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24 de agosto de 1095  

No nome de Deus eu, Rodrigo Afonso,  saúdo ao abade Donnibus e a comunidade de San 
Martín nas veiras do  Xuvia . Que así sexa. 
Para moitos, sen dúbida é coñecido, sen embargo outros ao mellor non o ouviron nunca, 
declaro que que chego aquí pola miña vontade,  sen seren obrigado por mandato de ningún 
tipo, nin movido por argucia de persuasión  algunha; senón que estou aquí por propio desexo e 
vontade, para asinar un documento de venta da igrexa de San Paio de Ferreira que posúo do 
meu pai de nome Alfonso Astrulfilz,  que el posuíu por herdanza dos seus avós e que me 
deixou  a metade daquela herdade e a outra deixouna ao Señor Froila no lugar de dito San 
Martín para reparación da súa alma. 
Está a dita igrexa no reino de Gallaecia no territorio de Trasancos, ás veiras do río Xuvia; 
doamos esta  igrexa con todas  as propiedades tanto do interior como do exterior, casas 
abertas ou descubertas, pedras móbiles como inmóbiles,  árbores con froitos, como árbores 
sen froitos, terras cultivadas como sen cultivar y canto resulte útil ao home, o mesmo dentro 
que fora, todo aquilo se se poida acadar tanto vos como na posteridade... E recibimos de vos 
como prezo un cabalo de cor baio cun valor de  30 soldos e unha paga en denarios que xa 
establecemos; e o negocio xa quedou resolto, pois non existe débeda algunha -pagouse como 
establecemos-, de tal xeito que dende hoxe e por todo o tempo sexa dita igrexa e o territorio 
con todos os dereitos, con todas as súas ampliacións, con todo o que abarquen os meus 
dereitos e que sexa entregado  conforme ao meu dereito e dominio para o lugar de San Martín 
que sexa respectado por unha lei estable por tempo eterno e polos séculos dos séculos. E 
conste que si alguén, cousa que non creo que suceda, si algún home, tanto  da miña xente 
como xente allea, chegaramos a non respectar isto, fique baixo o voso vasalaxe e no nome da 
dito mosteiro de  San Martín a propia igrexa e toda a susodita, duplicada e triplicada na 
chamada Regia, pague alí unha libra de ouro -que lle pague a coroa unha libra de ouro- . 
Eu Rodrigo Adefonsiz asinei esta acta de venta  coa miña propia man. 
Reinante, alfonso, rei de Toledo; presidente cátedra mindoniense Gundisalvus; Aloitus 
(testemuña); Froila (Testemuña);Petro (testemuña); Martinus, confirma; Johanes , confirma; 
Munios confirma; Abade Donnibus confirma e anota. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 


