalham a terra» (Mattoso 1985, I: 93), o 

alto ocupado pela ermida, que domina o vale do Este, ou seja o caminho de Braga para 

Varzim e Vila do Conde, e que é abrigado dos ares do mar pela serra de Airó, pareceria 

ser o lugar natural para a construção da casa fortificada de Lourenço Fernandes, no 

casal que comprou em 1171 a sua irmã Elvira Fernandes e onde, pelos vistos, já estava 

a fazer uma quinta com torre («ubi tu facis tuam quintanam et turrem», diz ela, 

colocando o verbo no presente: Costa 1992: 237), onde investiria mais tarde os lucros 

do saque de Sevilha, em que participou com o infante D. Sancho em 1176. 
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Enquanto estamos aqui, tomemos tempo para uma pequena excursão cronológica. 

Como se sabe, boa parte dos problemas de Lourenço Fernandes giraram em torno da 

sua quinta fortificada da Cunha: construída a partir de 1171, foi destruída pelos 

soldados de Sancho I, como conta a Mentio de Malefactoria: «Deinde miserunt ignẽ in 

sua quintana de Cuina et cremauerunt eã totã quia pre igne nichil ibi remansit. Et 

dirribauerunt de ipsa turre quantã potuerunt et quod non potuerunt miserunt in eã 

ignẽ qui eã findidit» [Costa 1992: 201]. Antes disso, os soldados tinham-lhe 

despovoado e saqueado setenta casais, «unde est perditũ presentẽ fructũ quod in eis 

habebat et quod debet euenire». Deduz desta frase o Pe. Avelino Costa, a meu ver 

correctamente, que «o ermamento deve ter-se dado depois das sementeiras, quando os 

frutos já estavam pendentes» (Costa 1992: 199), ou seja no Verão de 1210. Esta datação 

aplica-se também à redacção da Mentio, obviamente escrita em cima do acontecimento. 

Serve, além disso, para ajudar a datar a Noticia de Torto, sendo esse o ponto que 

pretendo discutir. 
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O Pe. Avelino Costa (1992: 210ss) distingue duas fases nas hostilidades movidas pelos 

herdeiros de Gonçalo Ramires a Lourenço Fernandes. A primeira fase caracterizou-se 

pela recusa em entregarem a Lourenço o quinhão a que tinha direito na sua herança, 

contencioso que passou ele próprio por um rearranjo das partilhas e que decerto se 

arrastou por muito tempo. Pensa o Pe. Avelino que pode ter sido anterior ao episódio 

da Mentio, que significou a súbita queda em desgraça de Lourenço Fernandes e deu 

sinal aos seus inimigos para atacar impunemente. Começaria então a segunda fase, a 

das muitas violências. Esta fase, posterior ao verão de 1210, não pode, segundo o Pe. 

Avelino, ser anterior a 1214, por causa dos furtos de colheitas: «Com efeito, Lourenço 

Fernandes da Cunha afirma que, durante três anos, lhe levaram à força – «cum torto» – 

os frutos do casal de Cunha. Como os frutos de 1210 se perderam, por os casais de 

Cunha terem sido incendiados, aqueles três anos só podem contar-se a partir de 1211, o 

que implica que a Noticia não podia ser escrita antes de 1214». 

Aplicando este raciocínio com rigor, a Noticia poderia ter sido escrita ainda em 1213, 

após o tempo das colheitas. Mas poderia tê-lo sido ainda mais cedo, visto que a 

identificação que o Pe. Avelino faz do «casal da Cunha» como sendo a quinta 

queimada em 1210 parece questionável. Esta quinta é designada por «quintana» nos 

documentos que conhecemos: é certo que Elvira Fernandes, na citada escritura de 1171, 

fala do seu «casal», mas acrescenta que Lourenço Fernandes está a erguer nele uma 

«quintana» («meo casale de Coina, quod habeo ubi tu facis tuam quintanam et 

turrem»); e é como «quintana» que ele se lhe refere na Mentio e na doação que dela 

viria mais tarde a fazer à mulher, em 1219 (Costa 1992: 251). Em nenhum documento 

Lourenço Fernandes se refere ao seu solar da Cunha como sendo «o casal»2. 

                                                           

2 «Na nossa idade-média encontramos casale... na acepção de ‘propriedade campestre, com 

casa’ [Viterbo], e mais particularmente ‘fracção de uma villa rustica’ (A. Sampaio, Estudos, I: 84-

86], adquirindo, no decurso dos tempos, a significação particular de propriedade 

independente, não nobre», Leite de Vasconcellos, Etnografia Portuguesa, II, Lisboa, 1980: 271-2. 

Mais adiante (278), Leite define a quinta medieval como «sub-unidade agrária, dentro de uma 

villa (rustica), provida de casa de habitação, água, terra lavrada, pomares, vinhas, soutos, etc.». 

Infere-se destas definições que a principal diferença entre casal e quinta é o carácter não-nobre 

da habitação do casal, o que vem a favor da tese aqui defendida. 
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Nada nos permite supor, portanto, que a ele se referisse quando, na Noticia, menciona 

«uno casal de Coina que leuarũ ĩde III anos o frcuctu cũ torto». Muito pelo contrário, 

sendo este um dos casais incluídos na herança de Gonçalo Ramires, causa da primeira 

fase do litígio, nada pode ter a ver com a quinta da Cunha, que pertencia a Lourenço 

Fernandes desde 1171. Assim, os três anos consecutivos de roubo de colheitas, 

anteriores à redacção da Noticia, não precisam de ser contados a partir de 1210, mas 

podem incluir-se ainda na primeira fase. Não salto daqui para a conclusão de que a 

Noticia terá sido escrita logo após a Mentio, mas nenhum facto obriga a que o intervalo 

entre os dois textos seja longo. Se os filhos de Gonçalo Ramires só decidiram abrir 

hostilidades contra o primo depois de o verem brigado com o rei, porque esperariam 

três anos antes de reunir coragem para, em período de tréguas, lhe raptarem dois ser-

viçais, desonrarem uma menina, assaltarem treze casais e tantas outras ofensas? Entre 

as quais figura aquela curiosa sequência de latrocínios gastronómicos com que os 

irmãos Gonçalves se entretinham, matando, cozinhando e comendo porcos e gansos 

em casa de Lourenço Fernandes, ou vindo apenas servir-se de farinha ou de vinho. 

Estas cenas são eloquentes quanto à proximidade de residência das duas famílias, que 

permitia aos Gonçalves saber quando Lourenço Fernandes se ausentava por tempo 

suficiente para lhe matarem e comerem um porco, operação que não demora poucas 

horas. Embora seja procedente da região do Cávado, segundo Mattoso (1982: 214), a 

família a que pertenciam os irmãos Gonçalves tinha uma honra antiga na Cunha e 

outras nas terras a sul, Santa Maria de Arnoso (concelho de Famalicão) e São Salvador 

de Tebosa, a pouquíssima distância da Cunha (Costa 1992: 191, n. 51) . Eram, para 

Lourenço Fernandes, o perigo que vinha do sul. 

Mas o que mais nos interessa nestes assaltos por comida é, como observa o Pe. Avelino 

Costa, o facto de serem sempre feitos na presença dos filhos de Lourenço Fernandes, 

que não ofereciam resistência digna de nota. Infere-se que seriam menores. Quanto 

mais antiga for a Noticia, mais verosímil ter filhos menores um homem que 40 anos 

antes já edificava torres.3 

                                                           
3 Esta argumentação cronológica dirige-se à 1.ª ed. do estudo do Pe. Avelino Costa, que dela 

teve conhecimento e a achou «aceitável», propondo que «a data crítica da redacção da Noticia de 
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De TEBOSA e de FIGUEIREDO não há muito a dizer. Situadas a oriente da Cunha, Tebosa 

fica-lhe bastante próxima, mas oculta por trás do monte da Bandeira; Figueiredo afasta-

se um pouco para nordeste, se estiver certa a identificação de Cintra como freguesia de 

São Salvador de Figueiredo; mas nas proximidades também há a freguesia de São Paio 

de Figueiredo, vizinha de Padornelo, concelho de Guimarães (Cintra 1971; Censual, 26 e 

68). Estes topónimos comparecem na nossa história apenas pelas propriedades de 

Gonçalo Ramires, que deveriam ter transitado para Lourenço Fernandes. Tebosa tem 

um motivo de interesse, a grafia Tefuosa, que manifesta a dificuldade do escriba em 

decidir se devia representar por f ou por u consoante a fricativa central da palavra, que 

Cintra mostrou não poder ser senão um v, mal interpretado pela moderna nomencla-

tura oficial: «La forme moderne devrait s’écrire Tevosa, avec v et non pas Tebosa, avec 

b.» (Cintra 1971: 166). Mas este exemplo de pouco profissionalismo escribal ganha em 

ser comentado com numerosos outros de idêntico sentido, noutra oportunidade. 

Quem, da Cunha, olhar para ocidente, tem o horizonte cortado pela massa fronteira da 

serra de Airó, que atinge os 400 metros de altitude. É, como já disse, a serra 

antigamente chamada de BASTUÇO; aparentemente, a serra começou por tirar o nome 

das povoações mais importantes, que eram as três freguesias de Sanfins, São João e São 

Paio de Bastuço, dispostas a meia altura ao longo da encosta leste, a que está virada 

para a Cunha. A ampla documentação reunida pelo Pe. Avelino Costa na edição do 

Censual (78-79) inclui uma referência ao «montis Bastucio» em 1018 e à «villa Bastuziu 

subtus mons Bastuziu» em 1193. O nome Airó, correspondendo a uma freguesia 

situada na encosta oeste da serra, é muito mais moderno: S. Jorge de Airoo aparece em 

documento de 1489 para designar o que, no tempo da Noticia de Torto, se chamava São 

Jorge do Couto da Várzea. Um possível ascendente da povoação de Airó sobre as 

velhas freguesias de Bastuço teria estado na origem da redenominação da serra. O 

nome mudou da encosta nascente para a encosta poente. 

Do alto da serra de Airó, avistam-se facilmente, através do vale antigamente conhecido 

por Couto da Várzea, que se prolonga da sua base até ao Cávado, os dois lugares do 

lado de lá do rio que são mencionados na Noticia: TÁMEL e SÃO MARTINHO (de 

                                                                                                                                                                          

Torto se poderá colocar entre [1211-1216, cerca de 1214 (?)]» (Costa 1992: 212). 
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Manhente). É difícil saber de que Támel se trata, pois no tempo da Noticia havia três 

freguesias dessa denominação – São Tiago, São Pedro Fins e Santa Leocádia (Censual: 

169-171), que hoje desapareceram do mapa; mas o mais provável é que não se trate de 

nenhuma delas, mas sim da freguesia de São Veríssimo de Támel, não por ser a única 

que sobrevive, mas porque é a mais próxima de Manhente. Já em 1220 era conhecida 

por «Sancto Vereiximo de Cauto de Manenti» (Censual: 165). 

O topónimo SÃO MARTINHO contrasta com todos os que examinámos até agora por não 

referir terras cuja posse estivesse em litígio, antes qualificando uma personagem tutelar 

que intervém em diversos momentos-chave da Noticia, o «abate de Sancto Martino» 

que actuaria como administrador dos bens de menores no pacto de herança inicial-

mente feito entre Lourenço Fernandes e seus primos e que, mais tarde, «meteu paz» 

entre eles no decurso de uma cerimónia solene. Cintra, reconhecendo que a abundância 

de lugares com o nome de São Martinho em todo o Minho tornava difícil uma 

identificação, considerou que aquele que mais probabilidades tinha de ser o certo era 

São Martinho de Galegos (Censual: 164). O Pe. Avelino Costa não é da mesma opinião: 

trata-se do «mosteiro e freg. de S. Martinho de Manhente,... a cujo abade Rodrigo 

Lourenço da Cunha fez três compras em 1193, 1202 e 1204» (Costa 1992: 219). Se a 

abades, para mais com as funções que este assumiu, correspondem mosteiros, então a 

identificação com Manhente é mais credível que com uma simples freguesia como 

Galegos. 

Além disso, a topografia ajuda: enquanto Galegos se afasta um pouco para norte e para 

a periferia, Manhente encontra-se precisamente sobre a margem norte do Cávado, a 

poucas centenas de metros da ínsua do Socorro, ponto de fácil travessia para Vilar de 

Frades, mosteiro fronteiro muito bem conservado devido à sua utilização como asilo 

psiquiátrico, situado na região também conhecida por Areias de Vilar (Censual: 82). 

O mosteiro de Manhente já não está lá, em compensação. Resta apenas a igreja, ladeada 

por torre quadrangular. Apesar de nos aproximarmos dela por uma alameda com 

vivendas de carácter suburbano e de se achar consagrada a Nossa Senhora de Fátima, 

esta igreja consegue sugerir que vem dos tempos do abade. 

Deixemos de lado VARZIM, por ficar fora do perímetro que estamos a considerar, 

http://freg.de/
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apesar de várias gerações de Cunhas aí terem tido importantes interesses territoriais. 

Assim, escapamos às dificuldades da sua localização exacta, que poderia não coincidir 

exactamente com a actual Póvoa de Varzim. O nome Varzim de Jusante, que ocorre em 

documentos de D. Dinis e posteriores, sugere a existência de outra povoação mais 

interior, que poderia ser aquela identificada com Argivai, «Argivay, in loco qui dicitur 

Varazim» (Inquirições de 1258). Esta dificilmente teria algo a ver com a vila romana 

encontrada no século passado pelo arqueólogo José Fortes sob as dunas do litoral4. 

Neste ponto da nossa visita aos lugares mencionados na Noticia de Torto, e a outros que 

se achavam pelo caminho, uma moderada decepção já se deve ter apoderado de nós. 

Sem dúvida, o método deu alguns resultados: a revisita aos locais históricos em busca 

do passado a que serviram de cenário permite adquirir uma noção dos volumes e 

dimensões do relevo, das distâncias entre pontos, do alcance da vista, da viabilidade de 

idas e vindas, que nem a cartografia, a documentação escrita e a arqueologia poderiam 

sugerir. Mas a expectativa de reencontrar, intacta e rescendente, uma paisagem 

medieval nestas terra de Ave e Cávado não pode senão levar ao desapontamento, por 

mais que pense o contrário aquele jornalista inglês que citei no princípio. As 

interferências modernizadoras de uma ocupação humana muito densa encarregam-se 

de tornar a paisagem opaca à retrospecção diacrónica. 

Mas nem tudo é assim. Falta-nos um topónimo: LOUREDO. Corresponde hoje a um 

lugar de três casas, reconstruídas, em torno de uma encruzilhada de três caminhos. 

Fica equidistante das povoações da Várzea e de Airó, cujos nomes tomou emprestados 

alternativamente: São Jorge do Couto da Várzea nas Inquirições de 1220 e 1258, São 

Jorge de Airó em 1489. Mas o Censual, reflectindo designações mais antigas, chama-lhe 

São Jorge de Louredo, como faz a Noticia de Torto (Censual: 80-81). Há outros lugares 

chamados Louredo, um deles relativamente próximo, situado sobre uma portela no 

caminho da Cunha para Braga; é hoje a freguesia de Santa Cecília de Vilaça, mas em 

1010 era a villa Lauridelus e em 1258 o palaco de Louredo (Censual: 73). A nossa 
                                                           
4 J. Fortes, «Restos de uma villa lusitano-romana, Póvoa de Varzim», Póvoa de Varzim-Boletim 

Cultural, VIII, 1969, 313-341. Mas C. A. Ferreira de Almeida julga ver nas ruínas restos de duas 

ocupações, uma romana e outra mais tardia (A Póvoa de Varzim e o seu aro na antiguidade, Póvoa 

de Varzim, 1972: 32). Ver também Alberto Sampaio, «As Póvoas Marítimas», Estudos Históricos e 

Económicos, II, Lisboa, 1979: 11, 61-65. 
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preferência por identificar o Louredo da Noticia não com esta freguesia, mas com a de 

São Jorge, justifica-se não por questões de distância e acessibilidade, já que ambas são 

perfeitamente equidistantes da casa de Lourenço Fernandes, mas antes porque São 

Jorge ocupa um lugar central na geografia da Noticia, o que a predispõe para o papel 

que a veremos desempenhar, enquanto Vilaça ocupa uma posição periférica. 

Que papel é esse? Entre a primeira e a segunda fase das questões de Lourenço 

Fernandes com os primos, ocorreu certamente um episódio decisivo, tão conhecido de 

todos os que acompanhavam a guerra familiar que a Noticia não sente necessidade de 

dar explicações a seu respeito, mencionando-o de forma para nós irremediavelmente 

elíptica: «e de pois ouerũ seu mal». Que episódio terá sido este, designado por mal no 

meio de tantos outros que bens não seriam, senão uma batalha em forma entre os 

homens da Cunha e os Gonçalves? Seguiu-se a essa batalha um período de tréguas e 

uma cerimónia solene, presidida pelo abade de São Martinho, que «meteu paz» entre 

os contendores e, depois de muita insistência, convenceu Lourenço Fernandes a trocar 

um beijo de amizade com os outros: «e rogouo o abate tãto que beiso cũ illes». Estas 

tréguas duraram pouco e foram seguidas pelas violências da segunda fase. 

A cerimónia da paz foi celebrada «ĩno carualio de Laurecdo». O carvalho já 

desapareceu mas, se por um momento o reintegrarmos na paisagem, onde já temos 

uma muito pequena elevação de terreno, que mal permite a vista, sobre a copa das 

árvores do vale, até ao souto de Vilar de Frades, de onde viria o abade de São 

Martinho; onde também já temos a encruzilhada de três caminhos antigos que, depois 

de atravessarem o vale do Couto da Várzea, sobem o montículo para se cruzarem no 

seu topo, junto a um murete com uma alminha, – então não custará muito a imaginar 

a encenação da cerimónia. E, de repente, todos os elementos em jogo – hostes 

inimigas, pacto de paz, encruzilhada no meio do vale, dignitário abacial e o carvalho – 

se poderão organizar num quadro realmente medieval, mas um quadro que, no tempo 

da Noticia, já era muito antigo e remontava às épocas em que a sombra de uma árvore 

sagrada era requerida para dar firmeza aos actos importantes da vida de um povo. 

Diz-se que os textos é a leitura que os faz. A leitura dos elementos que se podem ver e 

adivinhar no Louredo revela-nos a sobreposição em um mesmo ponto de textos de 
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idades diferentes. Um palimpsesto. E uma metáfora digna da maior página de texto 

que se pode conceber: a paisagem. 
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