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O TESTAMENTO DE RODRIGO 
DE MOSCOSO, CABALEIRO E 

PERTEGUEIRO MAIOR DA TERRA 
DE SANTIAGO (†1458)

Miguel García-Fernández1

Resumo: O obxectivo deste artigo é dar a coñecer as últimas vontades de 
Rodrigo de Moscoso, membro dunha das máis destacadas liñaxes da Galiza 
do século XV: a Casa de Moscoso. Ademais de publicar o seu testamento, 
conservado nunha copia do século XVII, ofrécese unha breve aproximación á 
figura deste cabaleiro que chegou a ser pertegueiro maior da Terra de Santiago 
entre 1456 e 1458 e cuxos últimos meses de vida estiveron marcados polo seu 
enfrontamento con don Rodrigo de Luna, arcebispo de Compostela.
Palabras chave: Rodrigo de Moscoso, Testamento, Casa de Moscoso, 
Galiza, Século XV.
Abstract: The aim of this paper is to publish the last will and testament of 
Rodrigo de Moscoso, member of one of the most important lineages in Galiza 
during 15th Century: the House of Moscoso. In addition to transcribing his 
last will and testament, preserved in a copy of 17th Century, I make a brief 
historical approach to this knight, who became pertegueiro maior of Terra de 
Santiago between 1456 and 1458 and whose final months of life were marked 
by his confrontation with D. Rodrigo de Moscoso, archbishop of Santiago.

1 Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Universidade de Santiago de Compostela. O 
presente traballo enmárcase dentro dos proxectos de investigación “Linaje, parentela y poder: la pirámide no-
biliaria gallega (siglos XIII al XV) (II)” (HAR2013-42985), cuxo investigador principal é o Dr. Eduardo Pardo 
de Guevara y Valdés; e “La casa señorial en Galicia (siglos XIII-XVI). Materiales para su estudio” (HAR2017-
82480-P), dirixido polo Dr. Pablo S. Otero Piñeyro Maseda. Así mesmo, forma parte das investigacións que 
veño desenvolvendo de cara á presentación da miña tese de doutoramento: A posición das mulleres na sociedade 
medieval. Unha análise da práctica testamentaria na Galiza dos séculos XII ao XV, dirixida polo Prof. Dr. D. Ermelin-
do Portela Silva. Agradezo a dispoñibilidade de Diana Pelaz Flores e Rodrigo Pousa Diéguez para responder 
a algunhas consultas que lles realicei durante a elaboración deste traballo.
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A localización, transcrición e publicación de fontes é sen dúbida unha 
das tarefas que debe abordar calquera historiador. Desta forma, non só se 
contribúe ao avance do coñecemento do pasado dentro da comunidade cien-
tífica, senón tamén á difusión do mesmo no marco dunha sociedade como 
a actual que manifesta un grande interese por recuperar e recrear a historia. 
Por iso, a pretensión deste traballo é dar a coñecer as últimas vontades de 
Rodrigo de Moscoso, por considerarmos que, como moitos outros testa-
mentos, o deste cabaleiro e pertegueiro maior de Santiago constitúe unha 
rica fonte informativa sobre a súa figura, a súa liñaxe e a súa época2. Precisa-
mente, Rodrigo de Moscoso foi un nobre galego do século XV que, ademais 
de interesar aos historiadores (García Oro, 1981: 187-190; García Oro 
e Portela Silva, 2003: 25-27, entre outros), recentemente tamén chegou a 
adquirir protagonismo nunha novela que evoca a súa época e aos homes e 
mulleres cos que compartiu tempo e espazo: En tiempo de halcones de Fran 
Zabaleta (2016), ambientada na Compostela de 1458, ano no que testou e 
faleceu Rodrigo de Moscoso (IMAXE 1).

Rodrigo de Moscoso: un nobre na Galiza do século XV
Antes de editar a copia das últimas vontades de Rodrigo de Moscoso 

que localizamos recentemente nos fondos da Casa de Baena, resulta perti-
nente ofrecer un breve retrato ou síntese da traxectoria vital deste aristócrata 
baixomedieval galego que pertenceu a unha das máis destacadas liñaxes da 
Galiza do século XV: a dos Moscoso.

Rodrigo foi fillo de Roi Sánchez de Moscoso e de dona Inés de Limia. 
Esta filiación materna –contraria á aínda divulgada en publicacións recentes, 
que o consideran fillo de dona Maior de Soutomaior, segunda muller do seu 
pai (Pardo de Guevara, 2017: 428 e 600)– dedúcese do propio testamento 
que aquí publicamos ao referirse ao que tiña na Terra de Louriñá por “herença 
de mina aboa doña Ynés”. Esta non parece ser outra que dona Inés de Souto-
maior, casada con Álvaro Rodríguez de Limia. De feito, en 1436 Rodrigo 
de Moscoso e Pedro Bermúdez reclamaron ao cabido tudense o couto de 

2 Sobre os Moscoso existen diversos traballos, aínda que até o momento carecemos dunha monografía de 
conxunto sobre esta Casa nobre. Entre as investigacións dispoñibles destacan as destinadas á reconstrución 
da xenealoxía dos Moscoso –Pardo de Guevara y Valdés, 2012: 376-390, entre outros traballos deste autor–, 
á edición de fontes –Vázquez, 1994; García Oro e Portela Silva, 2013; Galbán Malagón, 2010–; ao estudo das 
súas fortalezas – Galbán Malagón, 2011a– e vínculos con Compostela –Galbán Malagón, 2015–, ou á análise 
dos homes e mulleres ligados á familia –Framiñán Santas e García González-Ledo, 2004; Galbán Malagón, 
2011b–, entre outros. Por outra parte, é unha liñaxe que aparece de forma recorrente na historiografía centra-
da no estudo da Galiza baixomedieval e, máis especificamente, ao tratar sobre a nobreza –García Oro, 1981: 
181-211– e, por suposto, sobre a historia do arcebispado e a Terra de Santiago.
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San Antoniño, sinalando que 
“dita Inés [de Soutomaior], 
súa avoa, o doara cando non 
era dela, senón que eles o 
recibiran de seu avó, Álvaro 
Rodrigues de Limia” (Vila, 
2010: 63-64; 283). Ademais, 
isto explicaría mellor que 
o nome de Inés pasase á 
seguinte xeración, pois 
unha das fillas de Rodrigo 
foi dona Inés de Moscoso, 
xa falecida en 1458, cando 
seu pai outorgou testa-
mento. Tamén colle así 
pleno sentido o preito 
existente entre Rodrigo 
e a súa madrasta dona 
Maior de Soutomaior 
–ao que alude na parte 
final do seu testamento 
(vid. infra)–, que perdu-
raba aínda en 1459 co 
seu sucesor, Bernal 
Eáns de Moscoso, 
sendo este menor de 
idade (ACS, P. 001, 
ff. 279r.-283r.; Galbán 
Malagón, 2011b: 260, 
nota 174).

Pola súa parte, Roi Sánchez de Moscoso, o pai, destacou na tarefa de 
consolidar a posición da súa liñaxe no concerto nobiliario galego ao longo 
da primeira metade do século XV (García Oro e Portela Silva, 2003: 17-23). 
De todos modos, na centuria anterior algúns membros da familia xa lograran 
ocupar unha destacada posición. Entre eles cómpre destacar a don Gonzalo 
Pérez de Moscoso, bispo mindoniense entre 1318 e 1327; a don Álvaro 
Sánchez de Moscoso, bispo de Mondoñedo entre 1347 e 1366 e, posterior-
mente, arcebispo de Compostela entre 1366 e 1367; e, finalmente, a don 
Rodrigo de Moscoso, tamén arcebispo compostelán no período de 1367 a 
1382. A eles poderían sumarse outros homes e mulleres que desempeñaron 
cargos eclesiásticos destacados nesa centuria como os cóengos mindonienses 
Roi Sánchez e Gonzalo Pérez de Moscoso, o cóengo de Santiago e arcediago 

que
ior], 
non 
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aro 
ila, 
ais, 
ue 

á 
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go 
o,
o 
-
í 

o 
o

Imaxe 1. Portada da novela En tiempo de halcones, de Fran Zabaleta.
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de Deza Roi Sánchez de Moscoso, o arcediago de Reina Gonzalo Pérez de 
Moscoso ou as abadesas de Santa Clara de Santiago María Pérez (†1329) e 
Teresa Sánchez de Moscoso (1367-1429) (Pardo de Guevara y Valdés, 2012: 
376-390 e táboa xenealóxica XV).

Rematando o primeiro cuartel do século XV, os Moscoso conse-
guiron emparentar cos Castro nunha mostra máis do ascenso desta familia 
no seo da pirámide nobiliaria galega. Para iso acordouse o matrimonio 
entre Rodrigo de Moscoso e dona Xoana de Castro, a cal foi ampla-
mente dotada polo seu parente don Fadrique, duque de Arjona o 15 de 
setembro de 1425. O tamén Conde de Trastámara dispuxo “pagar a doña 
Juana, mi prima, fija de don Alfonso de Castro, mi tio, que es absente, bien asy 

como sy fuese presente, en dote 
e en casamiento e porque case 
con Rodrigo de Moscoso, fijo de 
Ruy Sanches de Moscoso, e para 
sy tres mill florines de oro del 
cuño de Aragon de justo peso, 
allende los quinze mill mara-
vedis que yo el dicho duque di 
e traspase en el dicho Rodrigo 
para dies lanças de las que yo 
he de nuestro señor el Rey en 
los sus libros”, entre outros 
bens (García Oro e Portela 
Silva, 2003: 523-526). Preci-
samente, tense destacado 
que o ascenso político dos 
Moscoso estivo ligado ao 
servizo prestado a grandes 
nobres como o Duque de 
Arjona, así como aos arce-
bispos composteláns –cos 

que mantiveron destacados enfrontamentos no século XV–, xa que a 
partir destas relacións de dependencia conseguiron afianzarse territorial, 
social, económica e politicamente (Galbán Malagón, 2015: 15-22). A todo 
isto habería que sumar os vínculos familiares e intereses patrimoniais 
que os relacionaban coa cidade de Santiago, chegando a reclamar Roi 
Sánchez de Moscoso unha das távoas do selo do conçello do seu tío Bernal 
Eáns do Campo, ademais de ser recoñecido como cidadán de Santiago, 
en canto herdeiro uniuersal de Bernald Eanes do Campo et parente mays propinco 
da linagee dos do Campo (López Ferreiro, 1904: 30; García Oro e Portela 
Silva, 2003: 18).

Imaxe 2. Emblema heráldico dos Moscoso nunha confirmación de
Henrique IV. AGS, PTR, LEG. 59, DOC. 27.
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Con dona Xoana de Castro, Rodrigo de Moscoso tivo catro fillos, que 
aparecen citados no seu testamento: Bernal Eáns de Moscoso, que casaría con 
dona Xoana de Luna, Álvaro Pérez de Moscoso, dona Urraca de Moscoso, 
casada en primeiras nupcias con Lope Pérez de Moscoso e en segundas con 
Pedro Osorio de Villalobos, e dona Inés de Moscoso, dotada en 1448 para o 
seu casamento con Vasco López de Ulloa (García Oro e Portela Silva, 2003: 
527-529) pero que xa falecera en 14583, o que explica que certos legados 
fosen outorgados directamente por Rodrigo ao fillo destes, Lope Sánchez. 
Sobre estes catro irmáns, aos que seu pai lles pide no testamento “que guarden 
e cumplan esta mina manda he se ajuden sempre he honrren como bos hirmahos”, Vasco 
de Aponte ou da Ponte di no seu nobiliario que “quedaron dél por hijos Bernal 
Diáñez (…), hijo mayor, todos le obedecían (…), y Álvaro Pérez y Doña Inés y Doña 
Urraca, y todos cuatro mandaban la casa cada uno dellos apartado con su tenencia” 
(Aponte, ed. 1986: 174). A falta de descendencia nos casos de Bernal e Álvaro 
acabaría provocando a transmisión da Casa do primeiro para o segundo e, 
posteriormente, que esta recaera no fillo de dona Inés que aparece citado 
no testamento de don Rodrigo, don Lope Sánchez de Moscoso, futuro I 
conde de Altamira. Ao tampouco ter fillos, don Lope remataría por nomear 
como sucesor a Rodrigo Osorio, fillo de dona Urraca de Moscoso e do seu 
segundo marido (García Oro e Portela Silva, 2003: 29-52) (IMAXE 2).

Ao igual que seu pai, Rodrigo de Moscoso chegou a ser Pertegueiro 
maior da Terra de Santiago, como reivindica á hora de presentarse no seu 
testamento: “señor e pertegueiro mayor de Therra de Santiago”. É outra mostra 
máis do éxito dos Moscoso no seu ascenso social e na súa vinculación co 
arcebispado compostelán (Galbán Malagón, 2015: 17-18). Porén, aínda que 
tomou posesión de dito cargo, “uaco por muerte et fin de Roy Sanches de Moscosso, 
su padre”, o 18 de agosto de 1456, facendo “pleito et omenaje al dicho sennor Arço-
bispo” e comprometéndose a “de aquí delante de serujr bien, fiel, leal et uerdadera-
mente al dicho sennor Arçosbispo don Rodrigo de Luna et de seer obidiente a el et a la 
dicha su jglesia” (López Ferreiro, 1904: Apéndices, n.º XXX, pp. 112-114), en 
marzo de 1458 o Pertegueiro e outros nobres da Terra de Santiago que tiñan 
feudos e terras da Igrexa compostelá negáronse a responder ao chamamento 
que, comezando por “vos Rodrigo de Moscoso, pertiguero mayor de nuestra tierra 
de Santiago”, lles fixera o arcebispo don Rodrigo de Luna para acudir todos 
a Écija o 25 de marzo, atendendo así á solicitude que lle mandara Henrique 
IV ao Arcebispo a comezos dese mes para que estivese alí cos seus homes 
de armas no marco das campañas contra o reino de Granada. Aínda que na 
convocatoria o Arcebispo dicía que “vos el dicho Rodrigo de Moscoso, assimismo 
por razón del dicho oficio de Pertiguería, sodes tenudos e obligados de nos servir con 

3 A agonía, morte e velación do cadáver de Rodrigo de Moscoso aparecen recreadas literariamente en Zabaleta, 
2016: 282-285.
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vuestras personas e gentes, especialmente cada e quando que nos fueremos en servicio del 
Rey nuestro Señor á la guerra de los Moros infieles, enemigos de nuestra fee e segund 
derecho e costumbre antigua desta dicha nuestra Iglesia”, o Pertegueiro e outros 
nobres contestaron que non eran obrigados a facer “a tal seruidunbre por moytas 
rraçoes”. Ademais Rodrigo de Moscoso insistiu en que “nunca pertegueyro que 
fose da terra da dita iglesia ouuese feyto nin fesese tal servidunbre nin el ser a ella obli-
gado, quanto mays que o dito señor arçobispo lle toma e ocupa e embarga de cada dia 
as rrentas e dereyturas que lle perteescen por rrason do dito seu oficio de pertegaria”. 
Por suposto, aquelas palabras foron contestadas polo Arcebispo, quen lles 
recordou que “son tenudos al seruicio personal o Reyal, e pues Reyal non prouan 
quedan obligados al personal”, ademais de que “los vasallos de su iglesia en tiempo 
de sus antecesores siruieron con sus personas e gentes a ellos en sus gerras e mayormente 
yendo el arçobispo de Santiago a seruicio del Rey nuestro señor e contra los moros e 
infieles”. Por iso, aqueles que tiveran “feudos” da Igrexa de Santiago “meres-
cerian seer, e asi justamente fueron, priuados por sentencia por los dichos sus antece-
sores arçobispos e contra ellos fechos llamamientos e procesos” (López Ferreiro, 1884: 
28-40; 1904: 219-221).

Todo isto deu lugar a un clima de tensión e conflitividade no que, por 
suposto, tamén se documentan algunhas treguas puntuais como á que se 
comprometeron o 20 de maio de 1458 “yo Rodrigo de Moscoso et Pero Bermudes 
de Montaos et Lope Peres de Moscoso et Suero Gomes de Soto Mayor (…) por 
quanto el Sennor Conde de Lemos se quiere entreponer en nos egualar con el sennor 
Arçobispo de Santiago en los debates que entre el et nosotros son” (López Ferreiro, 
1904: Apéndices, n.º XXXI, pp. 115-116). Estes acontecementos, ademais 
de constituír unha boa mostra das tensións que caracterizaron as relacións 
entre os arcebispos composteláns e os Moscosos, non só neses momentos 
senón tamén nas décadas seguintes, deron lugar a episodios clave da novela 
anteriormente citada En tiempo de halcones, que trata de recrear o ambiente da 
Galiza da época. Por outra parte, en realidade practicamente tamén constitúe 
o momento estelar dun nobre cuxa traxectoria vital é pouco coñecida ao 
quedar restrinxido o seu período de encabezamento da casa dos Moscoso a 
apenas dous anos “de goberno” (1456-1458) e, ao mesmo tempo, ao quedar 
bastante ensombrecido pola figura precedente de seu pai e polo protago-
nismo activo dos seus fillos e tamén da súa viúva nas disputas que tiveron 
lugar na área compostelán naqueles tempos (Aponte, 1986: 171 e ss.; Galbán 
Malagón, 2015: 18-20).

Precisamente, Vasco de Aponte (1986: 173-174) apenas se refire ao 
período de goberno de Rodrigo de Moscoso sobre a Casa, tras falar de Roi 
Sánchez, nos seguintes termos: “su hijo Ruy de Moscoso casó con doña Juana de 
Castro; danose de San Lázaro, y Ruy Sánchez y Doña Juana regían e governaban. Y 
finados estos dos, quedaron dél y de Doña Juana de Castro de Lara y de Guzmán por 
hijos…”. É evidente a escasa memoria que se conservaba deste nobre á altura 
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do século XVI, cando foi escrito o nobiliario4. Porén, coido significativo 
destacar a importancia que se lle outorgaba a dona Xoana, a súa muller, como 
co-gobernante da Casa, realidade que tamén aparece reflectida na documen-
tación da época (García-Fernández, 2013: 371-372; 2018). De feito, o propio 
Vasco de Aponte (1986: 172) refire que o patrimonio que conseguiu reunir 
Roi Sánchez de Moscoso, pai de Rodrigo, foi “por compra, y otro por mandas, 
y otro por foros, y otro por casamiento de su hijo Ruy de Moscoso con doña Juana de 
Castro, que lo más dello ya lo tenía tomado a Payo Mariño de Lobera, y después lo 
seguró por el casamiento ya dicho. Ganaron él y su hijo y su nuera muchos benefiçios y 
casares proprios, y foros, y muchos devesos”.

Poucas máis referencias atopamos sobre o noso testador, aínda que algunha 
outra faime pensar que, baixo a alongada sombra do pai, aí estaba Rodrigo de 
Moscoso contribuíndo activamente á consolidación e engrandecemento da casa 
dos Moscoso no día a día. Nun momento dado, Vasco de Aponte (ed. 1986: 
173) di que “Gómez Pérez, y Pedro Bermúdez, y Alonso de Mendoza corrieron tras él 
[Roi Sánchez de Moscoso] y tras su hijo Ruy de Moscoso asta Santiso, y él se recogió en 

4 Nesa centuria tamén está datado un conxunto de interesantes inventarios de escrituras da Casa de Altamira 
entre as que aparecen algunhas referencias a documentos protagonizados por Rodrigo de Moscoso (García 
Oro e Portela Silva, 2003: 477-520). Ademais de figurar referencias a “el testamento de Rodrigo de Moscoso”, docu-
méntanse, entre outras escrituras –algunhas hoxe non conservadas ou aínda non localizadas–, a “carta de cómo 
conpro Rodrigo de Moscoso çiertas eredades en Nemancos”, a “donaçion que fizo Ruy Sanches de Moscoso de toda su azienda 
a Rodrigo de Moscoso su hijo”, a “merçed que hizo Rodrigo de Moscoso a Ruy de Nava de la notaria de Laje y su tierra”, o 
“feudo fecho a Rodrigo de Moscoso de las tierras que tubieron sus anteçesores que fueron de la yglesia de Santiago”, a “posysyon 
que tomo Rodrigo de Moscoso de Vimianço en que esta enxerido la merçed del Duque d’Arjona” ou o “reçibimiento que hizo 
Rodrigo de Moscoso y Doña Juana su muger de las casas de Vimianço e Broño con sus tierras e el jusgado de Nemancos” 
(IMAXE 3).

Imaxe 3. Emblemas heráldicos dos Moscoso e dos Castro no castelo de Vimianzo. Fotografía do autor.
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el val de Barçia”. Vemos, pois, que a pesar dos silencios, aí estaba Rodrigo xunto 
a seu pai. De feito, unha das posibles primeiras mencións a ambos conxunta-
mente podería ser ben temperá e corresponderse co nomeamento de cumpri-
dores testamentarios por parte do seu parente Roi Sánchez de Moscoso en 1400: 
“Rui Sanches de Moscoso e o seu fillo Rodrigo de Moscoso que tomen dello cargo por o 
linaje que con eles aio” (García Oro e Portela Silva, 2003: 89). Posteriormente, no 
testamento do seu proxenitor, outorgado en 1454, Rodrigo volveu a adquirir 
un gran protagonismo ao ser nomeado “por meu herdeiro universal e vos en todolos 
meus bees mobles e raises, terras e foros, encomendas e posesoes e jurdiçoes e señorios que eu 
teno e ouver e tover e pesuyr ao tempo de meu finamento, minas mandas e legatos e mixoes 
complidas” (García Oro e Portela Silva, 2003: 90-96). Ademais, pediulle diversos 
encargos entre os que estaban que “aja recomendado a seu irmado Juan do Campo, 
meu fillo natural, e que o honre e ajude quanto poder”. Tamén foi nomeado cumpridor 
testamentario xunto a dona Maior de Soutomaior, segunda muller de seu pai: 
“fago e hordeno por cumplidores a meu fillo legitimo Rodrigo de Moscoso, vasallo do dito 
señor Rey, e aa dita doña Maior, miña moller”, á que Roi Sánchez deixou importantes 
legados que serían os que, posteriormente, provocarían preitos entre ela e os 
descendentes do seu cónxuxe.

A pesar de todas estas contadas referencias, convén non esquecer 
nesta breve presentación de Rodrigo de Moscoso a súa presenza no ámbito 
cortesán. De feito, no seu testamento aparece definido en primeiro lugar 
como “cavaleiro e vasallo del Reyno”. Distinguíndose na batalla de Olmedo 
(1445), Rodrigo sería colocado na casa do condestable don Álvaro de Luna 
(López Ferreiro, 1904: 52, 215). De feito, na crónica deste último aparece 
citado expresamente: “Yban por capitanes Juan de Luna (…), e Gutierre Quixada, 
señor de Villagarçía, e otro caballero de Galizia que llamaban Rodrigo de Moscoso. 
Todos estos caballeros eran de la casa del Condestable, e avían grand voluntad de le 
servir e honrrar” (Crónica de don Álvaro de Luna, LIII).

A todo o anterior habería que engadir o feito de que Rodrigo de Moscoso 
contaría cun importante patrimonio familiar, en plena consolidación. Ademais 
de que no seu testamento ofrece indicacións sobre a posesión de determinadas 
propiedades e dereitos (vid. infra), outra documentación evidencia a súa condi-
ción de rico propietario e, como é habitual, de persoa interesada en coñecer e 
defender ese patrimonio persoal e familiar. Así, en outubro de 1456 documén-
tase a “Jacome Gonzales de Ribeyro, notario del rey nuestro señor e como procurador que 
se dixo ser do señor Rodrigo de Moscoso” pedindo a testigos e vedrano que declarasen 
sobre “las herdades que o dito senor Rodrigo de Moscoso tiña e lle perteesçian eno lugar 
de Louro e d’Alongara e d’Agaaçe e en toda a feligresia de Santa Coonba de Louro, por 
parte e herençia dos senores Vernaldianes do Canpo o Vello e do señor Ruy Sanches de 
Moscoso, cujas almas Deus aja” (García Oro e Portela Silva, 2003: 188). En marzo 
de 1458 quen actuaba nunha investigación sobre as propiedades que foran de 
Gonzalo Mariño “e despoys en tenpo de Vernaldianes e de Rui Sanches” era “Gil 
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de Brion, mayordomo do señor 
Rodrigo de Moscoso” (García 
Oro e Portela Silva, 2003: 
199). Este mordomo conti-
nuaba nos últimos meses da 
vida de Rodrigo de Moscoso 
cunha actividade de defensa 
do patrimonio deste que 
xa se documenta nas mans 
do propio Xil de Brión en 
decembro de 1456 (García 
Oro e Portela Silva, 2003: 
211). Outras propiedades 
de Rodrigo de Moscoso 
ou usufrutuadas por el 
coñécense a través de 
documentos tardíos 
como os derivados dos 
preitos que sostivo a 
súa filla dona Urraca 
de Moscoso coa Igrexa 
de Santiago (García 
Oro e Portela Silva, 
2003: 263 e ss.). Outras 
informacións sobre 
a xestión económica 
do seu señorío apenas 
se conservan por referencias indirectas como a 
recollida nun repartimento de 2.200 mrs. na “provinçia de Vimianço” no que se 
indica que “se a señora Doña Johana de Castro quiser forrar algun home de pe dos do 
Val que o tome en sua conta e o reçeba en desconto como fazia o señor Rodrigo de Moscoso, 
cuja alma Deus aja, para sy” (García Oro e Portela Silva, 2003: 334). Así mesmo, 
resulta interesante recoller a suxerinte posibilidade establecida por Amparo 
Rubio (2008: 421-422) segundo a cal, durante a titularidade de Roi Sánchez 
de Moscoso, talvez o seu fillo Rodrigo xa podería ter disposto “de su propio 
mayorazgo, pues a principios de los años cincuenta, el valor de las alcabalas de 
los dominios señoriales de Ruy Sánchez de Moscoso se estimaba en 14.000 
mrs., mientras que el de las alcabalas de su hijo, Rodrigo de Moscoso se calcula 
en una cantidad algo inferior, 12.000 mrs”. Sexa como for, por herdanza, por 
matrimonio e posiblemente tamén grazas a unha administración patrimonial 
eficiente –tanto persoal como delegada–, non cabe senón considerar a Rodrigo 
de Moscoso como un rico propietario na Galiza do século XV.

eñor 
rcía 

003: 
nti-
da 

oso 
nsa 
ue
ns 
n 
ía 
3: 
s 
o

Imaxe 4. Portada do volume AHNOB, Baena, C. 238, D. 1.
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Entre os afíns [ou posibles afíns] a Rodrigo de Moscoso, Galbán 
Malagón (2011b: 257) ten sinalado a: [Xoán de Andeiro?]; [Fernán de 
Betanzos, escudeiro]; Fernán de Lema de Muxía, escudeiro (transcrito 
como Joan de Lema de Mugia en García Oro e Portela Silva, 2003: 528); o 
arriba citado Xil de Brión, mordomo; Gómez de Riobóo, criado; [Gonzalo 
Barba de Figueiroa, escudeiro]; Xoán García Daaro, criado e familiar; [Xoán 
García de Barbeito, escudeiro]; Xoán Rodríguez de Campaño?; Lope Pérez 
de Moscoso ou Mesía?; Martín Romeu, criado; e Pedro de Neveiro, escu-
deiro. Porén, a eles aínda habería que engadir outras persoas que aparecen 
tanto no seu testamento (vid. infra), como en documentos xa ben coñecidos 
como sucede con “Gonçalo Rodrigues Porra5 et Alfonso Gomes et Rodrigo de 
Carracedo, escuderos del dicho Rodrigo de Moscoso”, citados na toma de posesión 
da Perteguería maior de Santiago en 1456 (López Ferreiro, 1904: Apéndices, 
n.º XXX, p. 114)6.

En todo caso, o certo é que Rodrigo de Moscoso morreu apenas dous 
anos despois de suceder ao pai tanto como cabeza da Casa de Moscoso como 
na Perteguería. Se ben á hora de outorgar testamento o 1 de febreiro de 1458 
di facelo “estando con saúde”, convén lembrar a pasaxe que acabamos de citar 
de Vasco de Aponte na que se indicaba que contraera a lepra. Evocando as 
palabras da novela de Zabaleta (2016: 91): “don Roi de Moscoso, el más 
poderoso señor de la Tierra de Santiago, era leproso”. De feito, o 7 xuño 
de 1458 xa consta que falecera pois na constitución da Irmandade que 
conformaron un grupo de nobres e autoridades do concello de Santiago, así 
como das vilas de Muros e Noia, non figuraba el senón os seus fillos Bernal 
Eáns de Moscoso e Lopo Peres de Moscoso, xunto a Pedro Bermúdez de 
Montaos e Sueiro Gómez de Soutomaior, así como, en pé de igualdade cos 
anteriores, dona Xoana de Castro, “mujer de Rodrigo de Moscoso cuya anima 
Dios aya” (Colección Diplomática, 1901: 19-27, doc. VII). En todo caso, e aínda 
que non conservamos un sepulcro que nos evoque a conservación da súa 
memoria funeraria, cómpre pensar que efectivamente sería inhumado onde 
así o dispuxo no seu testamento: “eno mosteiro de Sam Paio d[e] Ante Altares, 
da ciudade de Santiago. He mando que a mina sepultura se poña dentro no coro, alí a 
donde estou ugoalado (sic) con o prior he convento do dito mosteiro segúm máis larga-
mente pasou por Afonso Gonçález, notario” (vid. infra). De feito, alí xa pedira ser 
soterrado seu pai en 1454: “eno sepulcro que mandou faser cabo do altar de Santa 
Maria que de entrada esta aa maao direita e da outra parte jase meu tio Bernaldeanes” 
(García Oro e Portela Silva, 2003: 90).

5 Este manteríase ao servizo da familia como escudeiro de Bernal Eáns de Moscoso, período que si aparece 
documentado en Galbán Malagón, 2011b: 259 e, especialmente, nota 166.

6 A pescuda pode incrementarse coa consulta doutras coleccións documentais como a de San Bieito do Campo, 
de Santiago de Compostela (Fernández de Viana y Vieites 1995: 82), onde aparece, por exemplo, un Juán 
Borralla, home de pee de Rodrigo de Moscoso en 1454.
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O testamento: un documento recuperado
A pesar de xa ter sido publicados varios testamentos relacionados coa 

Casa de Altamira (García Oro e Portela Silva, 2013: 73-164; Galbán Malagón, 
2010: 46-49), até o de agora só se deron a coñecer algúns datos moi puntuais 
do testamento de Rodrigo de Moscoso ao partir unicamente do pequeno 
extracto do mesmo conservado no Arquivo de San Paio de Antealtares, 
Condado de Altamira, 3A1/74, f. 3 (Galbán Malabón. 2011a, 382; e 2011b, p. 
238, nota 11). Porén, recentemente localicei un interesante volume dentro 
dos fondos da Casa de Baena no que foron trasladados diversos instrumentos 
relacionados coa Casa de Moscoso no século XVII (AHNOB, Baena, carp. 
238, n.º 1) (IMAXE 4). Esta localización explícase pola vinculación do condado 
de Altamira coa Casa de Baena en 1729, despois do casamento de Buena-
ventura Francisca Fernández de Córdoba Folch de Cardona, IX duquesa de 
Baena, con Ventura Antonio Osorio de Moscoso Guzmán, IX conde de Alta-
mira. Aínda que esperamos abordar nun futuro próximo o estudo completo 
deste volume e dos diferentes documentos que figuran no mesmo, polo 
momento sérvenos para ir recuperando algúns testamentos concretos como 
os de Rodrigo de Moscoso (1458), a súa dona dona Xoana de Castro (1467, 
ed. García-Fernández, 2018) ou o da muller de Rodrigo Osorio de Moscoso, 
dona Teresa de Andrade (1508).

O valor filolóxico destes instrumentos resulta relativo debido aos 
procesos de copia e ás dificultades para coñecer o grado de fiabilidade 
lingüística do traslado. De feito, aínda que o testamento de don Rodrigo de 
Moscoso está en galego, a copia evidencia ter sido realizada nun contexto 
lingüístico claramente castelanizado.

Por outra parte, ante a falta doutras copias ou dun orixinal co que 
cotexar este instrumento concreto, tamén resulta complexo calibrar a fiabili-
dade histórica coa que foi feita a copia. Isto resulta unha cuestión de grande 
interese ante posibles interpolacións ou incluso erros de copia involunta-
rios que poden chegar a ser integrados no discurso historiográfico e repro-
ducirse reiteradamente. Aínda así, cotexando algún outro documento do 
volume con outras copias conservadas –como sucede no caso do testamento 
de dona Urraca de Moscoso, filla de Rodrigo e dona Xoana, outorgado en 
1498 (García Oro e Portela Silva, 2003: 96-105)– parece que a fiabilidade é, 
se non absoluta, polo menos notable. De todos modos, convén advertir que 
estes problemas que acabamos de referir non só afectan aos documentos da 
Casa de Altamira recollidos no volume conservado entre os fondos da Casa 
de Baena, senón tamén a moitos outros instrumentos que, porén, teñen sido 
empregados de forma habitual no marco da historiografía galega, ás veces sen 
aplicarlles a sempre necesaria crítica de fontes (Colección diplomática, 1901). 
En todo caso, sirvan estas liñas para advertir sobre a pertinencia de recuperar 
estas copias e traslados modernos e, ao mesmo tempo, ter en conta os perigos 
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e dificultades que poden 
presentar tanto as xa publi-
cadas como outras que 
debemos seguir publicando.

En relación ao contido 
das mandas testamentarias, 
animamos directamente 
a unha lectura integral do 
documento para comprobar 
que nel aparecen recollidas 
o conxunto de disposicións 
habituais neste tipo de escri-
turas notariais7. Rodrigo de 
Moscoso organizou o seu 
enterramento en San Paio 
de Antealtares –onde non 
sabemos se xunto ao seu 
sepulcro chegarían a ser 
labrados emblemas herál-
dicos dos Moscoso como 
os que se conservan xunto 

aos enterramentos de varias mulleres desta familia na capela maior de Santo 
Domingo de Bonaval de Santiago (IMAXE 5)–; elixiu os correspondentes 
avogados e intercesores celestiais para o ben da súa alma –fundamentalmente 
á Virxe, avogada por excelencia nos testamentos da época–; estableceu diversos 
legados piadosos ás institucións eclesiásticas situadas nos espazos ligados 
máis directamente á súa traxectoria vital –moi especialmente aos mosteiros e 
conventos composteláns, aínda que non só–; outorgou legados á súa muller 
dona Xoana de Castro, á que tamén nomeou como cumpridora testamentaria; 
e, entre algunhas outras disposicións concretas, nomeou como herdeiro prin-
cipal ao seu fillo primoxénito Bernal Eáns de Moscoso, sen deixar de conceder 
importantes legados ao seu fillo Álvaro Pérez de Moscoso, á súa filla dona 
Urraca de Moscoso –incrementando o xa dado como dote, o cal, polo tanto, 
non debe entenderse como sinónimo da herdanza a recibir polas fillas– e ao 
herdeiro da súa filla dona Inés, xa falecida, Lope Sánchez. Desta forma, as 
últimas vontades de Rodrigo de Moscoso evidencian a coexistencia de dúas 

7 De feito, Zabaleta (2016: 297) sen coñecer este instrumento imaxina na súa novela que no mesmo habería 
diferentes “donaciones a monasterios e iglesias, las cláusulas para el mantenimiento de su madre doña Xoana 
de Castro [nárrase desde a perspectiva do fillo Bernal Eáns] y demás disposiciones (…). Oh, de acuerdo, las 
oraciones y demás eran necesarias, había que ganarse el cielo, los curas sabían de eso”, aínda que se esaxera 
ao considerar que Bernal consideraría que “le dejaban muy cerca de la miseria en el momento en el que más 
necesita de todos sus recursos”.

Imaxe 5. Emblema dos Moscoso na Capela Maior de Bonaval.
Fotografía do autor.
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lóxicas moi presentes nos testamentos da nobreza de finais da Idade Media: a 
busca da reprodución e incluso mellora social e económica do grupo a través 
de sistemas de transmisión da herdanza desiguais como a mellora e, máis 
tardiamente, o morgado, e a preocupación por garantir unha boa posición para 
o resto dos fillos e fillas, cuxos dereitos a herdar parte do patrimonio fami-
liar resultan incuestionables salvo que mediasen situacións de gravidade que 
poderían derivar en casos de desherdamento.

Sen máis, e por ser o motivo principal deste traballo, ofrecemos a 
edición íntegra do documento en cuestión. Para a mesma marcamos o salto 
de liña con |, o salto de folio con || máis o número de folio correspondente 
en superíndice, as lecturas dubidosas cun ?, as lagoas de lectura con […], as 
reconstrucións entre [ ] e as lecturas literais erradas ou pouco habituais cun 
(sic). No caso de abreviaturas marcamos o desenvolvemento en cursiva. Ante 
as consoantes dobres optamos por mantelas. Regularizamos a puntuación e 
a acentuación, segundo criterios actuais, ademais de optar por poñer u e v 
conforme ao seu valor de vogal ou consoante.

1458, febreiro, 1. Pazos e casas da Maía.
Testamento de Rodrigo de Moscoso, cabaleiro e vasalo do Reino, señor e 
pertigueiro maior da Terra de Santiago.
AHNOB, Baena, carp. 238, n.º 1, ff. 56r.-64r. Traslado notarial de 1761, en 
papel, realizado, xunto ao doutros documentos da Casa de Altamira, tras a 
súa presentación a modo de “probanza” por parte dos Marqueses de Astorga 
no marco dun preito.
Extracto: ASPA, Condado de Altamira, 3A1/74, f. 3.

En nome de Deus, amén. | Sepan quantos esta | manda e testamento 
vieren | como eu, Rodrigo de Moscoso, ||f. 56v. cavaleiro e vasallo del 
Reyno, | señor e pertegueiro mayor de | Therra de Santiago, estando 
con | saúde e co meu natural | entendemento y enenbrándo|me (sic) 
da morte que é coussa na|tural por que ei de pasar, faço | mina manda 
e testamento | e mina prostrimeira vontade | para que meus vens e 
caussass (sic), | despois de meu falleçemento | fiquen hordenadas he 
depu|tadas para sempre ena ma|neira seguente:

Primeira|mente mando a mina | alma ao meu Señor Jesu|christo 
que a conprou he rredi|mió por lo seu santo sangre | preciosso. E pido 
á Virgen Señora | santa María, sua madre, ||f. 57r. con todos los santos 
da corte ce|lestial, que queiran ser por la | min[a] alma rrogadores a 
nuestro | Senor há ora da morte e ao día | do juíçio.

Yten mando | que meu corpo seja sepulta|do dentro eno 
mosteiro de Sam | Paio d’Ante Altares da ciudade | de Santiago. 
He mando que a mina sepultura se poña dentro | no coro, alí a 
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donde estou | ugoalado8 (sic) con o prior he con|vento do dito 
mosteiro, segúm | máis largamente pasou por | Afonso Gonçález, 
notario. | He mando que den ó dito pri|hor e convento un cáliz de 
prata | de dous marcos labrado.|

Eten mando máis | que, para un corregemento de | capelanía que meu 
padre ||f. 57v. Ruy Gonçález9 (sic) he eu alí horde|namos he dotamos, que 
aja o | dito mosteiro e convento eu for (sic) | ugoalado10 (sic), para os 
quais ditos | dous mil pares de brancas he|u docto ao dito mosteiro para 
sempre | o meu casal do Aramio, que jas | en Marroços, con las here-
dades | a el perteneçentes e lle doto máis, | como dito é, o casal de Agro 
| de Nuño de cavo [de] Santiago | e máis os meus casais de Vi|dán 
de cavo da Rrocha de San|tiago e, si algo faltare pa[ra] con|plemento 
da dita cantía (sic), | mando que o perfaça meu | fillo Bernaldo Eáns. 
Ete[n] | mando a San Françisco | de Santiago mil pares de | brancas, e 
outros mil a San | Domingo, e quinentos a San | Lourenço, e quinentos 
a Santa ||f. 58r. María a Nova, e quinentos | a Santa Maria de Velvís, e 
qui|nentos a Santa Clara e do|çentos a Santa Cristina.

Eten | mando máis para obra | de Santa María da Lagoa (sic) mil | e 
quinentos pares de brancas | e doçentos a San Viçenço de | Vimianço 
e doçentos a | Santa María d’Ordes | Estes maravedís susodeclarados 
| mando que se distribúan | en rreparo he hornamentos | dos ditos 
mosteiros e iglesias | a ven vista dos meus cumpli|dores.

Eten mando | máis que me digan qui|nentas missas recadas11 | 
onde vieren meus cum–|f. 58v. –plidores que mellor é.

Eten | mando máis que meu fillo | Álvaro Pérez aja el ou despois | de 
meu faleçemento a mina torre | e cassass do Val de Varçia, con os cou|tos 
e felegresías de Santiago de | Sumio e de San Pedro de Quiembre12 | e 
de Sant Estevo de Paleu13, he de | Santa Cristina de Montouto, | he de 
Santa Marina de Veyra, | con a presentaçón que eu ey | en San Román 
das | Enorovas14 (sic), e en San Mar|tino de Sereda15 (sic) e en San Juan 
| d’Anseis16 (sic), con todos los vasalos, e señorío, e herdades | propias, e 
foros, encomen|das e presentaçóns de eglesias, | e outras coussass e ditas 
cais|quer (sic) que me pertenezam | no dito Val de Varçia, en coutos ||f. 

59r. e felegresías susodeclarados, | he a aquela parte.

8 Sería ygoalado.
9 Sería Sánchez.
10 Sería ygoalado.
11 Sería reçadas.
12 San Pedro de Quembre, en Carral.
13 Santo Estevo de Paleo, en Carral.
14 San Román das Encrobas, en Cerceda.
15 San Martiño de Cerceda.
16 San Xoán de Anceis, en Cambre.

USUARIO
Texto escrito a máquina
 .
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Eten mando | máis a dito meu fillo Álvaro Pérez | a mina torre 
e cassas de Folgosso, que | son en Terra de Montaos, con todas las | 
felegrisías, e coutos, e vasalos, e foros, | e rrendas, he encomendas, he 
herdades | propias e señorío que err[d]ey ena dita | Terra de Montaos 
e que eu teño e po|seo con ha dita torre he cassas de | Folgosso desde 
lo (sic) rrío de Tamar17 | á viña contra Folgosso, con máis | todas las 
presentaçóns de venefiçios | que eu ey na dita Terra de Montaos, | en 
meu senorío e fóra del, | a aquela partida.

Eten man|do máis á mina fil[l]a doña U|rraca os meu[s] coutos 
de Ferreyros, | Salçeda e Veseno18, con todas | las cassass, he casares, 
heredades | propias e senorío, e vasalos, ||fol.59v. e presentaçóns de 
yglesias, e outras | quais y quier (sic) dereituras que me | pertenescan 
nos ditos coutos, ha|llemde do que ll’ey dado hen casa|mento e, se 
nesto non houver cum|primento, de çen vasalos propios | que, máis 
que el, lo perfaça meu fillo | Bernaldo Yañes.

Etem mando máis | a meu netto Lope Gonçález19 (sic), fillo de mina 
filla doña Ynés, todos los | heredamentos e señorío e vasa|llos que a 
dita súa madre doña | Ynés tiña e poseía e de que leva|va a rrencta 
(sic) hen meu nome | a tempo de seu finamento, co meu ca|sal nas 
felegrisías de Taveirós, | con máis todas las heredades he | vasalos he 
señorío que a min pertene|çen en Terra de Louriñá, por he|rença de 
mina aboa doña Y|nés.

Eten mando máis | ao dito Lophe Gonçález20 (sic), meu neto, 
||f. 60r. en corregimento do coutto | de Ponte Ledesma he felegrisía 
de | Vastóns (sic), que eu dey a miña filla | doña Orraca e que por 
min tina ha | dita mina filla dona Ynés, mando | por ello hao ditto 
meu neto todas | las cassass, cassáredes he heredades | propias e 
foros, e outras ditas cais|quer que eu ei e me pertenescam | ena 
felegrisía de Santa Va|ya Vedra, e salvo o viño da viña | que fica de 
cada ano para o mos|teyro de Santo Domingo. He man|do que ho 
dito meu netto ho fa|ça dar e pagar cada hano hó dito | mosteiro 
según ena fo[r]ma que ata | aquí que lle for pago. Heten mando | 
máis ao dito Lopo Goncález21 (sic), meu | neto, todas las heredades, 
ca|sas, cassares e foros que eu ei na fe|legresía de Marroços, he 
salvo o ca|sal do Aramio, que fica para Sam ||f. 60v. Payo. He con 
esto le mando | máis ha presentaçón que heu | ei no venefiçio de 

17 Sería o Tambre.
18 Beseño, en Touro.
19 Sería Sánchez, correspondéndose co futuro I Conde de Altamira.
20 Sería novamente Sánchez.
21 Sería Sánchez.
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Bugalli|do. He morrendo o dito meu | netto haventestato22 (sic) ou 
menor de | ydade, que estos ve[n]s e herenza | que lle eu mando 
que se volvan aos | outros meu[s] fillos, he que ha rre|partan ansí 
como son hirmaos. |

Heten leijo por meu heredeiero (sic) uni|versal en todos los outros 
meus vens | raýçes, coutos, e felegresías, he se|norío, e foros, e enco-
mendas, | he presentaçóns de eglesias e | cassas fortes he chams (sic), 
por don|de quer que os que os (sic) eu aja he me | pertenescan, a meu 
fillo Ver|nardo Yañes, para que os aja, | herede e leve despois de meu 
| falleçimento. E quero e é mi|na vontade que o dito Ver|naldo Yañes 
faça sanzión? e de ||f. 61r. paz? [a] estas mandas que eu | así faço aos 
outros meus fillos hen | foros, he feudos, ho en outras cousas | con 
esta condiçón: que os outros meu[s] | fillos se partan e quiten de 
to|da ha erença que lles perteneçe por | parte e herença de súa madre 
doña | Juana a punto de seu finamento, | e que a leijen libre, quita e 
desen|vargada hao dito Bernaldo | Yanes, meu fillo, o qual llos (sic) 
man|do que o teñan, he cumplan, he | guarden así, atendendo que 
| he seu proveito, so pena da miña | veiçón. He non o querendo 
las así | guardar, cumplir, nen estar | por esta manda que lles | eu 
así faço, mando hó dito | meu fillo Vernaldo Yañes | de melloría e 
o amelloro na terça | parte de todos meus vens raýçes, | coutos, e 
señoríos, e no meu paco?23, ||f. 61v. en todos los foros que eu eu (sic) 
per| mando. He quero que, se algúm | dos outros meus fillos he neto 
a seu | cavo quiseren estar por esta man|da que lle eu faço, mando 
que lle | seja guardada casi (sic) que os outros | non queiran estar 
por ela. He morren|do ho dito Vernaldo Yañes aven|testatto24 (sic) 
ou menor de ydade, man|do que subçeda esta manda he | herençia 
que lle eu mando no di|to meu fillo Álvaro Pérez. He mo|rrendo o 
ditto Álvaro Pérez aven|testato25 ou menor de ydade mando | que 
subçeda hos ditos vens que lle | eu mando no ditto Vernaldo Yañes, 
| meu fillo. Yten mando máys | que ho ditto Vernaldo Yañes, meu | 
fillo, seja obligado de pagar | las mandas de vino e outras cou|sas que 
meu padre padre (sic) Ruy Sán|chez mandou aos mosteyros de San 
Françisco, he San Domingo, ||f. 62r. he Sancta Clara de Santiago, | 
según que se contén en seu testamento. |

Heten mando máis a mina | muller doña Juana a miña | parte 
das compras que eu con ela | fije hen súa vida he, a súa morte, | que 
fiquen hao dito meu fillo | Vernaldo Yañes. Heten mando má|ys á 

22 Sería ab intestato ou abintestato.
23 Talvez sería paço?
24 Sería ab intestato.
25 Vid. supra.
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dita mina muller | dona Juana has minas cassas | do Campo da ciudad 
de San|tiago hen sua vida he, há súa morte, | que fiquen ao dito meu 
fillo | Álvaro Pérez, con os houtros | vens que lle eu mando. He|ten 
mando máis que ha | dita dona Juana, mina mo|ller, sea tutora e guar-
dadora | dos vens e rendas de los que eu | mando a Lopo Sánchez, | 
meu neto, hasta que ho dito Lopo | Sánchez seja de ydade. He mando 
||f. 62v. que o poña clérigo.

Heten man|do máys a meus fillos que en? | la contemda que hee 
entre min he | doña Mayor, hapartadas todas | hescripturas he contratos 
d[e] entre | mim he hela e Ruiz Sánchez, | os quais quejo seren artifiçiais 
(sic), | he a fin de acarrear porveyto | has partes que procuravan, que | 
se haviñan con ela según cos|tume de este harçovispado de San|tiago a 
ven vista de letrados | ou de homes vos. He aquelo que for | hacho do 
que lle son hobliga|dos, que llo satisfaçan.

Heten man|do que os vens e senorío que foren | de Fernán Fariña, 
o Vello, e que | eu livey (sic) por manda de Lopo | Rodríguez, que 
meu fil[l]o Ver|naldo Yanes hos leve asta que | Rodrigo Mencado?, 
fillo de ||f. 63r. Fernán Fariña, o Moço, | seja de ydade, he chegando o 
dito | moço a ydade quee (sic) llos hen|tregue he que o casse con una 
mina | criada, qual mina muller vir | que he de rraçón. He que den 
cada | hano ha Elvira Garçía alguna | coussa para súa mantenza. He | 
non chegando hao dito Rrodrigo | ha ydade, que se torne ho dereito 
que eu | ey aos ditos vens, ha meu heredeiro. |

Heten mando ha meuy (sic) fillo | Vernaldo Yanes que teña e guarde 
| una manda que heu fiçe | a meuy (sic) criado Juan Colaço por | ante 
J[ua]n Garçía, notario, | e firmado de meu nome, | he que lle faça ven 
do seu e el | que ho sirva. He encoméndolle | todos los outros meus 
criados, | he así haos outros meus fillos ||f. 63v. he halguna persona hen 
quien | haca\e/ça.

Ytem mando que | mina muller doña Juana | seja cumpridora de 
esta mina manda; | con ela Goncalo (sic) Vázquez do Rio|voo, escu-
deiro, e Vasco Vo|rrallo.

He mando ha meus fillos | so pena da mina veycón (sic) que | 
guarden e cumplan esta mina | manda he se ajuden sempre | he 
honrren como bos hirmahos. |

He esta dey por mina manda he | testamento he mina prostrimeira 
| vontade. E revoco, hanulo, | he dou por ningún he de nin|gum 
valor todas las otras mandas | he cobdicilios que eu haja feito ante | 
de esta; has quais quero e outorgo | que non vallan salvo esta que | 
hagora faço, que outorgo por | miña manda e vontade ||f. 64r. postri-
mera, a qual faco por ante | meu criado Juan Rodríguez | Canpaño, 
notario del Rey, he de Mon|tahos.
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Foy otorgada nos paçios he | cassass da Maýa, que son do ditto 
Ro|drigo de Moscosso, o permeiro dia | do mes de ferveiro do año 
do naçi|mento do nosso señor Jesuch[r]is|to de mil e quatro çientos 
e çinquenta | e oitto años.

Testigos que fforon pre|sentes, chamados e espeçialmente | 
rogados: Goncalo Rodríguez | Porra, he Goncalo López de Lamas | e 
Jil Varela, escudeiros do dito | Rodrigo de Moscosso, e Juan Co|laço, 
seu criado, e outros.

Vay es|crito entre ringlones honde diçe | Prim = No henpesca.
He eu, Juan | Rodríguez de Campano, escriván | de nostro Señor 

ho Rrey he seu | notario público hena súa | cortte e en todos los seus 
reynos, | e notario público jurado ||f. 64v. de Terra de Montaos por | la 
yglesia de Santiago, ha esto que | dito es en uno con dittos testigos | 
presente fui, he escriví e fice aquí | meu nome he sino que e tal e en | 
testimonio de verdad. Juan Rro|dríguez, notario.

Valla donde | vay escrito entre ringlones que dis, e seu notario público.
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