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Quando em Maio de 1976 iniciámos a actividade docente na Faculdade 
de Letras do Porto,estávamos suficientemente conscientes de que a carrei 
ra universitária por imposição legal,por suporte ético e até por razões 
de realização e brio profissionais exigia,em breve,a elaboração de tra
balhos científicos que haveriam de culminar,numa primeira fase,com a 
produção da dissertação de doutoramento. 

havia,pois,que lançar mãos à obra sem grandes perdas de tempo e 
reaprender depressa os caminhos das bibliotecas e dos Arquivos. 

Mas encontrar um tema viável em termos documentais,útil à comuni
dade e suficientemente atraente para o investigador debutante de modo a 
que o seu trabalho não resultasse em estéril,cruel e prolongada desilu
são,parecia tarefa difícil e até impossível de ser levada a cabo com ê-
xito e era tempo aceitável,sem o auxílio de alguém mais experiente e co
nhecedor das potencialidades do campo da pesquisa histórica. 

Esse escolho,porém,apresentou-se-nos fácil de ultrapassar dado que 
o Senhor Professor Doutor Luís A. de Oliveira Ramos,actual Reitor da Uni
versidade do Porto,se prontificou desde a primeira hora a não só orien
tar o nosso esforço de investigação histórica mas até a sugerir o tema 
de fundo da presente dissertação:Porto na época moderna. 

Mas ... haveria ainda algo de novo a descobrir sobre esta Cidade 
depois de tão notáveis historiadores (alguns dos quais,felizmente,ainda 
vivos) sobre ela se terem diuturnamente debruçado? 

A objecção surgiu-nos aqui e além,carregada de cepticismo e de 
dúvidas desmotivadoras. 

Fixadas,porém,as balizas cronológicas e delimitado o âmbito dos 
assuntos a aprofundar,as incertezas desvaneceram-se:é que,se,na verda
de,alguns dos factos que forçosamente iríamos encontrar no nosso cami
nho eram já conhecidos (talvez os mais sensacionais),mud tos outros não 
o eram assim.E sobretudo apresentava-se-nos inteiramente inexplorado o 
tratamento sistemático da Administração Municipal,com conhecimento 
pormenorizado das pessoas e das instituições intervenientes bem como 
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dos raeios de que se podia dispor. 0 preenchimento dessa lacuna passou 
a constituir a trave mestra do nosso projecto,o qual depois foi sendo 
enriquecido à medida que a investigação nos patenteava outras vias 
complementares ou paralelas. 

0 estabelecimento das balizas cronológicas em I58O e l6'f0 surgiu 
naturalmente,antes de mais,da necessidade de se delimitar o período a 
estudar. Mas outras razões nos levaram a fixar aí os nossos marcos: 

Io- - no fundo trata-se de um período da História de Portugal re
lativamente desconhecido,pouco estudado e o que é pior,nem sempre trata
do com a isenção que a ciência histórica pressupõe e exige; 

2Q - porque nos parece aliciante e actual averiguar se a famosa 
Administração dos Austrias se reflectiu nas instituições municipais do 
Porto e do Reino,nomeadamente no tocante aos problemas relacionados com 
a centralização face às tradições autonómicas locais; 

3Q - porque se nos afigurou desafio interessante comprovar se a 
distanciação da Corte em Madrid favoreceu ou não a afirmação de grupos 
aristocráticos na área do noder mu'iciral* 

kQ - porque nos atraía e atrai a investigação cio comportamento po
lítico das gentes do porto face ao domínio castelhano,tratando-se de 
uma cidade que,em I3S3,apoiara o Mestre de -'Wis nas circunstâncias sobe
jamente conhecidas. 

—... - j..__ ^J-"..Í — kj- M ^ C -̂ ~ aii'jn — icxduiuctiiieiiLtí ou uc o temno na v i d a 

de uma cidade.Talvez.Mas seis décadas são tempo suficiente oara nos 
apercebermos de todas as grandes questões e problemas levantados pela 
Administração Municipal urbana,durante o Antigo Regime.Por isso,cremos 
que o estudo aqui apresentado ê válido para além das barreiras cronoló
gicas estabelecidas. 

Se a elaboração de una tese de doutoramento exige abnegação persis
tência,espírito de sacrifício,capacidade de trabalho e de reflexão da 
parte de quem a realiza,não pode ser concluída sem o concurso amigo de 
muitas pessoas. 

A todos quantos nos ajudaram queremos aqui deixar a exnressão do 
nosso reconhecimento.Foram muitos mas alguns nomes deveremos destacar. 
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Uma vez mais cabe a primeira referência ao Prof. Doutor Luís A. 
de Oliveira Ramos pelo estímulo reconfortante e pela disponibilidade 
permanente nunca negada mesmo quando as exigências do cargo de Reitor 
da Universidade do Porto lhe absorviam tempo e atenção.Oxalá tenhamos 
nós aproveitado em toda a extensão os conselhos e sugestões que nos 
prodigalizou em inúmeras conversas ocasionais e em sessões formais de 
trabalho. 

Aos Conselhos Directivo e Científico da Faculdade de Letras e ao 
Instituto Nacional de Investigação Gientífica estamos gratos pelo 
apoio que nos concederam,proporcionando-nos a equiparação a bolseiro 
durante um triénio.Não devemos ainda olvidar as duas bolsas de curta 
duração que o INIG nos concedeu para realizarmos programas de pesquisa 
no Arquivo Geral de Simancas. Ao Prof. Doutor Baquero Moreno estamos 
reconhecidos pelo empenho demonstrado neste processo e pelo interesse 
com que,como amigo e Director do Arquivo Distrital do Porto,acompanhou 
os nossos trabalhos. 

Provas de interesse pelo andamento dos trabalhos recebemos igual
mente de vários Professores e Assistentes da Faculdade,de dentro e de 
fora da Secção de ^istória.Permita-se-nos,no entanto,que destaquemos o 
grupo de História Moderna e Contemporânea. Os nossos agradecimentos es-
tendem-se aos próprios alunos que,tantas vezes,foram os primeiros ( e 
estimulantes ) ouvintes das matérias oue íamos investigando. 

Pelos Arquivos e Bibliotecas por onde passamos - e não esquecere
mos o Arquivo Geral de Simancas - não recebemos senão gentilezas.No en
tanto, devemos mencionar o Arquivo Histórico Municipal do Porto onâe fo
mos presença assídua,quase diária,durante anos seguidos. Permita-se-nos 
que lembremos os nomes da Dr.£ Maria Adelaide Meireles,pelo precioso 
auxílio na pesquisa documental,e do Dr.Manuel Real pelo entusiasmo com 
que compartilhava as nossas pequenas descobertas. 

Seria injusto não referir o acolhimento amigo do Dr. Eugênio de 
Andrea da Cunha e Freitas no A r q u i v o d a Misericórdia do Porto.Os coló
quios longos que mantivemos com este profundo conhecedor das coisas e 
das gentes do Porto enriqueceram o produto final. 
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Deveremos ainda deixar exarado o nosso reconhecimento àqueles 
que contribuíram para que o nosso estudo aparecesse materializado e 
comunicável:assim ao Dr» Fernando Valente agradecemos a concepção dos 
gráficos; â D.a liaria Emília Pimenta Valente e ao Arquitecto Carlos A. 
Ribeiro da Silva a sua execução. 

Finalmente à minha mulher é devido o reconhecimento pelas infin
das horas extraordinárias que teve de realizar,após o seu dia normal de 
trabalho,para que a dissertação aparecesse dactilografada,em condições 
técnicas difíceis e desgastantes. 

A todos o meij bem hajam. 



ABREVIATURAS 

AAR - Arquivo da Assembleia da República 

ADE - Arquivo Distrital de Évora 

ADP - Arquivo Distrital do Porto 

AGS - Archivo General de Simancas 

AIíMP - Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto 

AMP - Arquivo da Misericórdia do Porto 

AMVC - Arquivo Municipal de ila do Conde 

ANTI - Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

BA - Biblioteca da Ajuda 

BPE - Biblioteca Pública de Évora 

BPMP - Biblioteca Pública Municipal do Porto 

BQ - Banco 

cod. - códice 

gav. - gaveta 

L. - Livro 

LV - Livro de Vereações 

maç. - maço (legajo) 

ras o - manuscrito 

Ord. Fil. - Ordenações Filipinas 

Ord. Man. - Ordenações Manuelias 

RP - Registo Paroquial 

SP - Secretarias Provinciales 

tit. - título 
C.C. - Corpus Codicum Latinorum et Portugalensium.. . 
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A) FONTES MANUSCRITAS 

I - ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DO PORTO 

1» - Ac6rdãos ou Posturas - Livro nQ 3 

2. - Almoxarifado (1566) 

?• - Arrematações de rendas - Livros 1 a 6 (I568 a l64o) 

h. - Cofre - Livros 1 a 5 

5» - Cofre dos Bens do Concelho - Livros 6 a 8 

6. - Cofre da Cidade. Despesa - Livro 1 (I603 -I616) 
Livro 2 (I6l6 -I635) 

7. - Cofre da Cidade.Receita - Livro de l6l6 - I635 

8. - Cofre das Fortificações 

9. - Compra de gado para os Açougues - I583 

10. - Compras e Vendas - 1620 - 1629 

11. - Contratos e Compras da Cidade 

12. - Copias dos Livros de Sentenças - Livros 1 a 10 

13» - C6pia dos Livros de Vereações dos anos de 1576 a I588 

14. - Despesa com enjeitados - Livro 1 (1623 - I63I) 

15. - Encabeçamento das Sisas - (1564 - I683) 

16. - Fianças _ Livros de I588, 1591 e 1599 

17. - Fianças dos medidores do Terreiro e dos vinhateiros da Cidade 

e fora delia do anno de 1621. 

18. - Fortificações _ (1625 - 1737) 

19. - Imposição do sal - (15̂ +3 - I567) 

20. - Imposição do vinho - Livros 1 a 19 (I56O a 1640) 
21. - índice dos Livros de Sentenças 

2.2» - índice dos Livros de Vereações do Século de 1500 
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23» - Inventário dos Bens e instituição do morgado e capella da Quinta 
do Freixo, Maia (1559 - l6l5.) 

24. - Jurados e Fragueiros - 1612 

25» - Jurados e Quadrilheiros - 1623 

26. - Lançamento do serviço de sua Magestade 1624 

27* - Licenças pêra tendeiros venderem nesta cidade - l604 

28. - Livro idos juros que a cidade fez - 1631 - 1634 

29. - Obras Publicas. Arrematações - Livros 1 (ia e 23 parte), 2 e 3 

30. - Obras Publicas. Tiradas do Cofre - 1594 

31» - Obras Públicas. Receita e despesa com o cães da Ribeira - 1593 

32.. - Obrigações Ordinárias do ano de 1590 

33. - Privilégios dos cidadãos da Cidade do Porto - lol2 

3^. - Próprias ou Provisões _ Livros 1 a 5, 9, 16, ^7, 48, 57 

35. - Próprias do Cofre - 1571 a l809 
36. - Quebra d'escudo 

37» - Receitas e Despesas com captivos - Livro 4 (l6l6 - I675) 

38. - Regimento da Saúde _ 1695 - 1730 

39. - Registo Geral _ Livros 1 a 3 

**°m - jfegisto das Pessas da plematica proibidas pella ley (Pragmática -
- I6IO) 

**•!• - Registo dos Privilégios _ Livro 1 (I635 - I65I) 

'~- r£iix~iiSt°£ - Livros X a 5 
^3. - Sisas _ L i v r o 2 

Mf. - Sobe.jo das Sisas _ Livro 1 (I59O - l600) 
- Livro 2 (I588 - 1597) 
- Livro 3 (I603 - 1615) 

45. - Terços _ 1 5 9 0 _ 1 5 9 2 

46. - Terço dos vinhos _ 1615 - l6l6 
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h?- - Tombo Velho - Tomos I e II 
48». - Traslado do aggravo que veo da cidade do Porto intimado pello luis 

& vereadores da Camera delia,para o Conselho da Fazenda de S.Mag.de 
em razão da posse em que estão de cobrare as çizas das marcarias 

49. -
no oual sairão providos (1655)» 
Vereações 

50, - Visitas de Saúde 

-Livros 26 (1579 e 1584); 27 (I585 e I587) ; 
28 (1588); 29 (1590-159D ;30 (1592):; 
31 (1593);32 (1594); 34 (1598) ; 
35 (1599);36 (1600); 37 (1606); 
38 (I607-I608) ; 39 (I6IO e l6l2); 
40 (1613-1614) ; 41 (I6l6 -I617); 
42 (I6l8-l6l9) ; 43 (1620-1621 ); 
44 (I622-I623) ; 45 (1624-1625); 
46 (1626 a 1628);47 (1634 a I636); 
48 (1638 a 1640); 49 (1642 a 1644)-, 
50 (1645-1646) ;51 (1647-1648); 
52 (1649-1650). 

-Livro de 1597 

II - ARQUIVO GERAL DE SIMANCAS 

1. - SLecretarias Provinciales - Portugal 
1584): 1460 (1600) Livros 1456 (1583 - 1584): 1460 (1600) 

1461 (1601) 1462 (1602) 
1463 (1603) 1464 (1601 - 1606) 
1465 (1604 - l6o8)- 1466 (1606 - 1607) 
1467 (1624) 1468 (1626) 
1470 (I638 - 1640) 1472 (1613) 

• 1475 (1629 - 1640) 1484 (1603) 
1485 (1585 - 1587) ; 1487 (1603 - 16 04) 
1488 (I603 - 1605) ; 1489 (1604) 
1490 (1604) ; 1491 (1604 - 1608) 
1494 (1605 - 1607) ; 1511 (1614 - 1615) 



1517 
1527 
1529 
1533 
1550 
1552 
1554 
1559 
1580 
1582 

(1619 ■ 
(1631 ■ 
(1632 • 
(1633 • 
(1586) 
(1620) 
(1620 ■ 
(1615 ■ 
(1621 ■ 
(1629 • 

1621) 
1633) 
1633) 
1642) 

1640) 
I6l8) 
1626) 
1630) 

1522 
1528 
1531 
1536 
1551 
1553 
1555 
1570 
1581 
1583 

(1629) 
(1631 ■ 
(1633 
(1637 ■ 
(1587 ■ 
(1627 • 
(1629 ■ 
(1637 ■ 
(1627 • 
(I631 ■ 

1643) 
1634) 
1642) 
1589) 
1628) 
1643) 
1640) 
1628) 
163^) 

Maços 422 (I580) 
425 (I58O  I58D 
427 (I58D 
431 (1588  1589) 
433 (1594  1595) 
435 (I60O  l607) 
437 (I6l8  1620) 
4o47 (I636) 
8769 (1579  I580) 

; 424 (1580) 
; 426 (I58I) 
; 428 (1582) 
; 432 (15901593) 
; 434 (15961599) 
; 436 (I6HI6I2) 
;4C45 (16321642) 
;4051 (16381670) 

 ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO 

ms. 493 (Descrição da quinta do Bonjardim em 
1619), fl. 227 

497  Autos de vedoria (1590  1829) 
498  Autos de vedoria (1591  I83O) 
499  Autos de vedoria (l607  l6l7) 
50^  Autos de vedoria (lol2  l8l9) 
510  Autos de vedoria (1627) 

1609  Cartas e ofícios vários(l584l8l2) 
1615  Cartas régias e do ExmQ Bispo 
1616  Cartas régias e do ExmQ Bispo 
1617  Cartas régias e do ExmQ Bispo 
1621  Livro das Visitações do Cabido(l622) 
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1624 - Treslado dasErectas que o Bispo D. 
Marcos que este em gloria instituio 
nesta Cidade do Porto. 

1654 - Papéis vários (1578 - 1907) 
2. - Governo Civil doc. l64(Provedoria do Registo das Capelas e legados 

perpétuos - I623) 
3» - Registo Paroquial 

3.1 - Sê Baptismos - Livro 3 (1576 - I589 
- Livro 4 (1589 - 1598) 
- Livro 5 (1599 - l6l4) 

Misto - Livro 1 (1593 - l6l6) 
3.2 - S. Nicolau Misto - Livro 1 (1583 - 1595) 

- Livro 2 (1595 - 1605) 
Óbitos- Livro 1 (I608 - 1674) 

3.3 - Vitória Misto - Livro 1 (I583 - l609) 
- Livro 2 (1609 - 1645) 

IV - ARQUIVO DA MISERICÓRDIA DO PORTO 

1. - Secção A Banco 1, Livro 1 (1596 - 1598) Entradas no Hospital 
Livro 2 (l601 - l604) Entradas no Hospital 
Livro 4 (l6l5 - l6l6) Entradas no Hospital 
Livro 7 (I625) Entradas no Hospital 
Livro 9 (1635) Entradas no Hospital 

2. - Secção B Banco 1, Livro 17(l6o4 - I605) Cadeia 
3. - Secção D Banco 5» Livro 7 (1575 - l60p) Livro antigo dos Irmãos 

Livro 8 (l6ll - 1707) Dos Irmãos da Casa 
Banco 8, Livro 2 (1576 - I589) Lembranças da Mesa 

Livro 3 (1589 - I608) Lembranças da Mesa 
Livro 4 (1609 - I639) Lembranças da Mesa 
Livro 5 (I639 - 1674) Lembranças da Mesa 
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k. Secção H ' Banco 3, Livro 11 Testamentos 

Banco 5, Livro 1 Testamentos 

Banco 6, Livro 17 Testamentos 
Livro 18 Testamentos 
Livro 19 Testamentos 

V - ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO 

1. Capítulos de Cortes, maço 7 

2. Cartas de Filipe III ao Marquês de Alenquer Vice-Rei de Portugal 

3. Corpo Cronológico - Parte I, maço 115, does 15, 16, 17, 22, kk 

59, 88, 91, 95, 131 

maço 116, does 12, ̂ +6, 91,103, 105 

k. Gavetas - Gaveta 20, maço 15; Gaveta 15, maço 2k 

5» Leis - Livros 2, 3 e h 

6. Padrões e Doações de Filine I - Livros 5, 9, 11, 13, 17 e 29 

7. Doações,Ofícios e Mercês de Filipe II -Livros 2, 1^, 18, 21, 37, 38 

8. Padrões, Doações e Ofícios de Filipe III - Livros 1, 9, 11, 15, 22, 
23, 26, 30, 31, 39 

9. Privilégios de Filipe I_- Livros 1 e 2 

10. Privilégios de Filipe II - Livros 1, 2, 3 e k 

11. Privilégios de Filipe III- Livros 1 e 2 

VI - ARQUIVO DISTRITAL DE ÉVORA 

1. Actas da Câmara - Livros 10, 11 e 12 

2. Originais da Câmara - Livros' 1 e 12 

3» Livro da Receita e Despesa (l6l9) 
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VII - ARQUIVO MUNICIPAL DE VILA DO CONDE 

Livros das Sessões 7 (1579 - 1586) 
8 (1587 - 159*0 
9 (1595 - 1601) 
13 (I63O - I638) 

VIII - BIBLIOTECA DA AJUDA 

Desembargo do Paço - Manuscritos kk - XIV 
kk - XIV 
kk - XIV 
kk - XIV 

IX - BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA 

C6dice CV/2-1, fis. 152 - Carta de D. João I obrigando-se com o Bis
po e Cabido do Porto 

Códice CIX/1-15, fl 56 - Resposta da Câmara de Évora à carta de Lis
boa (1609) 

fl 57v. - Resposta da Câmara do Porto à Câmara de 
Lisboa sobre a vinda de Sua Magestade 

C6dice CIIl/2-19 - Annaes de Portugal (1Q Tomo) 

X - BIBLIOTECA PÏÏBLICA MUNICIPAL DO PORTO 

Manuscrito 121 - Livro das eleições dos Coutos do Mosteiro de San
to Tirso e S. João da Foz (1591) 

Manuscrito 2l8 - Índice do Traslado de outro que está no Cartório 
da Cidade do Porto a aue chamão - Grande - o qual 
foi copiado de Documentos da Torre do Tombo em 
1453 

3; kk - XIV - k 
5; kk - XIV - 6 
7; kk - XIV - 8 
9; kk - XIV - 10 
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3. Manuscrito 259 

4. Manuscrito k99 

5. Manuscrito 558 

6. Manuscrito 677 

7. Manuscrito 779 

8. Manuscrito 78O 

9. Manuscrito 807 

10» Manuscrito 85I 

- índice do chamado Livro Antigo do Cartório da Câ
mara do Porto 

- Leis diversas 

- Collecção Chronologica de Leys antigas tiradas de 
alguns Cartórios do Reyno (1448 - l602) 

- Monumentos nacionaes de muita estima e preço em que 
se comprehendem as Copias dos originaes Alvarás Pro-
vizoeus Ordens que estão registradas nos Livros da 
Camará desta Cidade do Porto mandados juntar e re
colher por Sylvio Mondano (Ano 1797 a 1798) 

- Legislação diversa 

- Legislação diversa 

- Index dos livros das Provizoens e Cartas 

- Cartas várias de reis, principes e imperadores, Con-

11. Manuscrito 1231 - Livro de Receita e Despesa da obra do Sacrário do 
Sanctisimo Sacramento da See (1632) 

12. Manuscrito 1259 - Inventairo do Ouro, Prata, Ornametos Tapeçaria E de 
todas.as mais cousas que ao presente forão achadas 
nesta See do Porto conforme ao Inventairo que dantes 
fez o Snor Bispo Ayres da Silva e cousas que de novo 
acresceram Anno de 1579 

13. Manuscritos 1269 a 1275 - Apontamentos para a verdadeira História an
tiga e moderna da Cidade do Porto ... por Henrique 
Duarte e Souza Reys 

14. Manuscrito 1290 - Collecção de leis relativas à administração munici
pal e com especialidade das que dizem respeito à do 
Concelho do Porto por Henrique Duarte e Souza Reys 
(Índice de legislação) 
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15. Manuscrito I589 

16. Manuscrito l*f22 

Discurso Histórico, Jurídico, Crítico e Políti
co sobre a Governança Económica, Civil e Munici
pal principalmente da Cidade do Porto e refle
xões sobre as posturas da mesma Cidade por A.R.F, 
I838 

" este livro hê dos acórdãos que se fizerão e 
reformarão no anno de I587..." 
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0 TERRITÓRIO 

1 - A fixação do Alfoz portuense 

Propondo-nos estudar a administração municipal do Porto durante o 
período da dominação filipina, exigir-se-nos-á antes de mais que defina
mos a^área territorial em que ela se exerceu. Ê que normalmente um Conce
lho não se esgotava na vila ou cidade que lhe era cabeça mas estendia-se 
por uma zona circundante, mais ou menos vasta, a que se chama Termo ou 
Alfoz.(1) 

0 Termo do Porto era, na época moderna, integrado por 7 Julgados, 
desiguais em extensão e número de moradores, a saber: Bouças, Maia, Re
fojos de Riba d'Ave, Aguiar de Sousa, Penafiel, Gondomar, a norte do Dou
ro; e Gaia, a »ul do mesmo. Alguns lugares importantes sob o ponto de 
vista demográfico e económico, embora situados dentro das referidas cir
cunscrições, merecem destaque em perspectiva institucional. São eles, Vi
la Nova de par de Gaia, a sul do'rio; S. João da Foz, Matosinhos, Leça de 
Matosinhos, Azurara, Leça da Maia, RebordSes, Alfena, Valongo e Arrifana 
de Sousa a norte. 

A primeira fixação do Alfoz portuense remonta ao século XIV. Efecti
vamente, D. Fernando, atendendo ao pedido dos homens bons da cidade que 
se queixavam de que a esta lhe minguava população e provimento dos géneros 
necessários, deu ao Portotcomo seu Termo, o Julgado de Melres, em 1 5 de No
vembro de 1369.(2) 

Mais tarde, em 12 de Abril de 1384, D. João I, grato pela ajuda que 
a cidade lhe acabara de prestar na sua qualidade de Defensor do Reino, 
acrescentou-lhe os Julgados de Bouças, Maia e Gaia.(3)No mês seguinte, 
(carta de 13 de Maio) adiciona-lhes Penafiel de Sousa e Vila Nova de par 
de Gaia. 

Estas doaçSes, porém, foram contrariadas por outras que o mesmo Rei 
ou os seus antecessores haviam feito a pessoas nobres. Disso se lamenta o 
Senado, tendo o Rei achado por bem confirmar, por carta de Zk de Maio de 
1385 a dádiva dos Julgados de Bouças, Maia, Aguiar de Sousa, Refojos, Pe* 
nafiel de Sousa, Gaia e Vila Nova de par de Gaia.(k) E não ficou por aqui 
a generosidade do Monarca de Avis pois, por essa altura, anexou ao Termo 
a "terra de Zurara e Pindelo com seus termos", outorga ratificada pela 
carta régia de 1 de Julho de 1386.(5) 
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Se o Termo do Porto s6 se definiu e solidificou com D. João I,po
demos todavia vislumbrar o seu embrião a partir de D. Pedro I quando 
este Monarca obrigou os moradores de Massarelos, Maia, Bouças, Gondomar, 
Melres, Refojos e Aguiar de Sousa a servirem, com seus bois ou sem eles, 
na construção da Muralha.(6) 

2 - Freguesias do Termo do Porto 

As fronteiras do Termo do Porto foram, nas suas linhas gerais,des
critas por vários autores entre os quais avulta Ricardo Jorge.Mas, que 
saibamos, ninguém logrou até hoje identificar uma a uma as freguesias de 
cada Julgado. A tarefa não ê fácil, atendendo a que as fontes, dada a sua 
variedade e diacronia, nem sempre se mostram de acordo na definição da 
circunscrição (7) e a confusão entre freguesias e lugares ê frequente. 

Mais do que enumerar secamente as diversas paróquias de cada Jul
gado propusemo-nos apresentá-las cartografadas, concelho a concelho.(8) 

0 problema mais difícil ê o da fixação das fronteiras de cada uma. 
Partindo do pressuposto que, na generalidade, os limites não se altera
ram grandemente, serviu-nos de base, à falta de melhor, a Carta Adminis
trativa de Portugal,da Comissão Nacional do Ambiente (edição de 1979).Ne
la introduzimos as correcções que, em relação ao período aqui estudado, 
o conhecimento dos documentos nos facultou. 

Assim, ao Julgado de Bouças pertenciam 8 freguesias cuja cabeça era 
a freguesia do mesmo nome. 0 antigo Julgado não coincide com o actuai 
Concelho de Matosinhos senão no núcleo primordialtBouças, Matosinhos, Le
ça e Guifoes. Várias freguesias que o integravam pertencem hoje ao Con
celho e Cidade do Porto, como se verá olhando a carta. Em compensação, 
algumas freguesias que faziam parte do antigo Concelho da Maia passaram 
para o de Matosinhos. (9) 

0 Concelho da Maia era enorme em área e em numero de paróquias ces
tas acham-se hoje dispersas pelos Concelhos da Maia, Vila do Conde, San
to Tirso, Valongo e Matosinhos. Do mesmo modo, o Couto de Paranhos e o 
de Rio Tinto, embora dispusessem de justiças próprias, situavam-se na an
tiga Terra da Maia. 0 mesmo se poderá afirmar dos lugares fronteiriços 
de Valongo, Azurara e Alfena. 

Alterações na toponímia verificaram-se em, pelo menos, 3 freguesias: 
Cerçores, Santa Cristina de Cornes e Vilar de Porcos (Vilar do Pinheiro). 
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0 Concelho de Refojos de Riba D'Ave tinha por cabeça a paróquia 
de S. Cristóvão de Refojos e apresentava-se cravejado de Coutos e Hon
ras. 0 actual Concelho de Santo Tirso, embora tenha perdido da antiga 
circunscrição as freguesias de Penamaior e Seroa, em favor de Paços de 
Ferreira, em contrapartida ganhou várias ao Concelho da Maia e ainda ou
tras na margem direita do Ave que se situavam fora do Termo do Porto.(10) 

Aguiar de Sousa estendia-se por uma faixa estreita e comprida, des
de o Douro até à Ribeira de Vizela. As suas freguesias integram os 
actuais Concelhos de Lousada, Paços de Ferreira, Paredes, Valongo e Gon
domar. Aguiar de Sousa hoje não é mais que. uma freguesia do Concelho de 
Paredes.(11) 

0 actual Concelho de Penafiel existia sob igual denominação na épo
ca aqui estudada, sendo sua cabeça a freguesia de 3. Martinho de Arrifa-
na. Integravam-no hl freguesias. Embora com alguns ajustamentos (perda 
de Lodares e Torrão e acrescento de Sebolido) o traçado do Concelho ê 
muito semelhante ao antigo. 

Devemos realçar,no entanto,que algumas freguesias desapareceram ou 
foram anexadas a outras: Rande, S. Tomé de Canas, Boavista, Coreixas e 
S. Miguel efe Paços. Outras alteraram a toponímia: Gandra por Cabeça Santa 
e Santo Adrião de Canas por Duas Igrejas.(12) 

0 Concelho de Gondomar não contava mais que 7 freguesias, sendo du
as delas coutos do Bispo: Campanhã e S. Pedro da Cova.(l3) 

0 actual Concelho perdeu a freguesia de Campanhã mas foi acrescen
tado com a de Rio Tinto e parte substancial do Julgado de Aguiar de Sou
sa, ganhando ainda uma parcela situada a sul do Douroe 

Finalmente, o Concelho de Gaia mantém substancialmente o traçado 
antigo mas foi aumentado com a aquisição das freguesias de Crestuma, Le
ver e Sandim e da parte da freguesia de Olival que não pertencia ao an
tigo couto de Pedroso. Assinale-se,todavia, a perda de Guetim em favor do 
Concelho de Espinho. 

Note-se desde já a ausência de qualquer coincidência entre circuns
crições eclesiásticas e civis. Assim, o Termo do Porto integrava fregue
sias que pertenciam à antiga Arquidiocese de Braga e as divisões por Jul
gado não parecem corresponder a qualquer estruturação de raiz eclesiásti
ca. 
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3 - Jurisdição 

Sobre este vasto território que coincide, em grande parte com o 
actual distrito, a cidade do Porto exercia jurisdição e senhorio.Mas 
nao de uma maneira uniforme sobre todas as suas parcelas. Com efeito, 
devemos estabelecer uma distinção fundamental entre o território devasso, 
isto g, totalmente sujeito à Câmara e as ilhotas privilegiadas que eram 
os Coutos e as Honras. 

3.1 - Competências da Câmara sobre os Julgados do Termo 

0 domínio do Porto relativamente aos Julgados do Termo exprimia-se 
de diversos modos, conforme as circunstâncias de cada momento e de cada 
situação. Podemos,todavia, estabelecer que, estruturalmente, competia à 
Câmara exercer sobre eles o mesmo domínio e governo que lhe cabia quanto 
ao território urbano propriamente dito. Assim pertencia-lhe: 
1Q - nomear funcionários que, sob sua delegação, administrariam a justi

ça nos diversos concelhos e lugares mais importantes e velariam pe
lo bom andamento da vida pública do seu Julgado.Chamava-se-lhes 
"Ouvidores" e a sua alçada estendia-se nas s ^ ô ^ ~r,rQ-;~ -*.« /.™ 
reis,(l*f)em processo sumário que não conhecia apelo nem agravo.Pa
ra além da obrigação de mandar prender malfeitores, não podiam des
pachar causas crime.(15) 
Além dos Concelhos, dispunham de Ouvidor os lugares de Azurara,Alie
na, Valongo e Arrifana de Sousa.Nos lugares de Matosinhos,Leça de Ma
tosinhos ,Couto de Leça do Balio,Honra de Rebord5es (nestes a partir 
de I630) à entidade colocada pela Câmara com funções judiciais cha-
mava-se Juiz e não Ouvidor.(16)Do mesmo modo,nos Coutos e Honras o 
oficial principal da Justiça eleito na presença dos S e n h o r e s p e l o s 

moradores,intitulava-se Juiz. 
Juizes e 0 u v i d o r e s e r a m coadjuvados na execução das sentenças e ou
tros mandados da Justiça ou da Administraçao pelos Meirinhos.igual
mente nomeados pela Câmara. 
Para alguns lugares (Gaia,Vila Nova,Alfena,Valongo e Arrifana de Sou-
sa)a Câmara nomeava ainda almotacés cujas funçSes essenciais eram 
tratar do abastecimento,da limpeza e higiene públicas,da fiscaliza
ção de preços e qualidade dos produtos.0 seu mandato não durava mais 
que dois meses. Na escolha de todas estas autoridades a população lo
cal detinha apreciável capacidade de intervenção.(17) 
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2Q - Dentro da mesma orgânica, competia â Câmara nomear funcionários 
administrativos para todas as freguesias do Termo,exceptuando ob
viamente as integradas nos Coutos e Honras. Eram 3 as principais 
instituições administrativas e judiciais do mundo rural:Juradia, 
cujo detentor, o Jurado, exercia a sua acção numa area que, muitas 
vezes, era apenas uma parte da freguesia; Coudel ou Juiz da Monter 
ria, por vezes também chamado Coudel da Raposa»(18) e Quadrilheiro. 
As duas primeiras cabia o prazo de um ano por mandato; o da tercei
ra, pelo contrário, prolongava-se por 3 anos. Cada freguesia, de 
acordo com normas pré-fixadas,relativas a população e dispersão ter
ritorial,poderia eventualmente eleger mais que um destes funcionári
os. 

3Q - Anualmente a Câmara do Porto através do Juiz de Fora e Vereadores, 
acompanhados pelo Procurador da Cidade, pelo Escrivão da Câmara e 
âs vezes pelos Procuradores do Povo, fazia correição pelo Termo. 
Estas visitas destinavam-se a fiscalizar a observância dos preços 
dos produtos tabelados, especialmente do vinho, punindo-se os in
fractores. As multas revertiam em favor dos Cofres camarários.Do 
mesmo modo entravam no Cofre da Câmara as rendas das coimas de todos 
os Concelhos do Termo. 

4Q - Cabia ainda à Câmara o controlo das actividades económicas, mediante 
a concessão de licenças de comércio. A fiscalização dos preços era, 
em princípio, assegurada pelos almotacés, onde os havia. 

52 - Embora competisse ao Almoxarife ou ao Executor do Almoxarifado o re
cebimento da carga fiscal ordinária dos Julgados do Termo, â Câmara 
incumbia a organização dos^serviços" especiais como o de 1624, para 
socorro da Índia (19) ou o lançamento de fintas para a construção 
de pontes ou obras públicas. Aliás, na maior parte dos casos o Juiz 
ou Ouvidor colocado pela Câmara, acumulava a função de Juiz das Si
sas e de responsável pelas questões fiscaisc 

6Q - Era obrigação da Câmara, cumulativamente com o Corregedor da Comarca, 
organizar os mecanismos de prevenção e profilaxia dos surtos epidé
rmicos e doenças contagiosas. A contratação de técnicos de saúde bem 
como a implementação dos primeiros socorros correram em geral por 
conta da Câmara. Do mesmo modo cabia-lhe a organização da defesa mi
litar do Termo para o que, em colaboração com o capitão-mor, nomeava 



68

capitaes, alferes, sargentos e recrutava gente e mobilizava mesmo 
as companhias de ordenanças do interior para defesa do litoral.(20) 

7
2  Finalmente a Câmara podia exigir e exigia dos moradores do Termo 

algumas ajudas respeitantes ao bem comum,tais como conserto de vias 
públicas situadas na zona da sua residência. Semelhantemente obri
gava os lavradores do Alfoz a acarretarem pedras para a reparação 
ou reconstrução dos Muros, das calçadas e dos chafarizes da cidade. 

Gomo reagiu a população do Termo aos encargos para com a cidade do 
Porto? 

Obviamente procuravam libertarse deles, invocando isenções e pri
vilégios de vária ordem. Não raro a matéria provocou demandas cuja reso
lução dependeu dos Tribunais. 

Quanto à obrigação de acarretar pedra para as obras públicas urbar 
nas,a lei, na opinião do Procurador da Cidade, não dispensava nenhum la
vrador que residisse num raio de duas léguas à volta da cidade«(2l) 

Mas os privilegiados não se submetiam facilmente: várias vezes os 
lavradores de Águas Santas se recusaram àquele trabalho, invocando a sua 
qualidade de caseiros do Comendador da Ordem de Malta.(22) 0 mesmo privi
légio era lembrado pelos moradores do Couto de Leça,em 1621, protegidos 
pelo poderoso Balio, Frei Luís Alvares de Távora.(23) Igual tentativa de 
isenção haviam ensaiado, em l600, 12 lavradores de Fânzeres, caseiros en
cabeçados do Conde de Penaguião .(2*f) 

0 argumento alegado era sempre o mesmo: a posse do privilégio e a 
invocação de casos paralelos precedentes, 

À atitude normal do Senado perante a recusa não variou muito:os la
vradores recalcitrantes eram proibidos pura e simplesmente de transpor 
com seus carros as portas da cidade. E quando estes, descontentes, leva
vam o caso a Tribunal, a defesa mostravase fácil: o privilégio nao era 
de aceitar porque nem sequer os eclesiásticos, nao obstante os favores 
de que gozavam, eram dispensados de contribuir para a reparação das ruas. 
Quanto mais eles, lavradores que, transportando nos seus carros pesadas 
cargas de pipas, ferro e outras mercadorias, danificavam as calçadas, ar
rancando pedras e abrindo buracos! (25) 

Também os moradores do Couto de Paranhos pretenderam, em I6I3, ser 
dispensados de carregar pedra para a Calçada do Bonjardim e Chafariz de 
Vila Parda. Estes, através do Juiz do Couto■e do Procurador defendiam 
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que era ilegal obrigá-los a esse contributo pois a área das obras situa-
va-se fora do seu CoutoJ Que colaborassem os de Santo Ildefonso pois era 
a eles, como moradores, que competia tal obrigação. 

Porém confrontados com os depoimentos de testemunhas arroladas pelo 
Procurador da Cidade (as quais provavam que os lavradores de Paranhos ha
viam, no passado, carregado pedra para as calçadas urbanas) desistiram da 
demanda e comprometerara-se a depositar *f cargas cada um no local aponta
do.(26) 

A Câmara não se limitava a exigir da população do Termo que colabo
rasse nas obras urbanas. As vias de comunicação, como dissemos, também 
lhe diziam respeito. Por isso, em l6l7, obrigon os moradores de Alfena a 
refazerem a estrada pública de Cabeda para Guimarães de tal modo danifica^ 
da que nela sofriam graves desastres cavaleiros e peões. 

Como nos casos precedentes, de nada valeu a alguns a invocação do 
privilegio de caseiros da Religião de Malta.(27) 

E, em I62O, nao atendeu as razões, porventura muito mais pertinen
tes dos carreiros de Bouças, Ramalde, Nevogilde que pretendiam ser pou
pados ao sacrifício de transporte de pedra desde o Monte Porral até Lor-
delo do Ouro para a ponte que aí se construía. Estes, com efeito, quase 
permanentemente eram mobilizados nas prevenções marítimas contra ataques 
potenciais da pirataria e além disso eram obrigados ao transporte de 
lenha e palha para os Oficiais da Relação. (28) 

Mas a ponte de Lordelo era uma aspiração e uma exigência dos mora
dores do Julgado de Bouças que dela necessitavam para mais facilmente 
carregarem vinhos para Matosinhos e Leça.Ao que parece ela iria ser ainda 
muito útil no transporte de madeiras que vinham da Maia para os estalei
ros do Ouro. Daí a razão do serviço requisitado pela Câmara o qual, de 
resto, já fora prestado, na sua quota parte, pelos moradores de Lordelo. 

Os exemplos apontados evidenciam que a obrigação de carregar pedra 
para as obras publicas foi sempre odiada pelos habitantes do Termo. No 
entanto, a radicalização dos protestos através de demandas judiciais 
não se terá multiplicado muitoç os casos que chegaram atê n6s dizem qua
se sempre respeito a lavradores que tinham por detrás de si um Senhor lai
co ou eclesiástico que pretendia afirmar a sua autoridade e contrapor a 
sua jurisdição à da Câmara.Por isso, mais que tratá-los isoladamente im
portará situá-los no contexto amplo dos conflitos de jurisdição trava-



-70-

dos entre a Câmara e os Senhores de terras, 

3.2 - A jurisdição da Câmara sobre os Coutos e Honras 

Se olharmos o mapa anexo, constataremos que o Alfoz do Porto se 
achava polvilhado de Coutos e Honras que, em princípio, constituíam i-
lhotas de isenção do Poder municipal/28A) 

Que tipo de relação jurídica mantinham com a Câmara? 
Podemos afirmar que, em termos gerais, os Coutos e as Honras goza

vam de jurisdição cível. Por isso, quem aí nomeava Juiz, Procurador, Al-
motacê e outras justiças eram os Senhores donatários, na sequência de su
frágio popular presidido por eles próprios ou seus delegados.(29) 

Mas quanto a jurisdição crime ela pertencia normalmente âs autori
dades municipais,encabeçadas pelo Juiz de F o r a #p o r isso,a Câmara nomeava 
quadrilheiros para estas circunscrições. 

No entanto,estes princípios gerais conheceram excepções: por exem
plo, os criados e servos dos cavaleiros do Hábito de S, João de Malta 
que com eles vivessem portas adentro, gozavam dos privilégios da Ordem 
não só no respeitante ao cível mas também ao crime.(30) Por outro lado, 
não conhecemos casos de nomeação municipal de Quadrilheiros para alguns 
Coutos, tais como Rio Tinto e Ferreira. 

Em contrapartida, sobre outros, a jurisdição municipal parece não 
ter conhecido qualquer limitação. S o caso dos de Moreira, Francemil e 
d a s Honra ?? H<=> AvrO^Ha o M a ^ -î o-í v»a D o K n ^ ^ n a c n^i o rcnc Û4-/» 

Esta constatação e as recuperações de jurisdição por parte da Câ
mara de que falaremos abaixo, leva-nos a pensar que muitos Coutos e Hon
ras, conservando embora o seu título ate à sua abolição definitiva no 
século XIX, mais não eram que relíquias inertes da antiga organização 
senhorial. 

Por outro lado, as pretensões de muitos Senhores mantiverain-se bem 
vivas no período por n5s aqui estudado e contra eles a Câmara, dinamiza
da pelos representantes régios, teve que lutar firmemente não só para não 
perder jurisdição como para recuperar a que porventura lhe havia sido 
usurpada. 

3.3 - Os conflitos de jurisdição 

Os conflitos de jurisdição entre o Município e os Senhorios não são 
exclusivos do Porto, sendo extensivos a todo o Reino e até a Castela.(31) 
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S" I i 1 I 

vi 
C.1 

1 fj ffi O 
i 1 Q 

1 
i 

CJ> 

; 3 c 

3 T "V 1 1 "̂r ' ' l 3 ti 3 o 
i 

r—: 

1 
CM 

ï 
f i 

1 t 
L"

1 vi 1 fj : 
C \ 

I 
O 

1 1 Í 
CJ> 

; 3 3 1 
O 

1 
1—t 

t 
CV 

I i 1 
L'\ 

3 ti 3 1 
l—i r-i i - ; r—: i—i i— i—i r-i i—; CJ r. C'.

1 
C v f v CV CV! r v CV! C\J 

o 
o 

i : 



-72-

As Ordenações Manuelinas e Filipinas obrigavam os Desembargadores 
encarregados de tomar residência aos Corregedores a inquirirem sobre se 
aqueles haviam cumprido a obrigação de guardar a jurisdição real ou se, 
pelo contrário,a haviam alienado em favor dos Eclesiásticos ou Senhores 
de terras.(32)Weste particular convergiam os interesses da Coroa e do Mu
nicípio em travar e reduzir quanto possível os particularismos intocáveis 
dos Senhores privilegiados. Repare-se que a responsabilidade fundamental 
de velar pela defesa da jurisdição ê cometida mais ao Corregedor do que 
aos próprios Vereadores locais. Admitimos até que o incremento da insti
tuição dos Provedores, bem assinalado no título respectivo das Ordenações 
Filipinas, tenha a ver com esta problemática. 

0 problema dos abusos de jurisdição por parte dos Senhores não ê 
todavia, uma particularidade da Administração Filipina, pois já em 15^2 
uma provisão real denunciava ao Corregedor da Cidade que os Coutos e 
Honras usavam "das suas jurisdições mais do que devem".(33)Mas os Âus-
trias, especialmente a partir de Filipe III, parece terem estimulado os 
Magistrados a darem atenção ao problema. 

No Porto,o Corregedor Manuel de Sequeira de Novais pressionou a 
Câmara para não se deixar sobrepor. £ da sua autoria a declaração de 2k 
de Julho de l607 de que "se vão muitos ooutos eximindo da jurisdição de
la (Câmara) por negligência dos Ministros".(3*f) Aliás, o próprio Senado 
k meses antes, certamente instado pelo Funcionário régio decidira-se a 
mover demandas contra os Coutos de Leça, Grijô, Entre-ambos-os-Rios, Pio 
Tinto, Pedroso, Avintes e S. João da Foz por se procurarem libertar das 
posturas camarárias e das penas consequentes»(35) 

Estudemos alguns desses conflitos. 

3«3«1 - Com o Couto de Grijô 

0 conflito com o Couto de Grijô conheceu vários momentos, girando 
sempre à volta do que se devia entender por "jurisdição cível". 

Com efeito, a Câmara não contestava que ao Prior do Mosteiro com
petisse aquela jurisdição. 0 que não aceitava e" que nela se englobasse 
o direito de o Couto possuir Câmara e Escrivão. Igualmente lhe negava 
certos direitos relativos à organização da vida econfimica, tais como o 
aferir pesos e medidas0(36) 

Uma primeira demanda havia surgido por alturas de I566, tendo a Ca-
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sa da Suplicação despachado a fnvor da Câmara do Porto. (37) Em 1614 e 
l6l6, na sequência das deliberações concelhias de l607 atras referidas, 
demandas de raiz idêntica corriam os seus trâmites mais uma vez naquele 
Tribunal Superior. (38) 

De novo a Sentença deve ter sido favorável à Câmara pois, em l6l7, 
e o Senado e nao o Prior quem autorizava o marchante Gaspar Lopes,da 
freguesia de Argoncilhe, a cortar carne no mesmo Couto por 1 real menos 
que na cidade, como era usual.(39) 

Em 1622, a Câmara deu mais um passo no sentido de afirmar a sua ju
risdição: Juiz de Fora, Vereadores, Procurador da Cidade procederam a 
correição no Couto, tendo notificado os donos de 3 estalagens que encer
rassem suas portas de vez e não prosseguissem no seu negócio, visto que 
não tinham obtido na Câmara do Porto a licença exigida. 

0 Prior do K0steiro veio em socorro dos estalajadeiros, alegando em 
Tribunal que, gozando de jurisdição cível, era a ele oue competia nomear 
Juiz e Almotacês e que, assim sendo, era ilegal a entrada no Couto de 0-
ficiais da Câmara do Porto para nela fazerem correição.Apresentou mesmo 
uma sentença dada nos tempos de D. Pedro contra os Oficiais do Concelho 
de Gaia ("a quem os do Porto sucederam") pela qual ficavam proibidos de 
entrar no dito Couto, devendo ser efectuadas fora dele as inquirições 
que houvessem de fazer. 

A sentença final, não sendo totalmente favorável â Câmara (com efei
to reconheceu ao Prior o direito de nomear Juiz e Almotacês) legitimou o 
exercício de correição visto que declarava que à Cidade competia a verea
ção e governo público do Couto.(40) 

Parece pois que, neste caso, prevaleceu em favor da Câmara uma con
cepção restritiva do conteúdo da jurisdição cível. 

3»3»2 - Com o Couto de Rio Tinto 

A Câmara exercia algum direito de vereação sobre o Couto pois em 
Fevereiro de 1590 ordenou ao respectivo Juiz que fizesse consertar a pon
te local em ruínas, sob pena de 20 cruzados de multa.(41) 

Mas em I637 o Senado pretendeu ir mais além, requerendo em Tribunal 
que a Abadessa Beneditina fosse impedida de nomear Juiz e Almotacês. Tal 
exigência esvaziaria de conteúdo a jurisdição cível e por isso, tal como 
acontecera com o Couto de Grijô, à Abadessa foi confirmado o direito de 
nomear aquelas justiças.(42) 
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3«3»3 - Com o Couto de Roriz 
Salientamos já o papel dinamizador desempenhado pelo Corregedor 

na recuperação da jurisdição municipal. Mas outros dois Funcionários ré
gios estiveram em destaque no desenrolar desses esforços: o Procurador 
dos Feitos da Coroa e o Juiz doa Feitos da Coroa junto da Relação do Por
to. 

Foi notável e eficiente o esforço do primeiro para retirar o Couto 
de Roriz do domínio dos Jesuítas do Colégio de S. Paulo de Braga e subme
tê-lo, mesmo na jurisdição cível, à Câmara do Porto» Terá sido ele quem 
primeiramente obteve sentença favorável junto do Juiz dos Feitos da Coroa, 
Doutor Pedro Vieira da Silva, e sé depois é que terá intervindo o Senado 
da Câmara a reclamar o cumprimento da Sentença e a suspensão das autori
dades (Juiz e Porteiro) nomeadas pelo Reitor dos Inacianos bem como a 
sujeição dos moradores ao Ouvidor de Refojos. 

Aparentemente foi fácil à Câmara obter despacho favorável porque 
a Companhia de Jesus não pSde exibir qualquer doação a firmar os seus 
pretensos direitos sobre o Couto, Mas deve ter sido bem mais difícil ven
cer as pressões dos Jesuítas que, paradoxalmente, ngo hesitavam em re
querer ao Rei que intercedesse em seu favor. 0 Procurador Geral da Com
panhia, Pe. Sebastião de Morais, obteve que,de Madrid, se escrevesse ao 
Arcebispo de Lisboa, Governador, para que este remetesse (e recomendasse?) 
o caso ao Desembargo do Paço "para que vendosse naquele tribunal se faça 
o que for Justiça".(^3) 

A"justiça que foi feita", foi favorável à jurisdição concelhia. 0 
Juiz dos Feitos da Coroa proibiu aos Oficiais nomeados pelos religiosos 
o exercício dos respectivos cargos sob pena de k anos de degredo para Â-
frica e 200 cruzados para a bula da cruzada e despesas da Relação» 

Por força da sentença, Juiz e Vereadores tomaram posse do Couto de 
Rorxz em 2G de Maio de JLod? <xs que 101 iavioaa a. nc»^, ^^^ ̂  ~ M~- — ^~w 
locaram propositadamente ao lugar e ali mesmo conferiram ao Ouvidor de 
Refojos de Riba d'Ave o direito de administrar justiça. 

Mas os Jesuítas não desistiram facilmente e recorreram da sentença, 
tendo-se, em consequência do recurso, gerado uma situação ins6lita que 
a complexidade da lei da época permitia: criou-se um vazio do poder ju
dicial local porque nem o Ouvidor de Refojos podia lá exercer o seu car
go nem o antigo Juiz podia retomar funções. 
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Ora, encontrando-se as coisas neste pê, foi o Corregedor Pedro 
Ferraz de Novais efectuar a correição anual pela Comarca. Passando em 
Roriz e verificando a vacatura da instituição judicial,achou que o me
lhor era ele próprio prover de Juiz e Procurador o Couto e fê-lo.Porém, 
o notável ê que os moradores não estiveram pelos ajustes e agravaram pa
ra o Juiz dos Feitos da Coroa, alegando que, no caso de o Ouvidor de Re
fojos não poder abranger o Couto, era a eles e não ao Corregedor que com
petia eleger Juiz. 

A sentença da Relação manteve o Juiz nomeado pelo Corregedor mas 
reafirmou o princípio de que à Câmara competia a nomeação, sem excluir 
obviamente a participação popular na apresentação dos nomes. 

Finalmente em Março de I63I, o mesmo Tribunal confirmou a senten
ça de 1629 em favor da Câmara.(kk) 

3.3.^ - Com o Couto de Santo Tirso 

Com o Couto de Santo Tirso não se nos deparou documentado qualquer 
conflito de jurisdição da natureza dos anteriores. 0 Juiz de Fora e os 
Vereadores entravam livremente nesse território em visita de correição 
sem que da parte do D. Abade do Mosteiro se apresentassem quaisquer em
bargos ou protestos. 

Mas, em I63I, o referido eclesiástico solicitou às autoridades mu
nicipais que deixassem ficar nos Cofres locais os rendimentos provenien
tes das penas pecuniárias que haviam aplicado aos moradores do mesmo Cou
to. A este requerimento o Senado respondeu favoravelmente. 

Porém, o Procurador da Cidade, Jerónimo de Sousa não concordou com 
a anuência e levou o assunto ao Tribunal da Relação.Al a sentença proferi
da apoiou o ponto de vista do Procurador com a explicação dada ao Mostei
ro de que não possuía qualquer título de doação desse tipo de receitas, 
(̂ 5) devendo estas, em consequência, reverter para os Cofres municipais. 

Este caso parece-nos sugestivo porque nos insinua que os interes
ses do Concelho tinham que ser defendidos, por vezes,contra as préprias 
autoridades municipais. 

3.3.5 - Com o Couto de Leça e a Ordem de Malta 

Os conflitos da Câmara do Porto com a Ordem de Malta foram muito 
frequentes e bem duros nas diversas frentes em que se desenvolveram. 

Algumas demandas surgiram de interpretaçSes contraditórias dos pri-
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vilégios da Ordem.Assim,o Juiz da Ordem de Malta,Frei Bernardo Pereira 
defendia que a"nova reformação da Justiça" mantinha à religião de Mal
ta os privilégios tradicionais, entre os quais se contava a isenção de 
coimas, 

Confiados nesse entendimento, os caseiros malteses do Julgado de 
Gaia^(ultrapassavam os 25) deixavam que seus gados pastassem em liberda
de não se ralando que causassem prejuízos avultados às novidades alheias. 

Não era da mesma opinião o Corregedor da Comarca o qual, em 1629, 
resolveu multar Brás Afonso e Domingos Pires culpados daquela infracção. 

Mas quando o Ouvidor do Julgado,mandatado e credenciado para tanto, 
quis arrecadar a importância da coima, ficou perplexo com a notificação 
transmitida pelo Delegado do Juiz de Malta: não sô não receberia a coi
ma, como dentro de 3 dias, sob pena de excomunhão, devolveria ao caseiro 
os penhores que lhe haviam sido tomados, como garantia de pagamento. 

Levado o feito perante o Procurador da Coroa este esclareceu que, 
â face das OrdenaçSes.(46) o privilégio não podia ser invocado,pois sô 
era válido nas causas crime e apenas no caso em que os criados vivessem 
portas adentro com os senhores. 0 Juiz dos Feitos da ^;r~» D o u t o r D i o_ 
go Fernandes Salema,fiel ao espírito das ^rdenacSes Filipinas,seguiu à 
risca,na S e n t e n ç a j 0 p a r e c e r d o Procurador,confirmando a ordem dada ao Ou
vidor de cobrar a coima aplicada pelo Corregedor e mandando que se não 
levasse em conta a excomunhão contra ele lançada.(k?) 

A tendência dos Comendadores para alargarem unilateralmente o âmbi
to dos seus privilégios esteve na origem de outros conflitos. Deviam os 
criados ou vendedores do vinho dos ditos Senhores estar sujeitos ou não 
as posturas municipais? 

0 problema surgiu concretamente em Agosto de 1596 no lugar de Leça 
de Matosinhos onde uma tal Maria Gonçalves, a Dentes de alcunha vendia 
os vinhos do Balio de/Leça a preços excessivos. Sabedores da transgressão 
por denúncia e depoimento de várias testemunhas,(48) os Vereadores indo 
em correição por aquele lugar, multaram a vendeira em 3^000 reis. 

Logo o advogado do Balio, Lie.do Gaspar Garcês tentou embargar a 
condenação alegando que ela, em última análise atingia o próprio Balio. 
Ora este, corno Cavaleiro professo da Ordem de S. João Evangelista do 
Hospital de Jerusalém era isento dos acórdãos e posturas da cidade,caben-
do-lhe o privilégio de poder vender os seus vinhos sem sujeição às tabe-
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las municipais. 
A Câmara,porém,recusou-se a receber os embargos do Advogado argu

mentando com base nas Ordenações que os eclesiásticos não estavam isen
tos das posturas da Camará.(49) 

0 conflito transitou para a Relação cujos Desembargadores não a-
charam forma de ilibar a vendeira e, consequentemente o poderoso Balio 
de Leça.(50) 

Mas o grande conflito com o Couto de Leça foi muito mais profundo e 
duradoiro e centrou-se,uma vez mais,na extensão do conceito "jurisdição 
cível".(51) 

0 Balio,Frei Luís Alvares de Távora,sustentava,apoiado pelos seus 
numerosos Advogados,alguns deles cristaos-novos,que a jurisdição cível 
no Couto de Leça lhe cabia in solidum e que em consequência ele podia le
gitimamente formar Câmara com Vereadores e Procurador do Concelho confir
mados por ele próprio ou por seus °uvidores.E logicamente quem dispunha 
do direito de fixar os preços dos produtos no território (não era o caso 
da vendedeira de Leça de Matosinhos atrás referenciada)eram os oficiais 
do Couto e não os da Câmara do Porto.Outras ilações o Balio extraía do 
seu estatuto privilegiado:os moradores do Couto não podiam ser obrigados 
a contribuir nem a reparar as calçadas e pontes localizadas fora da sua 
terra. 

Mas a Câmara do Porto contrariava tal interpretação,defendendo que 
o mais que competia ao Balio era eleger Juiz e conhecer das apelações e 
agravos que saíam dos oficiais de justiça do Couto.A cidade cabia,por pro
visões régias,que este e todos os Coutos fossem devassos para efeito de 
neles poderem entrar suas justiças para acusar os malfeitores.Em relação 
ao caso de Leça,existia ainda o costume antigo de os oficiais portuenses 
lá entrarem para fazer citações e acusações.Mais:o Couto não podia,de 
forma alguma,ter Câmara formada e,em consequência,os acórdãos que ai ti
nham validade eram os da Câmara do Porto. 

Não se pense,porém,que as discussões de princípio surgiram e se de
senvolveram em plano teórico e abstracto.Foram as situações concretas sur
gidas que originaram os conflitos.E foi à volta das demandas levadas a 
Tribunal que as posições se foram clarificando.0 processo durou mais de 
um quarto de século e dele,ao menos durante o período filipino,saiu forta-
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lecida a jurisdição municipal e a autoridade régia. 
Deixando de lado as questões surgidas com o Balio fora do espaço 

territorial do Couto,o primeiro embate deu-se em I605 quando o Meirinho 
da correiçao,Jerónimo Rebelo,quis citar Gonçalo Rodrigues e António Gon
çalves,do Couto de Leça,pelo facto de venderem vinho por preço superior 
ao da postura municipal.(52) 

Os taberneiros acusados recusaram-se a aceitar a citação sob o argu
mento de que,sendo do Couto da Ordem de S.João de Malta,por privilégio 
antigo a almotaçaria era da competência do respectivo Juiz. 

A questão foi-se arrastando até Janeiro de l607.Mas o Meirinho não a 
deixou morrer e,por essa época,requereu ao Corregedor da Comarca que o-
brigasse os taberneiros a exibir os privilégios aue diziam possuir.Efec
tivamente , apresentaram dois documentos,um procedente da Chancelaria de 
D.Manuel em favor do Prior do Crato (1513) e outro da de D.João III de i-
guai teor,em favor de seu irmão D.Luís (1529). 

Mas,na opinião do Lic.do Gaspar vieira,Procurador da Cidade,o seu 
conteúdo nao contradizia a doutrina por ele defendida,segundo a qual o Cou
to tinha que se reger pelos acórdãos municipais. 

0 Corregedor não se mostrou tão seguro e,embora deixando â Câmara 
a hipótese de apresentar embargos, despachou favoravelmente aos réus: os ta
berneiros do Couto poderiam vender os vinhos pelos preços que lá lhes im-
pusessem. 

Imediatamente o Procurador agravou para a Relação mas a questão foi-
-se arrastando sem solução.Frei Luís Alvares de Távora,influente e pode
roso,tinha meios de fazer adiar a Justiça,aproveitando a dilação para re
forçar o seu poder no interior do Couto face à Câmara. 

Mas,em 1613,outra questão concreta - o transporte de pedra para as 
obras urbanas - reacendeu o conflito de base. 

0 Juiz de Fora,Vereadores e Procurador da Cidade reafirmaram peran
te o Corregedor que,visto os moradores do C o u t o se servirem das calçadas, 
ruas e pontes que a Cidade mandava edificar,eram obrigados a contribuir 
para a sua reparação. E aproveitaram o ensejo para,pela primeira vezTacu-
sarem o Balio de usurpação da jurisdição régia ao estabelecer,no Couto, 
posturas e acórdãos particulares e ao proibir os ministros da justiça da 
Cidade de lá entrarem a fazer correição sobre vendeiros,carniceiros.pa
deiras e oficiais mecânicos que dessem carta de ofício e não cumprissem os 



-79-

seus Regimentos.Pelo que,nos termos do § 7,do tit. ^5 do Livro 20 das Or
denações Filipinas,pediram formalmente que ao Balio fosse retirada toda 
a .-jurisdição,mesmo a que legitimamente lhe pertencia,uma vez que usara 
da que não lhe fora dada. 

De novo a questão se arrastou por longos anos em alegações,répli
cas e tréplicas.Cada uma das partes afirmava e reafirmava os seus preten
sos direitos,repetindo as posições atrás sumariadas. 

Somente em k de Abril de l6l5,o novo Corregedor em exercício,Lie.do 
Miguel Rebelo de Castelo Branco,Juiz de Fora dos Órfãos por nomeação,pro
feriu sentença que,no caso,foi favorável à Câmara. 

Nos considerandos,o Corregedor interino julgava provado que o Baii0 

excedera a sua jurisdição,ao montar uma organização administrativa priva
da,para cujo fundamento não possuía doação nem privilégio nem prescrição 
legítima.Ror isso,Frei L ui s Alvares de Távora devia perder toda a autori
dade ,passando o território a pertencer plenamente à cidade,regulando-se 
exclusivamente pelas suas posturas e acórdãos e dela dependendo até para 
a nomeação de Juiz. 

Como seria de esperar,o Bailio não se conformou com tal sentença e 
o seu Advogado agravou para o Tribunal da Relação.Os autos "perderam-se" 
mais uma vez nos longos e demorados percursos entre o Corregedor da Comar
ca e o Juiz dos Feitos da CQroa assistente na Relação. 

Entretanto,em 1621,como vimos,o Corregedor da Comarca obrigou os mo
radores do Couto a acarretarem pedra para as obras da cidade e confirmou 
o direito de os Ministros e Oficiais da mesma entrarem lá a fazer correi
ção.Mas sobre a suspensão da jurisdição do Balio nada se adiantava. Mesmo 
assim,este despacho foi contrariado por nova apelação para a Relação. 

Pouco depois nova demanda foi iniciada pelo facto de uma certa Joa
na Farinha,moradora no Couto,ter ultrapassado as posturas da Câmara. 

Depois de muitas inquirições e abundância de depoimentos e aprovei
tamento de mecanismos legais dilatórios,o Juiz dos Feitos da Coroa acabou 
por confirmar as sentenças anteriores de l6l5 e 1621 dos Corregedores da 
Comarca e suspendeu a jurisdição do Baii0 SObre o Couto. 

Mas este não se deu por vencido.Levou a causa à Casa da Suplicação. 
Infelizmente para ele,o Tribunal de Lisboa,por acórdão de 28 de Agosto 
de 1628 confirmou a sentença da Relação,mandando que o Senado portuense 
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tomasse posse e domínio do Couto.Não obstante os embargos que o Balio for
mulou,o Senado foi empossado da autoridade sobre o território em 15 de 
Novembro desse ano. 

Mas tenazmente,mais uma vez,o Balio tentou resistirtagravando para 
o Juiz dos Feitos da C o r o a e argumentando que os embargos que apresenta
ra â sentença da C a s a da Suplicação deviam impedir ou anular o acto de 
posse. 

Não logrou,porém,ser provido.A causa voltou à Casa da Suplicação. 
E sô em Junho de I63O ê que a questão foi definitivamente arrumada em 
favor da Câmara,ressalvando-se contudo o privilégio de os caseiros enca
beçados da Religião de Malta,e apenas estes,não serem obrigados a carre
gar pedra para as obras urbanas. 

Para se alcançar tal sentença,o litigio durou mais de 25 anos e co
mo declarava o Juiz dos Feitos da Coroa,se alguma sombra de justiça assis
tisse ao Balio era impossível não o satisfazer,sendo ele tão poderoso e 
tendo esgotado todos os recursos que a lei lhe facultava. 

Mas teria ele sido derrotado se nao tivessem convergido aqui os in
teresses do nunicípio e os da Coroa,interpretados e defendidos pelos Ofi
ciais de Justiça? 

Em virtude da última sentença da Suplicação,a Câmara do porto deve
ria, de novo,tomar posse do CQuto.Mas paradoxalmente os Vereadores sô o 
fazem depois de o Juiz dos Feitos da Coroa,Doutor Pedro Vieira da Silva, 
os ter coagido a isso,ameaçando-os com a pena de k anos de degredo para 
Africa e 5O cruzados de multa!Tão forte ( e amedrontadora?) era ainda a 
sombra do velho Comendador! 

A partir dessa altura,o Juiz e o Meirinho do Couto de Leça bem como 
da Honra de Rebordoes de que era donatário o mesmo Bailio passaram a ser 
nomeados pelo Senado,no início de cada ano,na forma usada para os lugares 
de Leça de Matosinhos e de Matosinhos.(53) 

Conclusão:em última análise,a Câmara não abdicou do direito de cor
reição sobre todos os C o u t o s e Honras do Termo que não estivessem separa
dos da jurisdição real,exigindo-lhes o completo respeito pelos acórdãos e 
posturas municipais. Neste aspect» esta longa demanda,significando o re
cuo de domínio de um grande Senhor,parece-nos paradgmática„Mas mais que 
afirmação do poder municipal,afigura-se-nos que eia traduz afirmação do 
poder real,mediatizada pelos interesses concelhios. 
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3.3*6- A Jurisdição sobre Matosinhos e Azurara 
Falando da definição territorial do Termo do porto e da Jurisdição 

exercida pela Câmara sobre esse espaço geográfico,parece pertinente uma 
alusão ao estatuto jurídico-administrativo de Matosinhos e Leça de Mato
sinhos. Segundo o escrivão do numeramento de 1527,estes lugares pertenciam 
a João Rodrigues de Sá que aí recebia os direitos reais mas não gozava de 
qualquer jurisdição.(54) 

Ora,nos princípios de I582 Filipe II enviou à Câmara do Porto um 
mensageiro especial,o Doutor Francisco de Figueiredo,para solicitar à 
overnança que não obstasse à doação da jurisdição de Matosinhos que o 
Rei pretendia alienar em favor do Conde do mesmo nome para premiar os 
serviços prestados à sua causa da conquista de Portugal.(55) 

Debatida a questão na Câmara,os Vereadores acataram docilmente a 
sugestão real,mostrando-se dispostos a abdicar da jurisdição sobre Leça 
de Matosinhos,Matosinhos e BOUças em favor de D.Francisco de Sá e Meneses. 
Discordou em absoluto o Procurador do Concelho,Francisco Neto de Figuei-
roa o qual,no entanto,preferiu,por algum tempo,não publicitar a cedência 
da Câmara bem como a sua própria discordância. 

Duas ocorrências levaram Francisco Neto a quebrar o silêncio e a 
nao calar mais a sua indignação:uma,a morte de D.Francisco antes de lhe 
ser formalmente concedida tal jurisdição.(56) A outra,a convocatória pa
ra Cortes a realizar em Lisboa nos inícios de I583. 

Antes da abertura do sufrágio para eleição dos Procuradores portuen
ses às Cortes,o Procurador da Cidade incitou os Vereadores a que aprovei
tassem essas duas circunstâncias para conseguir de SUa Majestade a anula
ção da doação podenflo utilizar como pretexto o protesto que,na altura 
própria,o mesmo Procurador havia expressado.Mas,acrescentou Figueiroa,pa
ra tal se conseguir necessário se tornava elegerem-se duas pessoas sem 
medo,que prezassem acima de tudo salvar a sua alma e exaltar a "sua pá
tria ".-Só esses seriara capazes de reclamar tal do Rei.E aproveitou para 
veladamente reprovar os concidadãos que se haviam comprometido naquela 
alienação,afirmando textualmente:"quem aqui não falou menos falará diante 
dei Rey e dos procuradores do sucessor do Conde".(57) 

Desconhecemos o impacto que tal discurso provocou nos circunstan
tes.Ignoramos igualmente qual a acção desenvolvida junto do Rei pelos 
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Procuradores às Cortes,Lopo Cardoso e João ^ardoso de Madureira.(58)Mas, 
a julgar pela petição feita pela Câmara ao *vlonarca,em 28 de Setembro des
se mesmo ano,segundo a qual os lugares de Leça,Matosinhos,Azurara e ou
tros deviam ser confirmados como integrantes da Jurisdição e Termo do 
Porto,as palavras do Procurador do Concelho deram o seu fruto.(59) 

De qualquer modo, nao nos parece ter havido solução de continuida
de na confirmação dos oficiais de Matosinhos,Leça e Julgado de Bouças 
por parte do Senado portuense.De facto,em 1584 a tramitação da nomeação 
daqueles funcionários nao padeceu qualquer alteração.(60) 

Tal constatação significa que a doação efecuada nao chegou a ter e-
feitos práticos?Assim parece.Como quer que seja,em I587 o Hei devolveu 
oficialmente à cidade a Jurisdição sobre Matosinhos de "que com consenti
mento delia tinha feito mercê ao Conde de Matosinhos que Deus ajà*'.(6l) 

0 problema não mais voltou a pôr-se.A Cidade não mais abdicou das 
suas prerrogativas.E quando em l6l4 a Condessa se quis aproveitar da der
rocada da ponte sobre o Pio Leça para impor a travessia exclusivamente 
no seu barco mediante a paga de 1 real por pessoa,a Câmara impediu-lho 
-f-riv»m"i n o y~t +- £Ï m ZÍ m -f- r\ f k O 1 

Dentro do mesmo contexto se devem entender as razões e os privilé
gios que a '-'idade invocou para, em 1578,contrariar um pedido dirigido ao 
Rei D.Sebastião pelos moradores do lugar de Azurara no sentido de a sua 
terra ser elevada a vila.(63) 

3.4 - Conflitos de fronteira 

Não chegaram até nós notícias de graves conflitos originados pela 
indefinição de fronteiras entre o Termo da Cidade e os dos Coneelhos vi
zinhos.Eles poderiam ter surgido dado que,tanto a leste como a sul,a geo
grafia nao impunha limitações naturais. 

Todavia devemos mencionar uma questão surgida entre as Câmaras do 
-oroo e ue -arceios sobre a qual delas pertencia a jurisdição sobre uma 
ermida situada -curiosamente - nas margens do Ave;a ermida de S.Bartolo
meu da Lagoncinha0 

0 conflito não rebentou propriamente no tempo da Administração fili-
pina;desenvolvera-se em 1510.Mas,em 1622 a Câmara do Porto julgou conve
niente recuperar a sentença e arquivá-la nos Livros camarários - sinal 
de que se admitia a hipótese de ressurgimento do litígio. 

A capela em si nao era demasiado importante.Todavia ao redor dela 
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realizava-se anualmente,em dia de S.Bartolomeu,uma feira onde se cobravam 
direitos de sisa. 

A Câmara de Barcelos argumentava que a Capela pertencia ao Couto de 
landim,do Julgado de Vermoim,caindo,por isso,sob sua jurisdição.Aduzia 
ainda o que chamaya"posse imemorial" de la mandar o seu Meirinho todos os 
anos para guardar e defender a feira,tomando armas ilegalmente trazidas e 
prendendo os malfeitores. 

Mais linearmente,a do Porto alegava que todas as terras situadas na 
margem esquerda do Rio Ave,desde a ponte de Negrelos (fronteira com. o Ter-
mo de Guimarães) até à foz do mesmo Rio,em vila do ^onde,lhe pertenciam, 
devendo o limite ser colocado rigorosamente a meio do leito do curso de 
água.Ora a referida Ermida e igreja de S.Bartolomeu achava-se afastada 
do Rio cerca de meia légua,para sul e,por isso,não podia aceitar que o 
Meirinho de Barcelos aí alçasse legitimamente a sua vara. 

Aliás,no princípio do século de Quinhentos caíra um areo da Ponte 
da Lagoncinha,do lado do Porto, e os de Barcelos haviam-se recusado a 
contribuir para a sua reconstrução com o pretexto de que s6 lhes dizia 
respeito a outra metade que permanecera intacta,precisamente do meio do 
leito para norte. 

A sentença do Corregedor da Comarca de Entre Douro e Minho dera 
razão à Câmara do porto e proibira o Meirinho de Barcelos de,nessa qua
lidade ,entrar no interior da feira.(64) Mas o facto de a Igreja de S.Bar
tolomeu da Lagoncinha ser sufragânea do Mosteiro de Landim prestou-se a 
confusões que perduraram.(65) 

Conclusão 

A Câmara do porto solicitou ao Rei,nos fins do século XIV,a fixa
ção do seu Alfoz.Não conhecemos nenhum movimento posterior tendente a au
mentá-lo mas constatámos que a mesma Câmara se esforçou por conservá-lo 
na sua integridade. 

Mas o esforço mais notável terá sido o de recuperação da jurisdi
ção que os Senhores,laicos ou eclesiásticos,tentavam usurpar,no interior 
dos respectivos Coutos e Honras. Esse esforço foi mais visível a partir 
dos inícios do século XVII,incrementado pelos agentes régios,e perdurou 
atê ao fim do período aqui estudado.Não ê verdade que em Novembro de 1640 
a Câmara acusava D.Francisco de Ataíde de posse ilegítima da Honra de 
Barbosa?(66) 
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0 resultado mais espectacular dessas diligências terá sido a con
quista da jurisdição dos doutos de Roriz e de Leça.Tal êxito traduzirá 
uma reafirmação do poder municipal na ultima década do domínio filipino? 

Pensamos que não.Kas reservamos o tratamento dessa questão para a 
3a parte deste estudo. 

*f- 0 espaço urbano e suburbano 

Voltemos agora a nossa atenção para o espaço urbano. 
Aqui há que distinguir o território de dentro de muros e aquele que 

ficava fora de Portas, Quanto ao último, a linguagem utilizada nos Livros 
da Câmara reserva o termo "arrabalde" para as duas freguesias que imedia
tamente rodeavam a cintura amuralhada: Santo Ildefonso e Miragaia. 

Os arredores da Cidade, Cedofeita, Campanhã e Paranhos constituíam 
Coutos sendo o primeiro da Colegiada de Cedofeita e os últimos da Mitra. 

Campanhã, Santo Ildefonso, Cedofeita e Lordelo do Ouro integravam, 
por outro lado,o chamado Termo Velho da Cidade que gozava de algumas re
galias fiscais,(67) 

0 burgo propriamente dito era constituído naturalmente pelo espaço 
circunscrito pela linha das muralhas.(68) 

Não vamos aqui descrever a cintura dita fernandina de aue ainda 
restam fragmentos bem viéíveis ; na verdade ê assunto sobre o qual muitos 
autores antigos e modernos se debruçaram.(69) 

Não devemos,no entanto, deixar de aludir às Portas principais que 
se abriram ao longo da muralha através das quais se processava todo o mo
vimento de pessoas e bens, Eram elas: 

- Porta da Ribeira, na Praça do mesmo nome; 
- Porta de Cimo de Vila, junto a Nossa Senhora da Batalha; 
- Porta de Carros, nas proximidades do Mosteiro da Ave Maria; 
- Porta do Olival, voltada para a Cordoaria Nova; 
- Porta Nova (ou Nobre) na entrada de Miragaia. 
Para além destas, segundo Novaes, havia ao longo da muralha mais 

12 postigos - número que alguns autores consideram exagerado.(70) 
Durante o período filipino, a cidade conquanto tivesse várias tor

res enxertadas nos muros (71) não contava n-nhum castelo.(72)Mas, para me
lhor se defender das hipotéticas arremetidas de corsários ingleses foi e-
dificado junto à Porta Nova,em 1589, por ordem de Filipe II, um pequeno 
baluarte a que se chamou de S.Filipe.(73) 
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k.l - A divisão paroquial 

Até I583, toda a area constituiu urna única freguesia.Vários 
bispos se haviam dado conta da conveniência do desmembramento pa
roquial mas sempre surgiam dificuldades e oposições quer do Cabi
do da Sê que temia diminuição de rendas e privilégios quer da go
vernança da cidade a quem assustava a hipótese de -acréscimo su
bstancial das contribuições que previsivelmente o sustento das no
vas igrejas acarretaria. 

0 Bispo D. Frei Marco? de Lisboa, humilde por nascimento e 
pobre por convicção e prática de vida, aproveitou o tempo propí
cio a reformas que a subida de Filipe II ao trono de Portugal sus
citara ( o Porto começara a senti-lo desde cedo com a transferên
cia da Casa do Cível para esta cidade) e, em breve, logrou vencer 
os tradicionais obstáculos, não sen ter sido obrigado a compromis
sos e encargos que, no futuro, não raro, custou honrar. Assim,à Câ
mara e ao Povo, o Prelado garantiu que não os sobrecarregaria com 
qualquer imposição extraordinária para a sustentação dos novos pá
rocos e fábrica das respectivas Igrejas.(745 

E nao bastou a palavra episcopal.Nesta época o documento, o 
papel escrito era o recurso supremo, às vezes único, para legitimar 
o exercício de cargos ou para exigir o cumprimento de compromis
sos. (75) Assim, Frei Marcos de Lisboa teve que celebrar escritura 
pública pela qual se estipulava que os encargos com a fábrica e 
ornamentação das Igrejas paroouiais e com o sustento dos curas 
correriam por conta da Mesa episcopal. E se algum dia, no futuro; 
próximo ou longínquo, os Bispos faltassem ao compromisso, ficariam 
os paroquianos das novas circunscrições automaticamente autoriza
dos, sem incorrer em excomunhão, a regressar à Igreja-Mãe, a qual, 
para além das contribuições tradicionais e obrigações de pê de 
altar, nada ou pouco mais deles recolhia. (76* ) 

Ao Cabido, o Bispo manteve precedência nas grandes festivi
dades da cidade e em seu favor subscreveu cláusulasque mantinham 
intactas as oportunidades de arrecadação de proventos devidos por 
actos de culto: por exemplo, garantia-se que a Coraria da Sé seria 
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charnada para qualquer ofício festivo ou de defuntos nas novas paróquias 
antes de o serem as dos mosteiros da cidade.(77) 

Assim, vencidas objecções e embargos, o Bispo dividiu a cidade em 
quatro freguesias, a saber: Sé, S. Nicolau, Nossa Senhora da Vitória e 
S. João vde Belmonte. 

Todos os autores antigos e modernos,dos quais destacamos o Pe. A-
gostinho Rebelo da Costa (que terá sido o primeiro),(78) são unânimes em 
afirmar que a freguesia de S. João de Belmonte foi extinta em 1592, quan
do o Bispo D, Jerónimo de Meneses entregou aos Eremitas de Santo Agosti
nho o templo do mesmo nome.(79) 

Porém, à face da documentação, tal afirmação que, a nosso ver, terá 
resultado da ligação errada estabelecida entre a introdução daquela Ordem 
e a suspensão da Paróquia, deve ser questionada e contestada.E o Bispo 
que decretou a abolição foi, não D. Jerónimo de Meneses mas D. Gonçalo de 
Morais em 1604. 

Quais os argumentos que balizam a nossa afirmação? 

is- 0 Pároco da Vitória ao elaborar, por ordem do Bispo, o inventário das 
alfaias da sua Igreja, refere uma "custodia de prata dourada que deu 
o Senhor Bispo que ficou da freguesia de Santo. João de Belmonte que 
o Senhor Bispo destinguio neste anno de l60jf que esta em meu poder". 

oa n . , , (80) 
2S- 0 primeiro e único Pároco de S. João de Belmonte, Pe. Gonçalo Vieira, 

aparece-nos várias vezes nos Registos Paroquais das outras freguesias, 
para além de 1592, sempre na aualidade de Abade de S. João de Belmon
te; assim em 1593 em S. Nicolau (8l) e na Sê, (82), 1595 na Vitória(83), 
1602 na Sé (84). e na Vitória (85)0 

32- Nos registos de Baptismos.das restantes paróquias aparecem padrinhos 
a residir em ruas da freguesia de Belmonte e isso é dito expressamen
te no assento: "Ferraria, da freguesia de Belmonte" (1602) (86);"01i-
vesaria, freguesia de S. João" (l600) (87); "Ferraria, freguesia de 
Belmonte" (I603) (88). 

4Q -A partir de Fevereiro de 1604, pela primeira vez, as ruas da antiga 
freguesia de Belmonte aparecem referidas como sendo da Vitória:Ferra-
n a Nova, S. Domingos, etc. e não mais se mencionam a freguesia ex
tinta. 
A necessidade de acrescentar a paróquia da Vitória deve ter sido 
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premente desde 1596, altura em que a guarnição militar castelhana terá 
.deixado a cidade e a zona da Porta do Olival. Com efeito, a partir des
sa data deixam de aparecer pais e padrinhos soldados, de nome claramen
te espanhol e o número anual de baptismos desce sensivelmente.Que o sí
tio havia sido despovoado emvirtude da sua ocupação pelas tropas estran
geiras, torna-se evidente pela escolha do local para a implantação da no
va casa da Relação em l607: um dos argumentos invocados pela Câmara era 
que o bairro fora outrora semeado de casas nobres e ficara degradado a-
pós a instalação dos militares. A nova obra contribuiria para que o lo
cal voltasse a ser procurado para construção de habitações.(89) 

De qualquer modo e, não obstante não possuirmos qualquer livro de 
Registo Paroquial da freguesia de Belmonte, podemos afirmar que a paróquia 
teve culto organizado e vida sacramental própria pois, nos assentos das 
demais freguesias, não constam, entre I585 e l604, pais oriundos das ruas 
constituintes da paróquia em causa. 

Quais os critérios que presidiram ao traçado de cada freguesia? 

0 documento episcopal que oficializou as novas circunscrições es
tabelece apenas a necessidade fundamental que levou ao desmembramento; 
população excessiva para um sô Pároco e, em consequência, deficiências e 
falhas na cura das almas e administração dos sacramentos.(90) 

Não refere, pois, os critérios que levaram à adopção daquele traça
do. Mas uma reflexão sobre as ruas que compunham cada freguesia, leva-nos 
a sugeiir o seguinte: 
1Q - não foi primordial a preocupação de distribuir equitativamente a po

pulação pelas diversas freguesias, pois os numeramentos conhecidos 
atribuem à freguesia da Sê mais de metade de toda a população resi
dente intra muros.(91) 

2Q - Os critérios de natureza geográfica sé em parte foram preponderantes. 
Com efeito, o rio da vila que, descendo por entre vimeiros acima das 
Hortas, corria a descoberto pelas actuais ruas de Mousinho da Sil
veira e de S. João, não constituiu limite de freguesia,como seria ló
gico não obstante o seu insignificante caudal.Mas as elevações da Sé, 
da Vitória e de S. João Novo, foram referenciadas como núcleos das 
freguesias a criar. 

3Q - Parece terem sido decisivas na definição dos polos do novo traçado 
motivações de carácter histórico-religioso e económieo-sociológico. 
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Assim, a freguesia da Sé irradiaria da vetusta catedral e, como ma
triz, devia conservar parte substancial dos moradores bem como duas 
das mais importantes e aristocráticas artérias: a Rua Chã (outrora 
Rua Chã das Eiras, que ficava entre a Porta de Vandoma da primiti
va cerca e a Rua de Cimo de Vila) (92) e a Rua das Flores ou de San
ta Catarina das Flores, rasgada por ordem de D. Manuel por entre 
hortas e jardins episcopais que no sitio havia e tendo como limites 
a Praça de S. Domingos (em frente ao Mosteiro do mesmo nome) e o 
Terreiro de S. Bento (defronte das Beneditinas do Convento da Ave-
-Maria) (93) 

A freguesia de S. Nicolau teria o seu centro na movimentadissima 
Praça da Ribeira ou Praça simplesmente, como se dizia na época, vasto re
cinto quadrado situado em frente da porta do mesmo nome.A Igreja paroquial 
estava implantada era zona ouase periférica, mas junto a uma rua tão larga 
que, durante o período filipino(e certamente depois)era entaipada 3 vezes 
no ano para servir de praça de toiros da cidade.(9*0 Era a Rua Nova ou 
Rua Formosa, como gostava VJ.G -une chamar ±y. voao ±. que a mancara cons.t̂ ruxr 
nos fins do século XIV - princípios do século XV, entre o Padrão de S. 
Francisco e a Rua dos Mercadores. 

Quando foi extinta a Paróquia de Belmonte e anexada parte dela à 
freguesia de S. Nicolau, o Templo achou-se em posição mais equidistante. 

A Paróquia de Nossa Senhora da Vitória teria como polo um local de 
grandes tradições religiosas.Efectivamente naquele morro os judeus do Por
to haviam construído outrora a sua sinagoga.(95) 

Finalmente, S. João de Belmonte correria a partir da Praça o Rossio 
do mesmo nome (96) e incluiria no seu perímetro a importante Rua de Bel
monte com seu Padrão. 

Uma primeira alteração a este traçado inicial deu-se, como vimos, 
cerca de 20 anos depois de ser estabelecido,com a extinção da paróquia 
de S. João de Belmonte, tendo o seu território sido integrado nas duas 
freguesias vizinhas de S. Nicolau e da Vitória. 

A partir de então, tirando o arredondamento de I838 - l8*fl (97) a 
divisão paroquial no espaço intra muros não se alterou, nas suas linhas 
gerais, até aos nossos dias. 
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^.2 - Praças e locais de lazer 

Como qualquer cidade europeia da época, o Porto procurou manter es
paços livres de fruição pública a aue chamavam Praças ou Rossios os quais, 
tal como hoje, se destinavam a encontros, a lazer e a actividades comer
ciais. 

Assim, em frente das principais Portas da cidade, do lado exterior 
mas especialmente do lado de dentro, procurava-se deixar livres grandes 
áreas, antes de mais por razões pragmáticas ligadas com o movimento de 
carros, cavalgaduras e pessoas,de dentro para fora e no sentido inverso. 

0 mais importante desses Rossios era a Praça da Ribeira â qual dia
riamente confluía gente de todos os pontos da cidade e dos arrabaldes pa
ra comprar e vender produtos de consumo corrente,como veremos.Era aí que 
se arrematavam anualmente as sisas e as rendas do Concelho e também lá 
tinha a sua sede a Almotaçaria da Cidade. 

Mas as outras Praças, da Porta do Olival, da Porta de Cimo de Vila 
e da Porta de Sarros, cada uma à,sua maneira, tinham grande importância 
no desenvolver da vida quotidiana da urbe. 0 rossio do Olival foi ocupa
do durante os primeiros anos de domínio filipino quase exclusivamente 
pela guarnição militar estrangeira aue o Rei quis manter na cidade.Fei
ção algo semelhante coube, por períodos curtos, à zona da Porta Nova de 
Miragaia, posto avançado da prevenção de ataques militares.Mas a Porta 
Nova não deixou de ser considerada e utilizada como a Porta Nobre.E a 
construção da nova Relação nas imediações da Porta do °lival desmilitari
zou definitivamente o local,valorizando-o de forma assinalável.A curto 
prazo,dada a comodidade que oferecia,tornou-se o local preferido pelos 
Magistrados para estabelecimento de residência. 

Da parte de dentro da Porta de 0 a r r o s abria-se um magnífico Ter
reiro, limitado pela frontaria do hosteiro beneditino da Ave Maria.Nele 
semanalmente se realizava a feira da Cidade. 

Finalmente tanto a zona de Ci m o de Vila como a do Olival,dentro e 
fora de Portas,desde muito cedo foram dotadas de infraestruturas para 
acolher os transeuntes.Tanto numa como noutra abundaram estalagens com 
camas e mesa,como veremos. 

No miolo da cidade,quase todos os Mosteiros e Igrejas voltavam as 
suas portas para pracetas mais ou menos espaçosasrassim,junto às Bene
ditinas a referida Praça de S.Bento; defronte dos dominicanos,à entrada 
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da Rua das Flores,a Praça de S.Domingos,com seu chafariz^junto aos Graci-
nos ou Eremitas de Santo Agostinho conservou-se a Praça de Belmonte que 
Novaes considerava larga e espaçosaf98)jdiante do Mosteiro de Santa Clara 
também se manteve uma praça interessante,enquadrada pela Ermida de San
to António do Penedo,cuja primeira pedra foi lançada em 13 de Março de 
l6l8.(99)Finalmente não se olvide o largo de Santo Eloi que se estendia 
defronte do Mosteiro e Padrão do mesmo nome. 

Mas não era apenas junto das Portas e dos Conventos que se rasga
vam espaços de liberdade e de fruição comunitária.Para além de muitas ca
sas, talvez a maior parte,possuírem anexo o seu quintal ou enxido priva
tivo,certos lugares eram naturalmente propícios à reunião de pessoas e a 
actividades comerciais:por exemplo,o ^erreiro do '̂ rigo, junto ao Rio Dou
ro,um pouco a ocidente da Praça da Ribeira,diante do Postigo que dele re
cebeu o nome.Mais acima,próximo da Rua das Piores e sobranceiro ao Rio 
da Vila um local,a que se chamava Ponte de S.Domingos,era sítio privile
giado e preferido para a concentração de boticas e lojas.E mais espaços 
havia,sem dúvida,na zona mais antiga,junto à Si,junto dos Paços do Conce
lho e provavelmente nas imediações da Casa dos Vinte e Quatro. 

Quem quisesse divertir-se ou passear em amena cavaqueira nas tardes 
cálidas dos dias festivos ou de ripanço,não buscaria as praças lageadas 
e escaldantes do burgo mas as sombras reconfortantes das arvores que se 
alinhavam fora de muros.E havia dois locais aprazíveis,capazes de propor
cionar bom acolhimento:um era fora da Porta de Carros;outro era nas pro
ximidades da Porta do °lival,actual Praça da Cordoaria. 

Quanto ao primeiro,entre a Porta citada e a fonte da Arca,dispunha 
de abundantes choupos qua; havia mais de um século se tinham plantado(lOO) 
e de álamos de crescimento mais recente (101),sob os quais se construí
ra uma dúzia de assentos de pedra,em 1627,(102)para que cidadãos,fidal
gos e mercadores passeassem sua prosápia,usufruindo da lufada fresca da 
tarde, 

0 outro situava-se no Campo do ulival e era um produto da iniciati
va régia filipina.Efectivamente,Filipe III,por carta de 28 de Setembro de 
l6ll mandara aí plantar uma alameda que se queria frondosa e para acesso 
a ela ordenou cumulativamente que se abrisse um Postigo no Muro,defronte 
cio errexro da nova Relação,projecto que depois mandou cancelar.Mas esse 
propósito real evidencia-nos que a arborização do sítio se deve enqua-
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drar no conjunto das obras da nova ^asa do Porto.Na alameda os Hagistra-
dos encontrariam o ambiente calmo,capaz de proporcionar descanso e re
creio.E ainda sugestivo que o Encarregado desta obra seja precisamente o 
Desembargador Manuel de Sequeira de Novais aquém, enquanto Corregedor ha
viam sido confiadas as obras do recêm-construído tribunal.(103) 

Mas não foi pacífica e unanime a aceitação do melhoramento. 
A carta régia referida foi lida e examinado o seu teor na vereação 

de Ik de Janeiro do ano seguinte de l6l2.No momento nenhuma objecção se 
formulou da parte da Governança.(10*0 

Mas em Março o Procurador da Cidade apresentou um requerimento ao 
Juiz e Vereadores para que chamassem à Câmara Fidalgos,Cidadãos e Povo 
para,em Junta,se tomar posição quanto ao assunto de que se vinha falan
do. (105) 

Ao que supomos,a motivação do estranho requerimento do Procurador 
teve origem nas implicações negativas de natureza estratégico-militar que 
o Sargento-Mor da Cidade e Comarca,Pêro Lopes Camello,previa seguirem-se 
do crescimento das árvores.Com efeito,o dirigente militar,em documento 
escrito entregue na Câmara,afirmava que,a curto prazo,a vegetação conver-
ter-se-ia num poderoso aliado de hipotéticos inimigos que poderiam pro
gredir até junto dos Muros sem serem detectados pois as copas e folhas 
impediriam que se alcançasse o mar com a vista,como até então acontecia. 
Aliás,com tal obstáculo,a prépria artilharia seria inofensiva. 

Por outro lado.arcescentava o estratega,a cidade ficaria privada de 
um espaço ideal para o treinamento militar o que revertendo em primeiro 
lugar em desfavor dela,podia eventualmente prejudicar todo o Reino! E,pa
ra convencer a Governança a ir por ele,rematou a sua diatribe com a lem
brança de que,por um lado,o Povo estava contra a Aiameda e,por outro,os 
pobres cordoeiros que há tantos anos produziam as amarras para os galeões 
do -"ei, ficariam privados de suas oficinas ! (106 ) 

Entregue a exposição ao Desembargador,este ironizando e,de algum mo
do .censurando o facto de os Vereadores terem dado seguimento aos aponta
mentos de Pêro Lopes Camello,aceitou responder a todas as objecções e-
nunciadas. 

A réplica do Desembargador merece alguma atenção pelos pressupostos 
políticos e pelas preocupações de embelezamento urbano que revelam. 

Afirma o Magistrado que não há razão para os receios do Sargento-Mor 

http://l6l2.No
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visto que,por um lado,Filipe III,tao amigo da concórdia,nada tomou mais a 
peito que celebrar a paz com os inimigos "destes Reinos".Mesmo que as hos
tilidades "por nossos pecados" se reacendessem,nada mais fácil que pegar 
num machado e derrubar os choupos,se tal se impusesse.Quanto aos cordoei-
ros,acrescenta,já haviam compreendido que trabalhariam mais confortavel
mente sob a sombra das árvores que antes e até já lhe tinham agradecido. 

Quanto às valas que se cavaram e impediam o acesso,destinavam-se a 
que os animais não destruíssem as árvores que se plantaram.De resto,desa
pareceriam quando as árvores estivessem crescidas. 

E o Desembargador aproveita para discretamente criticar uma prová
vel tacanhez dos opositores:a iniciativa da arborização devia ser olha
da como um favor do ^ei que a ordenava e como motivo de honra para os ci
dadãos e benefício para todos,nomeadamente os fidalgos,sendo a cidade tão 
carecida de praças e sítios frescos. 

A firmeza de Manuel ùequeira de ^ovais e a severa admoestação que 
no final do seu arrazoado,dirigiu ao Sargento-Mor afasta,ao menos na a-
parência,qualquer oposição do Juiz e Vereadores,se I que ela,como parece, 
se chegou a esboçar.(107)Afinal,bem vistas as coisas,nao havia razão pa
ra nao apoiar a iniciativa régia de criar uma ampla zona de sombras,mes
mo tratando-se de uma cidade onde a maioria das casas se prolongava num 
pequeno quintal. 

Mas o facto de a despesa da Alameda dever correr por conta da Impo
sição do vinho,cujo ^ofre já subsidiara grande parte das obras acessóri
as da nova Relação,deve ter suscitada reparos.Não faltaria mesmo quem 
achasse tal despesa um desperdício,sabendo-se das necessidades de dinheiro 
para outros empreendimentos tais como reparação de calçadas e fontes.Tal
vez seja essa a explicação para o facto de o Desembargador ter decretado 
o embargo de todo o rendimento da Imposição.(108) 

fc quando a Câmara se queixou ao Monarca da atitude autoritária de 
Sequeira de Novais,presaente-se na resposta régia que algum entrave na 
prossecução da obra acabou por advir da parte da governança.(109) 

De resto,o Rei manteve-se firme na exigência de que a plantação se 
concluísse e se conservasse.Com essa finalidade ordenou que se nomeassem 
k guardas que a vigiassem de dia e de noite,para nao ser danificada.(110) 

Qual seria o aspecto do parque,depois de crescidas as plantas? 
Sabemos que a Alameda era constituída por um enorme rectângulo,dis-
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tribuindo-se as plantas por 17 ruas de 110 a 120 metros de profundidade 
e de 5 a 6 metros de largura.A disposição geométrica dos elementos em 
tao grande espaço representava uma novidade cujos benefícios o futuro 
demonstraria» 

Se aquele espaço verde se criou,isso ficou-se devendo à tenacidade 
do Desembargador Manuel de Sequeira de Novais que,muito provavelmente, 
terá sido também o autor da ideia. 

Hoje o Jardim da Cordoaria não será a Alameda de Sequeira de Novais. 
Mas testemunha o projecto arrojado do Desembargador e é,cora certeza,o es
paço verde mais antigo e venerando da Cidade. 

k,J> - 0 gosto por espaços arborizados 
A partir daqui multiplicam-se os sinais de que os portuenses do 

século XVII cultivaram o gosto pelos espaços verdes,associando-os à pren
se nça da água. 

Nao deixa de ser curioso assinalar que das fontes existentes fora 
de Muros,à volta de três delas foram plantadas árvores que proporcionavam 
sombras e brisa agradável no verão:assim no Chafariz de Nossa Senhora da 
Batalha,o Procurador da Cidade fez plantar,em I636,vários carvalhos;( llí 
na Fonte da Arca,como vimos,colocaram-se álamos para além dos que,se
gundo Novaes,já lá existiam.E em l628,a Fonte dos Framengos,do outro la
do do Rio,foi igualmente povoada de choupos.(112) 

A frequência com que na documentação se nos deparam notícias de ve
getação fazem-nos admitir que a nossa cidade,como muitas outras da época, 
conservou a feição rural em muitos dos seus recantos.Fala-se da existência 
de laranjeiras e figueiras na Rua do Redemoinho (113) bem como abaixo de 
Santa Ciara.(11*0Na R»a de Trás cresciam figueiras,ameixoeiras e maciei
ras. (115)0 quintal das casas de Jer6nimo Lopes,na Rua de Cimo de Vila,além 
do poço,exibia uma parreira,duas laranjeiras e duas figueiras.(ll6)Na mes
ma Rua,o enxido do cidadão Inácio Ferraz de Figueiroa alimentava igual 
vegetação. 

Arvores de fruto sao ainda documentadas num quintal tapado,cercado 
e murado,da calçada da Relação,(117) bem como na Rua da Reboleira,na ca
sa do médico António Ferreira.Por seu lado,as freiras de S.Bento dotaram 
a sua cerca de uma horta e pomar.(ll8)Provavelmente todos os Mosteiros da 
Cidade programaram aproveitamentos semelhantes. E lá para os lados de 
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Hiragaia nao faltavam limoeiros,laranjeiras,videiras e outras árvores 
frutíferas.(119) 

Na Rua do S0uto,na zona dos aloques,medravam loureiros(120).Mas 
também as árvores de grande porte se disseminaram na cidaderpinheiros 
erguiam-se no Codeçal,nas imediações de Santa Clara (I2l) e ainda fora 
da Porta de ^arros(l22),Garvalhos abundavam dentro e fora de muros,espe
cialmente nas vizinhanças dos Ferradores,além da Cordoaria.(l23)Casta-
nheiros apareciam nas proximidades da Fonte das virtudes(124) e fora da 
Porta do Olival.(125) 

Estas noticias recolhidas um pouco ao acaso na documentação (que 
normalmente nao é muito generosa neste tipo de informações)cimentam a im
pressão de ruralidade e a ligação ao campo que a Cidade manteve durante 
séculos. 

Conclusão 

Alterações profundas marcaram positivamente a cidade do porto du
rante o período compreendido neste estudo.Antes de mais,reorganizou-se to
do o^espaço através da divisão paroquial segundo um traçado que ainda ho
je naofoi de todo ultrapassado. 

Depois,deram-se importantes passos para a sua definição urbanística: 
se a zona da Porta do Olival havia sido militarizada (e de certo modo a-
bandonada)nos inícios da ocupação castelhana,a construção no local do edi
fício da Relação restituiu ao sitio a dignidade de outrora.E se o im6vel 
filipino nao resistiu muito tempo,as suas diversas reconstruções manti-
veram-se na zona então escolhida. 

Se ê verdade que em termos de arruamentos o perímetro urbano não 
conheceu novos traçados,veremos que os acessos à cidade foram melhora
dos significativamente.Por outro lado,a Arquitectura encontrou terreno 
propício:Beneditinos,Gracianos,Carmelitas Descalços.Lóios,,Jesuítas e ou
tros levantaram ou beneficiaram substancialmente as suas Casas. 

E a plantação da Alameda do ^lival,na Cordoaria,aproveitando a abun
dância de água que se fizera chegar à cidade desâe Paranhos,parece-nos 
um benefício notável em termos objectivos e de grande alcance pelo que 
significou de novidade e de arejamento mental. 



Notas -95^ 

(1) - Sobre o Termo de Lisboa ver RODRIGUES, Maria Teresa Campos, As
pectos da Administração Municipal de Lisboa no século XV, Lis-
boa, s/d, pp. 19-26 (sep. da "Revista Municipal", nõs 101 a 109. 
E sobre o alfoz de Coimbra, OLIVEIRA, António ;-e,A vida económi
ca e social de Coimbra de 1537 a 164-0, I vol., 1& Parte,Coimbra 
1971, pp. 19-31. 

(2) - Corpus Codicum Latinorum et Portugalensium ..., I vol., Porto, 
1893, pp. 20-23. 
Sobre a formação do Termo do Porto, ver SOARES, Torquato Brocha
do de Sousa, Subsídios para o Estudo da organização Municipal da 
cidade do Porto durante a Idade Media, Barcelos, 1935, pp.140-14-3, 
e 0 Porto Medieval in Nova Monografia do Porto organizada por 
BASTOS, Carlos, Porto, 193^, pg.72;"Vereaçoens" Anos de 1390-1395 
com comentários e notas de BASTO, A. de Magalhães, 2^ ed., Porto, 
s/d, nota VI, pp. 333-336; AZEVEDO, Padra Agostinho, A Terra da 
Haia (Subsídios para a sua i--onograf ia, Porto, 1939, pg»54; JORGE, 
Ricardo, Origens & Desenvolvimento da População do Porto.Notas 
históricas & Estatísticas, Porto, I897, pp. 52-53 e Demographia~e 
Hygiene da Cidade do Porto, I, Clima, População, Mortalidade,Por
to,1899, pg. 107; História da Cidade do Porto dirigida por PESES, 
Damião e CRUZ, António, Vol. I, Porto, 19ô2,pg. 97 e ss. 
Sobre Melres,poderá ver-se OLIVEIRA,Camilo de,0 Concelho de Gondo-
mar(Apontamentos monográficos),1 vol,3a ed.,Porto,1983,p. 89 

(3) - Corpus Codicum..., o.c.,pg. 120. 

(4) - Corpus Codicum..., Livro lg das Chapas, Porto, 1938, pp. 6-7. 
0 Julgado de Penafiel de Sousa foi, de novo, subtraído ao Termo 
do Porto para ser doado a João Rodrigues Pereira na condição de 
este vender ao rei as terras de Baltar e Paços. Mas, como foi 
impossível ao fidalgo libertar tais terras por anteriormente as 
ter vendido ao Condestável, o monarca anulou esse contrato em 
29 de Setembro de 1394 e reintegrou- a jurisdição do Julgado 
no Termo do Porto. (Corpus Codicum ..., I,pgi- 534. 

(5) - Corpus Codicum ..., I,pp. 122-123. 

(6) - JORGE, Ricardo, Demografia e Hygiene ..., pg.63, nota 1 e Corpus 
Codicum ..., I, pg.99. 

(y)- As fontes que utilizaremos para esta reconstituição sao fundamental
mente as seguintes: 
Livros de Vereações da Câmara do Porto conservados no seu Arquivo 
Histórico nos quais se escreveram os termos da tomada de posse dos 
funcionários administrativos e judiciais dos Julgados e suas fre
guesias. Ainda do Arquivo Histórico Municipal do Porto ver o Livro 
do Lançamento dos Serviços de Sua Magestade 1624.(Infelizmente apenas 
se conservaram os lançamentos do Julgado de Refojos)Ver ainda os 
Livros das Companhias de °rdenanças;Livros de Décimas;Livro 2S do Re-
gisto Geral;Inquiriçoes de Afonso III,publicadas no Corpus Codicum . 
vol. I;ANTT,Livro do numero que se fez das cidades e vylas e loguares 
dantre doyro e minho e moradores délie e termo (Gaveta 15.ms 24,nQl?^ 
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Foi-nos util para este trabalho a obra de SANTOS,Cândido Augusto 
Dias dos,0 Censual da Mitra do Porto.6ubsidios para o estudo da 
Diocese nas vésperas do Concilio de 'ï'rento ,Pprto ,1975 

(8) - Julgado e Concelho n ao sendo palavras rigorosamente sinónimas,apa
recem indistintamente nos Livros de Vereações a designar a mesma 
realidade institucional. 

(9) - Os Livros de Vereações situam a freguesia de S.Miguel da Palmeira 
ora no Julgado da Maia ora no de Bouças.Dada a sua situação geo
gráfica parece-nos que se deverá enquadrar no Julgado de Bouças sem 
deixar dé pertencer à Terra da Maia.Acrescentemos que a povoação de 
Sendim ê considerada como freguesia no LV 28,fl. 42v. 

(10) - Os Livros de Vereações quase invariavelmente colocam Lordelo 
no Julgado de Refojos mas o Livro de Lançamento do Serviços de 
Sua Majestade (162*0 não a refere no elenco das freguesias onde 
se lançou a finta.S as Inquirições situam-na no Julgado de Aguiar 
de Sousa. A explicação para o facto, creio estar contida na obser
vação de COSTA, Américo, no Diccionario Chorografico de Portugal 
Continental e Insular, vol. VII, Lisboa, 19^-0, pg. ?lk segundo a 
qual onde hoje ê Lordelo houve em tempos duas freguesias separa
das pelo Rio Ferreira: Lordelo na margem esquerda,do Julgado de 
Aguiar de Sousa e Castanheira, na margem direita, do Julgado de 
Refojos. 

(11)- AHMP,LV 30,fl. 71v situa a freguesia de Cristelo no Julgado de Pe
nafiel.0 mesmo acontece com as freguesias de Sobreira(LV30,f1.115v.) 
e Parada Todeia. Melres,embora considerada Concelho,é integrada nes
te repetidamente nos Livros de VereaçSes. 

(12)- As freguesias de Irivo,Lagares e Urro são por vezes colocadas no 
Julgado de Aguiar de Sousa.Ver respectivamente AKMP,I,V 28,fl. 100, 
LV_30, fl. 109 e LV 27,fl.2k2.E relativamente a Marecos o Escrivão 
começou por inscrevê-la no Concelho de Penafiel e depois rasurou 
para escrever Aguiar de Sousa...(LV 30,fl.l98v.) 

(13)- SANTOS,Cândido Augusto Dias dos,0 Censual...,p.l35 

(1*0- AZEVEDO,Padre Agostinho,o.c.,p. 56.0 autor transcreve informações 
do Pároco de S.Mamede de Coronado na sua Memória Paroquial de'1758. 
Nao cremos que a figura considerada nas Ordenações Filipinas.L, iQ, 
tit. 65,§ 7,em que se prevê que a jurisdição dos Juízes Ordinários 
dos lugares que passam de 200 vizinhos possa ir até 1$000 reis em 
bens móveis sem apelo nem agravo - se aplique aos Ouvidores aqui 
considerados. 

(15)- Ord. Filip..L. 10,tit. 65,§ 73. Neste aspecto não diferia muito do 
Juiz das Vintenas. 

(16)- Cremos não ser alheia a esta dasignação o facto de tais lugares 
estarem sob alçada de ^idalgos: Conde de Penaguião e Balio de Leça, 
respectivamente.Os Livros-de Vereações apresentam normalmente no 
Anîrp;LVd?8:fÎ:.a8n9°v!9J:iÇa0 d ° S J u l ^ — *° W . V e r . p o r exemplo, 
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(17) - Na tese complementar contamos descrever o mecanismo destas elei
ções. 

(18) - 0 contexto e a análise dos diversos termos de tomada de posse des
tes funcionários leva-nos a pensar que as 3 expressões não sendo 
sinónimas guardam o mesmo conteúdo. 

(19) - AHMP, LO do Lançamento.... 

(20) - SILVA, F. Ribeiro da, Pirataria e Corso sobre o Porto, Porto,1979 
(Sep. de"Revista de História", Porto, 1979), p.19. 

(21) - AHMP, L. 20 de Sentenças, fis. 366-367. 

(22) - AHMP, L. 30 de Sentenças, fl. 220. 

(23) - AHMP, Idem, fis I5O-I52. 

(24) - AHMP, L. 20 de Sentenças, f1.197-203. 

(25) - AHMP, Idem, fis. 366-368. 

(26) - AHMP, L. 30 de Sentenças, fis. 198-205. 

(27) - AHMP, idem, fis. 175-l8l. 

(28) - AHMP, idem, fis. 23^ -239. 
(28A)- NO mapa anexo não assinalámos os Coutos de Vairão, Vilela e Loriz 

porquanto não encontramos qualquer documento que nos fizesse acre
ditar que mantinham a sua vigência.No entanto, João de Barros na 
s u a Geographia d'entre Douro e Minho e Trás-os-MontesT(Porto. 
1919, p. 79) escrita em 15̂ +9 menciona os dois primeiros. 

(29) - Na BPMF encontra-se um manuscrito (ng 121) que conserva algumas 
Actas de eleições dos Juízes,Porteiros e Almotacés do Couto de Sar-
to Tirso e do de S. João da Foz, ambos pertencentes à- Ordem de S. 
Bento. 

(30) - AHMP, L. 3Q de Sentenças, fis. ^38-^39. 

(3D - DOMÎNGUEZ ORTIZ, Antonio,El Antiguo Regimen: Los Reyes Católicos y 
los Austrias, 5s ed., Madrid,197^, p. 20h.  

(32) - Orden. Filip.. L. 1Q, tit. 60, § 6. 

(33) - Corpus Codicum ..., L. 10 das Chapas, p. 32. 

(3^) - AHMP, L. 30 de Sentenças, fl. 322v. 
(35) - AHMP, LV 38, fl. 48. 

(36) - AHMP, L. 20 de Sentenças, fl. loi. Ver ainda LV H , fl. 112 onde 
se informa sobre uma correição feita pelos Vereadores. 
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(37) - AHMP, ihidem. 

(38) - AHMP, LV 4l, fl. 20 

(39) - AHMP, ibidem. 

(40) - AHMP, L. 3Q de Sentenças, 304-311. 

(41) - AHMP, LV 29, fl. 93 

(42) - AZEVEDO, Pe. Agostinho, o.c. , p. 199. 

(43) - AGS, SP, Portugal, L. 1522, fl. 15v. (Carta de 23.2.1629) 

(44) - AHMP, L. 3Q de Sentenças, fis. 94-104, 277 e 348-350.0 assunto não 
deve ter ficado definitivamente resolvido, pois a memória feita 
pelo Pároco <âe Roriz para o Dicionário Geográfico declara que o 
Juiz do Couto era pedâneo, posto pelos Padres da Companhia de Je
sus de Braga.Ver CARDOSO, Pe. Luís, Descrição do Concelho de Santo 
Tirso contida no Dicionário Geográfico de Portugal, Porto, 1955, 
p. 112. 

(45) - AHMP, L. 50 de Sentenças, fis. l46-l49v. 

(46) - Ord. Filip., L. 3Q, tit. 5,§ 9 :"E mandamos, que era todo o caso, 
que pertencer á Amotaceria, seja o réo citado e demandado perante 
o Almotacê de seu foro, onde o caso acontecer sem embargo de qual
quer privilegio de foro, que o autor, ou réo tenha..."(Citamos pe
la edição de I85O). 
Segundo o Procurador dos Feitos da Coroa,aos dois lavradores cul
pados deviam ser aplicadas as penas das Ordenações, nos termos do 
§ 14, tit. 1 do L. 2Q das mesmas Ordenações :"E mandamos, que aauel-
le, que citar e demandar qualquer pessoa perante a Justiça Eclesi
ástica no caso, em que a jurisdição a Nôs pertença, pague trinta 
cruzados..." 

(47) - AHMP, L. 50 de Sentenças, fis. 434-439.Os dois lavradores e o Mei
rinho,por ter desistido da execução da pena,foram igualmente con
denados. 

(48) - Denunciaram a ri Manuel Fernandes, piloto, de 34 anos e Gonçalo A-
fonso, calafate.AHMP L.1Q de Sentenças, fl. 121. 

(49) - Orden. Manuel., L. 1Q, tit. XLIV, § 43 e tit. XLIX, § 19.Estes fo
ram os artigos invocados pelos Vereadores. 

(50) - AHMP, L. 1Q de Sentenças, fis. 118-129. 

(51) - A documentação relativa a estas longas demandas encontra-se no AHMP, 
L. 30. de Sentenças, fis. 159-248 e L. 5Q, fis. 220-229 e 400-405. 

(52) - No Couto o vinho era vendido a 9 reis o quartilho, quando na cida
de o melhor não passava dos 6 reis.(AHMP, LV 37, fl. 165 v.)0uem 
ganhava era naturalmente o Balio. 
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( 53) - Os Livros de Vereações apresentam as tomadas de posse destes fun
cionários somente a partir de 1634. Não aparecem antes porque não 
possuímos Livros de Vereações para o espaço compreendido entre 
1629 e 1633 inclusive. Sabemos que em 28 de Maio de 1629, Juiz, 
Vereadores e Procurador da Cidade tomaram posse da Honra de Rebor-
dões e ordenaram a suspensão imediada do Juiz que lá exercia fun
ções e se elegesse outro para o substituir. A eleição porém s6 se 
realizou em Novembro de I63O e curiosamente o Juiz suspenso foi 
reeleito por unanimidade pelo povo presente que exigiu o respeito 
pelo seu privilégio antigo de terem na dita Honra Juiz Ordinário , 
o que efectivamente conseguiram embora fosse a Câmara a confirmá-lo. 
Ver AHMP, L. Sentenças n°- 3. fl. 105-10? 

(54) - FREIRE,A.Braamcamp,Povoação de Entre Doiro e Mjnho no XVI Século 
in "Archivo Histórico Portuguez",vol. III,Lisboa, 1905,p.259 

(55) - Corpus Codicum...,Livro 1Q das Chapas,p. I69 (carta de Filipe II 
à Câmara do ^orto de 24.2.1582) 

(56) - A morte de D.Francisco de Sá e Meneses verificou-se,pois,nos fins 
de I582 e não em fíetembro de 1584 ou 17 de Março de I585 como 
sugere FELGUEIRAStGuilherme,Monografia de Matosinhos,Lisboa,1958, 
p. ^23 

(57) - AHMP, L. 4c de Préprias, fl. 54 v. 
(58) - SALES, Padre Ernesto, Cortes de Lisboa em 31 de Janeiro de 1583, 

para .juramento do Principe D. Filippe, filho del-rei D. Filippe I 
de Portugal, in"Revista de História", nõ 45, vol. 122, Lisboa,1923, 
pg.37. 

(59) - AGS, SP, L. nQl456, fis.74-75. 
(60) - Relativamente a I583 não possuímos sobre o assunto qualquer registo. 

(61) - C C , L. 1Q das Chapas, pg. l40. 

(62) - AHMP,LV 40,fl. 323 

(63) - Corpus Modicum,L. 10. das C h a p a s $ p . 139.Refira-se,todavia,que o nu-
ramento de 1527 se refere a Azurara como "vylla e povoaçom".FREIRE 
A.Braamcamp,o^c.,p.259 

(64) - AHMP,L. Ig de Sentenças.fis.1^1-1 V? e L. 52,fis. 126-131.Segundo 
a versão da Câmara do Porto, a feira começara a realizar-se por 
volta de 1480 e fora seu iniciador um carniceiro que construíra s 
sua casa junto da Ermida.Logo nos princípios aí se cometera um 
homicídio cujos autos e inquirições foram da responsabilidade dos 
duizes,tabeliães e Alcaide do Porto.Só depois ê que começaram a 
ser povoados os casais ao redor,os quais sempre obedeceram às 
autoridades da cidade. 

(65) - SANTOS,Cândido A.Dias dos,Censual....p.64 

(66) - AHMP,LV 48.fl. 237 
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(67) - AHMP, Arrematações de ggndas L, n°- 1,(1596) fis. k2-k2 v. Mediante 
a entrega de 40.000 reis anuais ao almoxarife obtinham isenção de 
sisa em vários produtos, nomeadamente na compre e venda de bois. 
Idem, fis. 20-20v.Sobre o Ouro como parte integrante do Termo Velho 
ver AHMP, L.Sentenças nQ 5, fl. 121. 

(6&) - Ainda nos finais do século XVII se conservavam os muros da antiquís
sima cerca do morro da Pena Ventosa que rodeavam a primitiva cidade 
episcopal oa quais Manuel Pereira de NOVAES descreveu na sua obra 
Anacrisis historial, vol. II, Porto, 1913, pg. 8. Ao espaço cir
cunscrito por essa velha muralha chamava-se Castelo.(BASTO, A. de 
Magalhães, História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, I Vol., 
Porto, 1934, pg. 138-139. As portas ou arcos do muro da Pena Ventosa 
(Arco de~Santana, Arco de S. Sebastião, Porta de Vandoma, Porta das 
Verdades) conservaram-se até ao século XIX. 

(69) - Ver entre outros NOVAES,Manuel Pereira de,0uc.,pp.15-17.PASSOS, 
Carlos de,As muralhas do Porto,Coimbra,1921, OLIVEIRA,J,M Perei
ra de,0 Espaço urbano do ^orto.Condições Naturais e Desenvolvimen-

_to,Coimbra,1973,PP. 225-228 

(70) - PASSOS,Carlos de, o.c.,p. 14,Segundo este autor,Novaes refere 2 
postigos que nunca terão existido:o do Pescado e o da Canastraria. 

(71) - NOVAES,Manuel Pereira de,( o.c.,p.l8) considera exagerado o n&me-
- ro de 30 Torres que ^oao de Barros na sua Geographia de Entre Dou
ro e Minho ,p, 29 atribui ao ^orto. 

(72) - Refira-se que esta afirmação ê repetidamente retomada ao longo das 
folhas da infindável demanda entre a Cidade e o Conde de Penaguião. 

- Afirma-se aí que ,de facto,houve em tempos um castelo na cidade, 
o qual^foi demolido por D.João 1,0 burgo fora então repartido por 
14 estâncias,Ver Corpus Codicum.. . , vol.III (Livro da Contenda...) 
Porto,1915,p. 311 ~ 

(73) - PASSOS,Carlos de,o.ç. ,p. 14. 0 baluarte foi edificado em I589 e 
nao em I58O como erradamente pensava este autor.Ver AHMP,L, do 
Cofre das Fortificações,fis.16-95 

(74) - SILVA,F. Ribeiro da,A criação das Paróquias de S.Nicolau e de Nossa 
Senhora da Vitória. (I583).Aspectos sócio-económicos ;e religiosos 
da época.Porto,1984.p.8 

(75) - DURAND,Georges,Etats et Institutions (XVI-XVIII siècles).Paris. 
1969,p.51 ~ 

( 76) - Redigiu a Escritura o tabelião de notas Rui de Couros.Ela f°i Pu_ 

blicada por LEAL,Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho,Portu
gal Antigo e Moderno,vol. V,Lisboa,1875,pp. 42-44 

(77) - Arquivo Distrital do ^orto,Cabido,1624,fl. 2v. 0 documento foi 
publicado por CRUZ,António,Algumas observações sobre a vida eco-
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nómica e social da Cidade do Porto nas vésperas de AlcáçerOuibir, 
Porto, 1967, pp. 2228. Achamos oportuno publicálo de novo na passa
gem do hQ Centenário da divisão paroquial, corrigindo gralhas da 
primeira publicação. Ver A criação das Paróquias ... o.c. pp.4li+7. 

(78)  COSTA, Padre Agostinho Rebelo da, Descrição Topográfica e Hist6rica 
da Cidade do Porto, 2 a ed. , Porto, 19^5, pg.7^. 

(79)  D. Rodrigo da CUNHA não refere qualquer data para a extinção da Pa
róquia e Manuel Pereira de NOVAES, o.c. pg. 86, também não assevera 
que em 1592 foi suprimida a mesma. 

(3Q)  ADP, Registo Paroquial, Vitória,L. misto n° 1, fl.l87. 
(31)  ADP, R.P., S. Nicolau, L. misto nQ 1, fl. 132. 
C',2}  ADP, R.P., Sê, L.Baptismos nQ 4, fl. k6v. 
(33)  ADP, R.P., Vitória, L. misto nQ 1, fl. 75. 
(8^f)  ADP, R^P. , Sê,L. Baptismos nQ 5, fl. 85. 
(85)  ADP, R.P., Vitória, L. misto nQ 1, fl.ll8. 
(86)  ADP, R.P., Vitória, L. misto nQ 1, fis. 117v. e 122. 
(87)  ADP, R.P., S. Nicolau, L. misto nQ 2, fl. 52v. 
(88)  ADP, R.P., Vitória, L. misto nQ l,fl. 122. 
(89)  AKMP, L.V. nQ 38, l607, fis.68 68v. 
(90)  ADP, Cabido, 162^, fl. 1. 
(91)  Tal se observa nos números fornecidos por D. Rodrigo da Cunha em 

I623 e nas cifras entregues pelo Bispo do Porto em Roma em 1688. 
Ver respectivamente CUNHA, D. Rodrigo da, Catálogo e História 
dos Bispos do Porto, Porte, 1623, pg. 372,e AZEVEDO, Carlos de, 
A Cidade do Porto nos Relatórios das Visitas "ad limina" do Arqui
vo do Vaticano in ^'Revista de Historia", vol. II, Porto, 1979, 
pg. 189. A proporção conservase nas estatísticas conhecidas para 
o século XVIII. 

(92)  NOVAES, Manuel Pereira de, o.c. , pg.35. 
(93)  Idem, pp. 2627. 
(9̂ ■')  AHMP, L.7Q dos Bens do Concelho ,l6l6, fls.2727v. 
(95)  Sobre a Sinagoga da Vitória ver BASTO, A. de Magalhães, História 

da Santa Casa ;.. o.c. pg. 1^2 e LAGOA, Querubino, A Synagoga do 
Porto , Porto, 1899. 

(96 )  Sobre esta Praça ver NOVAES, o.c. pg. 30 e ainda AHMP, Tombo Velho, 
1, fl. ̂ 52. 
Embora se nos afigure muito difícil enumerar todas as ruas e ruelas 
de cada Paróquia,vamos deixar aqui registadas todas quantas encontra
mos na documentação,procurando situálas no seu conjunto geográfico 
na intenção de proporcionar elementos para a elaboração da planta da 
cidade que uma conjugação pluridisciplinar de esforços háde tornar 
viável. 
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Assim â freguesia da Sê pertenciam: 
Rua de Cimo de Vila; Rua ChS das Eiras; Rossio da Porta de Carros; 
Rua dos Canos; Rua das Flores; Rua da Ponte de S. Domingos; Rua da 
Biquinha; Rua das Cangostas até â Travessa do Salvador; Rua áo3 
Mercadores até ao cruzamento da Rua Nova; Rua de S. Brás (que dava 
para o Hospital de Santa Clara - AHMP, LV 27, fl. 151); Rua da Bai
nharia; Rua Escura; Rua da Cruz do Souto; Rua do Souto; Rua Ponte No
va; Rua dos Pelâmes; Calçada da Relação; Rua e Viela dos Gatos(re-
ferida em NOVAES, o.c. , p. 35 e AHMP, Obras Públicas, Arrematações, 
L. 3, fis. 301-301v.); Rua do Castelo (aparece este topónimo nos 
Livros de Baptismo da Sé dos fins do século XVI); Rua de S. Sebasti
ão ou da Sapataria Velha (A. de Magalhães BASTO entende que os dois 
nomes designam a mesma rua-- o.c.,p. 1^1); Rua da Pena Ventosa; Rua 
das Aidas; Travessa das Aidas.(por cima do Colégio - AHMP, 
LVjf6, fl. 9^v.); Rua do Pé das Aidas; Rua de Santa Ana (referida em 
NOVAES, o.c., p.32); Rua do Eirado (contígua à Rua de Santa Ana -
ADP, Cabido, 50^, fis. 'f5~V?) ; Rua do Redemoinho ou dos Cónegos 
(por detrás da Sé - ADP, Cabido, 50'+, fl. 23 onde se refere que es
ta rua tinha ligação para a Travessa de Santa Clara, A. de Magalhães 
BASTO pensa que os dois topónimos designam a mesma rua); Pua das Ten
das (ligada ã anterior - ADP, Cabido, 497, fl. 324); Rua de Palhais; 
Kua do Codeçal ; Rua do Penedo ( AHMP, LV 34, fl. 126vé,onde ê refe
rida como "Rua grande e principal da cidade"); Travessa de Santa Cla
ra. 

A de S. Nicolau pertenciam as seguintes: 
Rua Nova, Rua de S. Nicolau; Rua da Reboleira (que Magalhães BASTO 
identifica com a da Tanoaria); Rua da Fonte Dourina; Praça da Ribei
ra; Rua do Buraco (ADP, Cabido, 493, fl. 362); Rua do Colégio Ve
lho; Rua das Cangostas,do Hospital do Salvador para baixo; Rua da 
Alfândega; Terreiro; Rua dos Mercadores, a partir do cruzamento da 
Rua Nova até à Praça da Ribeira; Rua da Lada; Rua do Barredo;Rua da 
Mancebia; Rua dos Canastreií^os (referida em NOVAES, o.c. , p.32 e em 
vários assentos dos Livros de Registo Paroquial); Rua da Almeja;Rua 
do Vale de Pegas; Rua da Baiúca; Rua dos Cobertos da Ribeira ou dos 
Barbeiros (AHMP, Tombo Velho, II, fl. 520); Rua dos Cobertos da Lada; 
Rua sobre o Muro da Reboleira; Rua sobre o Muro da Fonte Dourina; 
Rua sobre o Muro da Ribeira; Rua sobre o Muro da Lad^.. 

As ruas de S. João de Belmonte eram: 
Rua da Olivesaria; Rua dos Banhos; Rua da Porta Nova(Magalhães BASTO 
entende que as Ruas dos Banhos e da Porta Nova são a mesma.Mas o do
cumento da criação das novas paróquias distingue-as claramente)-Rua 
da Minhota(ficava próxima da Igreja de S. João - AIÍMP.LV 27. fl.lSl); 
Viela de Caicafrades (situada junto â Rua dos Banhos,'nor detrás das' 
casas desta - AHMP, Tombo Velho, II,fl. 801 e ADP, Cabido, 504,fl.39); 
Rua da Rosa; Rua da~*erraria Nova; Calçada do Forno Velho; Rua de 
Besteiros; Rua de Belmonte; Rua das Virtudes; Rua da Boavista (AHMP, 
L.2Q de Compras e Vendas, fl. 813); Rua de S. Francisco ("que é abai
xo da porta principal e portaria do dito mosteiro" - AHMP,Tombo Ve
lho, II, fl. 801); Rua do Adro de S. Francisco (AHMP,LV 27, f1.151. 
Julgamos tratar-se da mesma Rua referida anteriormente). 
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Finalmente eis as Ruas de. Nossa Senhora da Vitória: 
Rossio âa Porta do Olival; Rua de Trás de Santo Eloi; Padrão de San
to Eloi; Rua da Lagem da Ferraria (começava na Porta do Olival e aca
bava na Rua das Flores - AHKP, LV 27; fl.l51v.); Rua das Taipas; 
Rua de S. Miguel, até ao Postigo das Virtudes; Rua de S.Tiago ou de 
S. Roque(a rua ostentava os dois nomes: AHMP,Tombo Velho,11,fis.122 
e 160); Rua ou Escadas da Esnoga; Rua da Vit6ria(referida_ em NOVAES 
0'c« < P« 33); Rua das Barreiras (ficava nas traseiras da Rua de S. 
Miguel (AHMP,Tombo Velho. II, fl. 56I); Travessa ou Viela do Ferraz. 

( 97 ) - Sobre o arredondamento ver JORGE,Ricardo,o.c.,pg,117 e ainda LEAL, 
Augusto ^oares de Azevedo -Barbosa de Pinho,o.c. ,vol. 5Q,Lisboa, 
1875,pp.^7-^9. 

(98 )- NOVAES, o.ç, pg. 30. 
(99 )_ Sobre o Rossio do Mosteiro de Santa Clara ver AHMP, Tombo Velho,II, 

fl.459. Ver ainda LV_Jf2,fl. 150v. 
(100)- NOVAES, o.c, pg.43i 
(101)- AHMP, Obras Públicas. Arrematações, L.nO 3, fls.l96-196v. e 259-260. 
(102)- AHMP, Imposição do vinho, L. n° 6 (1627) fl. 2ò9. 
(103)- Corpus Codicum ... , L. 2o- das Chapas, pp.29-30 
(104)- AHMP, L.V. nõ 3J?,(l6l2), fis. 197. 
(105)- Idem, fl.223. 
(106)- Idem, fl 223v. 225. 
(107)- Idem, fl. 235t. 236 
(108)- Idem, fl.259v.260. 
<109)- C.C ..., L. 2S das Chapas, (Carta Régia de 6.3.I6I3. 
(110)- Idem, ibidem . A ordem de nomear guardas a quem seria pago o salá

rio anual de 8.000 reis não era totalmente nova pois em Agosto do 
ano anterior a Câmara dera posse a dois vigilantes a quem promete
ra o vencimento de 15.000 reis a cada um (AHMP, L.V. nS 39. fl.280). 
E em Maio de I6I3, a governança nomeou 2 quadrilheiros para pro
tegerem a mesma plantação (AHMP, L.V'nO 4 0/1 «55 e Préprias , L. 9. f . 2*t ) 

(ill)- AHMP, Imposição do vinho, L.nQ 15, (I636) fl. 2^2. 
d l 2 ) - Idem, L. n<2 8 (1628) fl. 257 v. 
( H 3 ) - ADP, Cabido, 50^, fl. 20. 
( 114) - AHilP, Tombo Velho, II, fis. ̂ 95-496. 
(ll5) ~ AHMP, To:iibo Velho, I, fis,- l4s. 
(116)- ADP, Cabido, ^97, fl. 266. 
(117)- AHMP, Tombo Velho,II, fis. 351-352. 
(118)- AHMP, L.V.nQ k?,(1636), fl 250. 
(119^- AHKP, L. 10 de Sentenças, fis. 237-238.; 

http://fl.259v.260
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(120) - AHMP, Tombo Velho, II, fis. 425 e 435. 
(121) - Idea, fis. 495-496. 
(122) - ADP, Cabido, 497, fis. 2-3. 
(123) - AHMP, L.V. nQ 42,(l6lS) fl. 60 e Tombo Velho,!, fis. 585. 
(124) - Idem, fl. lio v. 
(125) - AHMP, Tombo Velho, I, fis. 607-609. 
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A POPULAÇÃO 

1 - Aspectos demográficos 

0 estudo que nos propomos realizar nesta dissertação não visa dire
ctamente a demografia da Cidade e do seu Termo. Todavia, pareceu-nos util in
serir a temática da organização municipal urbana num contexto vasto que, pa
ra além das cordenadas geográfica, económica e social, não rejeitasse os da
dos demográficos conhecidos. As instituições municipais estendem-se e forti-
ficam-se como elemento indispensável da organização da vida colectiva das 
pessoas, não em abstracto, mas concretas, existentes, talvez quantificáveis. 

Quantas pessoas viveriam exactamente no Alfoz da cidade do Porto em 
algum momento do período aqui considerado? Presentemente tal resposta afi-
gura-se-nos impossível de obter. 

E quanto aos residentes no espaço urbano? 
D. Rodrigo da Cunha ê a fonte, por excelência utilizada (1) a qual, a-

lêm do mais, ostenta a vantagem de ser produzida e dizer respeito a uma da
da fracção do período que nos ocupa. 

Segundo este autor, a população do Porto, por volta de 1622, totali
zava, intra-muros, 12.033 pessoas dos quais 1032 eram menores, isto ê, a-
inda não tinham acesso à comunhão. Juntando-lhe a população das duas fre
guesias dos arrabaldes, Santo Ildefonso e Miragaia, atingia-se o total de 
1^.581 almas, assim distribuídas: 

Freguesias comunhão Menores Total 

Sê 5.651 4o4 6.055 
Vitória 2.100 300 2.400 
S. Nicolau 3.25O 328 3.578 
Sto Ildefonso 1.000 I50 I.I50 
Miragaia 1.251 147 1.398 

14.581 

Repetidamente citados e reproduzidos,estes números jamais foram ques
tionados nem o seu Autor desmentido. 
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Tentámos pôr â prova não estes valores mas os algarismos fornecidos 
por D. Rodrigo da Cunha relativamente aos habitantes das freguesias do Con
celho de Refojos de Riba D'Ave, comparando-os com os dados constantes de 
uma fonte fiscal da mesma época: 162^(2). Como era de prever, a tentativa 
resultou infrutífera pois uma coisa são as almas de confissão e comunhão, 
outra, bem diversa, e bem menor em termos numéricos, são os tributáveis e 
contribuintes.Quando muito constata-se uma vaga relação entre a quantidade 
de moradores e a de fintados que não é nem podia ser constante em todas as 
freguesias. 

Colocado perante as cifras de D. Rodrigo da Cunha, Ricardo Jorge não 
as rejeita. Na opinião deste autor, da comparação dos seus dados com os for
necidos pelo numeramento de D. João III (1527) segundo o qual as 5 freguesi
as do Porto contariam 12.177 habitantes (3) resulta que a cidade crescera 
muito lentamente no espaço de um século. 

Há, porém, outras informações que, embora menos conhecidas, convém 
ter presentes, ao menos para nos darmos conta de quão complexa é a questão 
e de como é difícil ter certezas neste campo: assim, D. Frei Marcos de Lis
boa ao pretender justificar o desmembramento paroquial em I583, afirma que 
na única freguesia da Sé, então existente, viviam "coatro para cinco mil ve-
zinhos em que ha dezoito para vinte mil Almas de confissão e Comunhão... 
fora os menores que serão outros tantos".(k) 

Que dizer destes números? 
Antes de mais, é exagero evidente afirmar que os menores e pessoas de 

confissão e comunhão se equivalem, mesmo que, por absurdo, se englobassem 
nos mesmos, isto é, nos que não comungavam, os estrangeiros não católicos. 
Da informação de Cunha ressalta que os segundos nunca ultrapassam 1/3 dos 
primeiros e raramente vão além de 20%. 

Quanto aos iniciados e participantes da Eucaristia (segundo as Cons
tituições Sinodais de I585 a idade para a confissão era aos 7 anos _• para 
a comunhão aos 12 para as meninas e 14- para os rapazes, oodendo esta ida
de ser antecipada pelo confessor) (kA) os algarismos referidos por D. Frei 
Marcos parecem situar-se igualmente acima do razoável, se comparados com 
os de D. Rodrigo da Cunha, tanto mais nue o espaço por aauele considerado é 
apenas o da freguesia da Sé,ou seja, as ruas dentro de muros. 

Teria o Bispo razões para calcular muito pelo alto as ovelhas do re
banho urbano? Julgamos que sim e neste aspecto discordamos do insigne e do-
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comentadíssimo historiador do Porto que foi A. de Magalhães Basto.(5) De 
facto,eram evidentes e fortes as oposições ao desmembramento paroquial 
como atrás ficou dito e o excesso populacional confiado a cada cura cons
tituía argumento de peso para vencer barreiras. 

Mas, se tomarmos em consideração, como é obrigatório, as fontes 
conservadas no Arquivo do Vaticano, constataremos que um outro Bispo, D. 
Jerónimo de Meneses, no relatório da visita "ad sacra limina" de 1599 a-
tribui às 5 freguesias atrás citadas 20.000 almas.(6); o espanto provoca
do pela contagem de I583 diminui, obrigando-nos a não olhar levianamente 
as cifras inesperadas de D. Frei Marcos de Lisboa. 

Por outro lado, os números da averiguação levada a cabo em I639 
com objectivos militares, claramente arredondados, dão para o Porto 4000 
vizinhos (7), ou seja, entre 16.000 e 18.000 habitantes. 

Se todas as informações fossem verdadeiras e colhidas segundo crité
rios idênticos, teríamos que de 1527 a I583 o Porto urbano e suburbano te
ria crescido mais de 40%.Daí até finais do século, a população ter-se-ia 
mantido estacionária. Mas o primeiro quartel do século XVII seria de oueda 
acelerada, sendo a recuperação já sensível em I639. (Estaria assim reforça
da a hipótese do Prof. António de Oliveira segundo a qual a curva popula
cional do Reino em 1640 estaria acima da de 1527 sem todavia ter atingido 
os cumes do século XVI?) (7A) E desde essa data até 1688, o crescimento 
teria parado ou até a população diminuído pois naquele ano, o relatório 
do Bispo '>'ad sacra limina" conta nas mesmas freguesias 15.919 almas. (8) 

Num quadro teríamos os seguintes totais 

1527 1583 1599 1622 1639 1688 

12.177 18.000 20.000 14.581 16.000 15.919 

Reconhecemos que este quadro tem as suas limitações como elemento 
de comparação, pois parece evidente que os critérios seguidos nas diver
sas contagens não foram coincidentes. Por exemplo: foram ou não conside
rados do mesmo modo os estrangeiros, os mendigos, os escravos? E os a-
normais afluxos de gente à cidade que, por vexes,aconteciam? Por outro 
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lado , os valores de 1622 incluem na contagem os menores os quais não 
são levados em conta nos números de I583, 1599 (números arredondados) e 
1688. D. Frei Marcos contou ou não os cerca de 500 soldados e suas famí
lias aquarteladas nas imediações da Porta do Olival até 1596? Terá ou 
não o mesmo Bispo contado com o aumento da população fixa, e sobretudo 
flutuante que o estabelecimento da Casa da Relação do Porto em 1582 dei
xa pressupor? Mas esta componente manteve-se pelos anos fora e possivel
mente terá engrossado. Enquanto não forem conhecidos os resultados do 
estudo sistemático e aprofundado em curso sobre a demografia urbana do 
Porto na época moderna, (9) as conclusões serão sempre precárias. 

No entanto,podemos pôr desde já algumas questões:por exemplo,a po
pulação do Porto cresceu "moderadamente"durante os 60 anos de dominação 
filipina como aconteceu,em termos genéricos,no Portugal da &nb±go ^egime 
(10) ou,pelo contrário, confirma-se a hipótese atrás levantada de os ha
bitantes do *orto terem diminuído substancialmente nos primeiros 25 anos 
do século XVII? 

Se tal tivesse acontecido,nao seria caso único no panorama europeu, 
pois encontraríamos situações semelhantes na França da época.Com efeito, 
aí várias cidades conheceram crises lentas e prolongadas - tais como 
Rouen e %ncy.(11)0 fenómeno terá igualmente acontecido em cidades espa
nholas. (12) 

Todavia,os indicadores de que dispomos nao nos permitem fundamentar 
qualquer queda acentuada da população,pelo menos até l6l8. 

Com efeito,as crises demográficas agudas sao normalmente provocadas 
por acessos virulentos de epidemias ou de fomes (ou de ambas associadas) 
ou por guerras devastadoras. 

Ora, embora os rebates de peste tenham obrigado a população da ci
dade a defender-se drasticamente dos possíveis contágios, não se pode afir
mar que no espaço urbano se tivesse instalado qualquer epidemia de peste 
nem mesmo nos fins de Quinhentos/ princípios de Seiscentos, não obstante 
alguns casos pontuais e algumas casas de moradores terem sido isoladas e 
a doença ter feito estragos bem perto: Vila Nova (I6OO-I6OI) e Matosinhos 
(1616) (13) 

Quanto à fome, para além do último biénio do século XVI, detectamos 
sinais da sua existência nos anos de I608 (1*0 e l6l*f (15) .Todavia, da
da a posição geográfica favorável da cidade e as suas potencialidades de 



-109-

oferta de produtos coloniais, era regularmente abastecida de trigo e cen
teio de fora por mercadores estrangeiros residentes, estantes ou simples
mente visitantes. 0 que acontecia é que nem sempre as condições de compra 
eram suportáveis pela generalidade da população como,por exemplo, em 1599 
ano em que o preço do trigo atingiu kkO reis o alqueire,(l6)muito acima 
dos custos médios verificados, como veremos, ao longo do primeiro quartel 
do século XVII. 

Outros factores poderiam ter desencadeado despovoamento urbano tais 
como: 

- a emigração para a Índia e o Brasil; 
- a perseguição e fuga dos cristãos-novos; 
- os receios da pirataria. 
Quanto à emigração para o Brasil, ela aparece-nos significativamente 

testemunhada nos documentos da época.Por exemplo, em 1598 dos 25 sapatei
ros avençais da sisa- do Ver do Peso, k estavam ausentes naquela colónia. 
(17) E não emigravam apenas os artífices. Com efeito, em. I6lh, Manuel Dias 
Banhos, eleito Procurador da Cidade, achava-se algures naquelas-paragens. 
(18) E entre os que vendem casas na cidade do Porto, alguns fazem-no por 
estarem ausentes na dita terra donde certamente não pensavam regressar: 
por exemplo, em l6l6 Pantaleão Lourenço e seu irmão António Lourenço (19). 

A própria Coroa favorecia a emigração. Em 1597i o Rei publicou uma 
provisão pela qual concedia viagem gratuita na Urca de João Nunes Correia, 
contratador de pau brasil, a 40 ou 50 moradores do Porto ou Viana que aui-
sessem radicar-se em Pernambuco.(20) 

E para a Índia, desde os finais do século XVI quase anualmente apa
recem no Porto comissários reais ou os próprios Corregedores recebem or
dens para recrutarem gente para as armadas. 

Terão estas circunstâncias provocado perdas populacionais significa
tivas? 

Ê difícil responder: por um lado desconhecemos o número exacto dos 
embarcados para uma e outra parte e dos que para escaparem à mobilização 
para as armadas da índia, fugiam da cidade onde se tornava difícil ser 
poupado quando, nos levantamentos de gente , na falta de voluntários, se 
lançava mão de quem se encontrava.(21) 

Por outro lado, ignoramos o número dos que retornavam do Brasil ou 
regressavam sãos e aptos das partes da Índia. 
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Quanto à fuga de cristãosnovos,ela terseá verificado provavelmen
te nos fins do século XVI. Mais tarde, em l6l8 ou em data próxima, quando 
se anunciou a visita ao Porto do Inquisidor da Inquisição de Coimbra,Se
bastião Matos de Noronha(22), nova fase de ausências apressadas terá sido 
desencadeada. P0r essa altura, pelo menos 8 mulheres e 1 homem haviam fugi
do do país, tendolhes sido confiscados os bens.(23) E muitos outros fo
ram processados e presos, mesmo dos que possuíam o foro de cidadão, tal 
como aconteceu a Gonçalo da Mota Rebelo. (2*+) 

Alguns, como Manuel Pinto, tesoureiro da Alfândega do Porto, depois 
de acusados e certamente absolvidos, pediram e obtiveram autorização para 
se fixarem no Reino de Castela.(25) 

Desconhecemos a exacta proporção dos cristãosnovos que, penaliza
dos ou evadidos, deixaram a cidade em l6l8 e anos próximos, passados ou 
futuros, Mas sabemos que a prisão dos que, no Porto, exerciam o ofício 
de mercador, vibrou rude golpe na actividade económica urbana, como vere
mos. ( 26 ) 
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dade? 
Não é provável que o espaço urbano intrarauros fosse afectado. Toda

via, os Vereadores não deixam de afirmar, em l607, em resposta ao progra
mado aumento do cabeção das sisas (já então o Rei pretendia impôlo) que, 
em virtude da flagelação das naus portuenses, muitos mercadores haviam 
deixado a cidade.(27) 

Por outro lado, ainda em I606 o bairro da Porta do Olival para a Rua 
das Taipas apresentava pardieiros desabitados (28)  situação criada des
de que, como dissemos, as tropas castelhanas e seus familiares abandonaram 
o burgo, por volta de 1596. A julgar pela suculenta lista de provisões se
manais requerida pelos oficiais e sargentos para suas casas (9 carneiros, 
9i galxnhas, 112 frangos, 91 carros de lenha, 68 dúzias de palha painça) . 
(29) e, tendo em conta o elevado número de pais e padrinhos que atê essa 
data aparecem nos Livros de Registos da freguesia da Vitória (30) é prová
vel que a retirada das tropas estrangeiras provocasse uma queda sensível 
da população, facilmente recuperável. 

Mas há outros indicadores que não abonam a tese da regressão ou mes
mo estacionamento da população. Assim, em I0I3 são nítidos os sinais de 
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progresso demográfico: afirma-se que alguns ofícios iam em grande cresci
mento numérico e de opulência, tais como os alfaiates, os sombreireiros, 
as tecedeiras e tecelões, os tosadores, os tendeiros e marseiros, devendo 
por isso contribuir para maior brilho da procissão do Corpo de Deus com 
muito mais do que costumavam dar.(31) A mesma ideia ê repetida dias depois 
pelo Procurador da Cidade: 

"esta cidade hee em muito grande crescimento e avia muitos mais offi
ciais de huns e outros officios do que antiguamente avia e muitos officios 
novos não tinhão bandeira..."(32) 

Mais tarde, em 1621, o aumento do número de oficiais e de ofícios é 
apresentado como argumento a favor de um novo Regimento da procissão do 
Corpo de Deus que efectivamente foi confirmado pelo Rei em 15 de Julho 
desse ano. (33) 

0 aumento do número de talhos de k para 8 entre 159^ e 1622 (34)as-
sim como o das rezes que os marchantes de carne de boi se obrigavam a a-
bater apontam no mesmo sentido. (35) 

Parece poder concluir-se daqui que a tendência era para a alta e não 
para a recessão, como aliás vinha acontecendo em Coimbra na mesma época.(36) 

Por outro lado, a curva dos nascimentos das paróquias da cidade(ex-
cluímos S. João de Belmonte da qual não ficaram registos) está longe de 
confirmar a queda demográfica que as contagens comparadas de I583, 1599 e 
1622 deixariam adivinhar. Ê verdade que a freguesia da Vitória apresenta 
um número bruscamente inferior na curva dos nascimentos por altura da re
tirada das tropas castelhanas, mas os sinais de recuperação são evidentes 
após a integração das ruas mais populosas de Belmonte na mesma.(37) 

De qualquer modo, o movimento dos nascimentos sem a correspondente 
curva de óbitos não pode ser aproveitado em termos de conclusões aceitá
veis. 

Pensamos pertinente referir indicadores de outra espécie que, con
jugados com os anteriores, poderão fundamentar a conclusão final: trata-
-se da quantificação do número de licenças de pequeno comércio concedidas 
pela Câmara. Eis os números: 

- em I59O foram concedidas 201 licenças de venda de vinho, azeite, 
pão, fruta, peixe, refeições e outras;(38) 

- em 1599 o número atingiu as 227;(39) 
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 em l60k, a quantidade de licenças emitidas cresce ainda mais  28l.(^o) 
 em 1621, as fianças para obtenção de licenças de venda somam 129.(^1). 
Se juntarmos a este número, 7^ vendedeiras que,situadas permanentemente 
na Praça da Ribeira e suas imediações, pagavam foro anual à Câmara e 
se lhe adicionarmos ainda as 63 medideiras do Terreiro, o total chega
ria às 266. 

Estes dados não podem ser utilizados sem a devida cautela pois 
embora teoricamente ningulm pudesse vender ao público sem se obrigar 
previamente na Câmara e sem apresentar fiador(para o caso de punição 
por infracção às nosturas ou de falta de pagamento aos fornecedores ou 
donos dos produtos) nada nos pode garantir que o registo das licenças 
tenha sido exaustivo. 

De qualquer modo, e mesmo tendo em consideração o aparente de
créscimo de licenças emitidas relativas a 1621, nao parece haver mo
tivos para aceitarmos o notável abaixamento sugerido pela confronta
ção dos números de Frei Marcos de Lisboa e de D. Rodrigo da Cunha. 

Estarão, então, exageradas as cifras avançadas pelo primeiro? 
£* I M I T I ' 4A « T i n t r ' t r n l 4 —1 TI 4 ,v v* I Ï r^ « U r t r\ Ô O T V O / » « rt/\ncî <̂  O ?» fî r5 n Tl Î3 (^"Í T r i C 3 A -f\TiY* r\ 
i~i m u j . o v w i v V u V C J , u ;*.ií. u \J W U J . U y u ^ , *v i_, KJ> ^ t.̂ , v̂ . ■> w U i i u * u w j . a u v ' «  * « * * t -^ •* — j j ^— v 

quial de 15&3 ê apenas o que ficava intramuros ao passo que em todos 
as outras notícias são consideradas além das freguesias urbanas, as 
2 dos arrabaldes: Santo Ildefonso e Miragaia. Mas parecenos arrisca
do afirmálo peremptoriamente porque o relatório da visita "ad sacra 
liminaitde 1599 atribui 20.000 almas à cidade, embora este valor 
se nos afigure claramente arredondado. 

Ao contrário, os anos 30 do mesmo século fornecemnos frequentes in
formações de despovoamento progressivo da cidade, cujos moradores se au
sentariam por razões fiscais e por queda pronunciada do comércio. (A2) A ve
rificação do número significativo de casas fechadas e vazias teria mesmo 
sido experimentada pelos ministros que cobravam um donativo voluntário 
que a cidade oferecera ao Rei em 1632. Muitos dos moradores do burgo e do 
Termo iriam trabalhar para Castela durante 6 meses para sobreviverem e 
pagarem suas dividas nos restantes.(^3) 

Lamentações deste teor repetemse nos anos que precederam 16^0.Toda
via, há que fazer um reparo: ê que em todas as exposições a Câmara tenta 
descobrir argumentos para nao ser oprimida cora novos impostos, tais como o 
real de água e o aumentodo cabeção das sisas, o que nos pode levar a quês
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tionar a isenção e credibilidade da fonte, tanto mais que o valor da dizima 
cobrada pela Alfândega em I639 ( e que à frente analisaremos) não parece 
provar a recessão comercial. Acrescentaremos no entanto que o número de ta
lhos de carne de boi desceu para 5 er. 1638. (4*0 

Quanto ao Termo,são mais abundantes as referências documentais a di
ficuldades demográficas: durante todo o período, nomeadamente no primeiro 
quartel do século, as zonas do litoral conheceram algum despovoamento de
vido ao perigo de cativeiro a que eram sujeitos os moradores se os pira
tas berberes e turcos lhes conseguissem deitar a mão»(45) 

Para além dessa circunstância, lembremos notícias pontuais que a do
cumentação nos proporcionou: em 1598, a Câmara alarmou-se com o despovoa
mento dos casais do sertão, provocado por falta de gado, o qual morria fa
cilmente à míngua de pastagens.(46) 

Em 1619, nova vaga de ausências e fugas do Termo se constatavam em 
virtude dos grandes sacrifícios que se exigiam aos pobres lavradores do in
terior os quais foram obrigados a fazer vigilância durante anos nos fachos 
do litoral. A quebra era de tal ordem que algumas companhias de ordenanças 
não contavam mais que 1/3 dos efectivos.(47) 

Em 1624 ê o Couto de S. João da Foz que se queixa de grande falta de 
pescadores em virtude de muitos haverem sido aprisionados pelos piratas.(48) 
A lamentação ê motivada por razões fiscais mas deve ter um fundo verdadeiro 
pois o Senado, talvez por essa razão, decidiu ajudar o Couto na contribui
ção para o"serviço" extraordinário de cue atrás falamos. 

E nos anos 30, os sucessivos levantamentos de gente, tanto na cida
de como no Termo, devem ter-se repercutido negativamente, de modo directo 
e indirecto, no evoluir da demografia. 

Conclusões 

1Q - Nao possuímos argumentos decisivos para confirmar ou desmentir 
os números apresentados por D. Rodrigo da Cunha. 

2Q - Comparados com as cifras de D. Frei Marcos de Lisboa e das fon
tes do Arouivo do Vaticano, se os aceitássemos a todos como autênticos, 
teríamos semelhança de níveis entre I583 e 1599. Mas entre esta data e o 
ano de 1622 ter-se-ia dado uma diminuição muito sensível dos habitantes. 

3Q - Nao há,porém, indícios indiscutíveis de que a população portuen
se tenha diminuído tão drasticamente. Pelo contrário, os sinais de que pude-
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mes lançar mão apontam no sentido do crescimento demográfico urbano duran
te o primeiro quartel do século XVII, especialmente a partir da 2:i década. 
A expansão comercial que parece ter prosseguido quase até ao fim do perío
do filipino confirma essa probabilidade. 

^Q_ Quanto ao '■'■'ermo,algumas notícias sugerem estagnação ou até dimi
nuição da populaçaotnomeadamente a partir dos anos 20 do século XVII. 

52  Admitimos que as contagens de I583 © 1599 se apresentem excessi
vas.Mas nao pecarão igualmente,agora por defeito,os números subscritos por 
D.Rodrigo da Cunha? Ê uma hipótese que nao será fácil de provar,mas que pa
rece legítimo pôr. 

62 De qualquer forma,o Porto era polo de atracção de interesses co
merciais , judiciais ,religiosos e até políticos e,nessa medida,podemos con
cluir que a população flutuante engrossava consideravelmente a massa dos 
habitantes permanentes. 

2  Distribuição da população da cidade por ruas 

Outra questão que se nos pôs e que reputamos de algum interesse foi 
a de saber que zonas da cidade eram mais procuradas para estabelecimento 
de residência. Por outras palavras, será possível fixar eixos de maior den
sidade populacional? 

Para conseguirmos obter uma resposta satisfatória, tentámos percorrer 
e extractar para fichas adequadas os dados contidos nos Livros de Registo 
Paroquial das 3 freguesias urbanas (excluise pelas razões indicadas a fre
guesia de Belmonte).Pensamos que seria suficiente cobrir duas décadas sepa
radas no tempo: a primeira naturalmente a que vai de I58O a 1589» início 
do período aqui estudado; a segunda poderia ser uma qualauer a partir dos 
anos 20 do século XVII. 

Infelizmente a segunda parte do plano teve de ser abandonada porquan
to o número de assentos em que figura a morada dos pais mostrase, a par
tir de certa altura (antes mesmo do fira do século XVI) excessivamente bai
xo.Ficou de pê, no entanto, a primeira parte do programa. 

0 total de crianças baptizadas na cidade (I58OI589) cujo registo se 
conservou perfaz 2.526. Conhecemos a morada de 191^ pais  75»8/á  percen
tagem muito boa se tivermos em conta que não são evidentemente considera
dos os progenitores desconhecidos de crianças enjeitadas nem as mães que 
não sendo originárias nem residentes na cidade, por motivos óbvios para ela 
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se transferirar. durante a gestação. 
Não aproveitamos igualmente as moradas dos padrinhos poraue, às ve

zes, no mesmo dia, dada a urgência com que era necessário baptizar crian
ças em perigo de vida, a mesma pessoa apadrinhava vários neófitos, o oue 
poderia falsear a amostragem. 

Eis as indicações de residência obtidas: 
Adro de S, Francisco 1 
Aljube do Bispo 1 
Cais 4 
Calçada de fí. Bento 15 
Forno de Diogo Leite (Tra-
vessa da Rua Escura) 5 
Pad rão de Santo Eloi 22 
Por ta do Olival 2? 
Por ta ce Cimo de Vila 15 
Por ta Nova Ik 
Por ta de Vandoma 1 
Po s tigo da Cordoaria 1 
Pós-tigo da Mentira 1 
Pos tigo das Virtudes 3 
Praça da Kibeira 37 
Rua das Aidas 37 
Rua da Almeja 1 
Rua da Arménia(Miragaia) 2 
Rua da Bainharia 1^3 
Rua da Baiûca 1 
Rua de Banhos is 
Rua do Barredo 31 
Rua das Barreiras 1 
Rua de Belmonte 10 
Rua de Besteiros 3 
Rua da Biquinha 30 
Rua do Buraco 2 
Rua das Canastras 1 
Rua das Cangostas 182 
Rua dos Canos 81 



Rua de Carros 5 
Rua do Castelo 5 
Rua Chã 82 
Rua de Cimo de Vila 39 
Rua dos Cobertos da Ribeira 
(Barbeiros) h 
Rua do Codeçal 13 
Rua dos Coronheiros 1 
Rua da Cruz do Souto 7 
Rua Escura Zk 
Rua da Esteiraria 1 
Rua da Ferraria Nova 29 
Rua da Ferraria Velha 7 
Rua das Flores 61 
Rua da Fonte Dourina 77 
Rua da Lada 112 
Rua da Lagera 101 
Rua dos Mercadores 206 
Rua da Minhota 6. 
Rua do Muro da Fonte Dourina 4 
Rua do Muro da Lada 8 
Rua do Muro Pardo 1 
Rua do Muro da Reboleira 5 
Rua do Muro da Ribeira 5 
Rua Nova 12 
Rua da Olivesaria 11 
Rua do Pé das Aidas hz 
Rua dos Pelâmes 18 
Rua de Pana Ventosa 2 
Rua do Penedo 8 
Rua da Ponte Nova 29 
Rua da Ponte de S. Domingos ko 
Rua da Reboleira 33 
Rua da Rosa 6 
Rua de S. Domingos 2 
Rua de S. Francisco 2 
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Rua de S. Miguel 47 
Rua de S. Nicolau 30 
Rua de S. Sebastião 3 
Rua da Sapataria Velha 2 
Rua de Trás de Santo Eloi 2 
Rua do Souto 68 
Rua das Taipas 21 
Rua do Vale de Pegas 5 
Travessa de S. Domingos 1 
Terreiro 2 
Terreiro de S. Bento l6 
Viela do Colégio Velho 2 
Viela de João Martins 1 

Conclusões ; 

Poderão estes dados fornecer-nos indicações quanto à distribuição 
da população urbana por ruas? 

Sabemos que o que se trata aqui é de moradas de pais com filhos para 
baptizar, não de moradores em geral. Mesmo assim, uma vez que os casais 
estéreis e os que haviam ultrapassado a idade de procriar não viviam em 
bairros apartados, não parece arriscado apresentar como tendências as se
guintes conclusões: 
12 - a população portuense distribuía-se preferencialmente por alguns ei

xos a saber: um que, partindo da Porta de Cimo de Vila, descia pela 
Rua do mesmo nome e pela Rua Chã até à Rua das Flores passando ao la
do do Mosteiro da Ave-Maria e da Rua de Carros e terminava na Rua das 
Cangostas, depois de passar a Ponte de S. Domingos; 
outro descia do morro da Sé pela Rua Escura, Rua da Bainharia, e Rua 
dos Mercadores até à Praça da Ribeira; 
o terceiro descia da Porta do Olival para um e outro lado: para leste 
através da Rua da Lagem e do Souto, subindo até à Sé e para sul e oci
dente através das Ruas de S. Miguel e das Taipas; 
um outro corria paralelo ao rio de um lado e de outro da Praça da Ri
beira: Rua da Lada e Barredo; Rua da Fonte Dourina e Reboleira; 
finalmente julgamos que outro eixo se situaria na zona ocidental: Rua 
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de Belmonte, Rua da Ferraria Nova, Pua Nova, Rua don Banhos e Rua 
da Olivesaria. 
Os indicadores sugerem-nos oue as ruas mais densamente povoadas eram 
a dos Mercadores, a das Cangostas, a da Bainharia ,a da Lada, a da La-
gem a Rua Chã. 
Das ruas"aristocráticas" por excelência, a das Flores e a Rua Chã 
apresentam-se regularmente habitadas» Mas o indice da Rua Nova mos-
tra-se surpreendentemente baixo. Qual a razão? Será que os filhos dos 
fidalgos da Rua Nova nasciam nas quintas de família, baptizando-se 
nas respectivas paróquias? 
A zona â volta da Sê (a aue talvez possamos chamar Bairro da Sé) cons
tituída pela Rua das Aidas, Rua do Pé das Aidas, Rua dos Pelâmes, Rua 
da Bainharia, Rua dos Mercadores e Rua Escura seria, no conjunto, a 
mais povoada. 

NOTAS 

CUNHA, D. Rodrigo da, Catálogo ... pg. 372.Os números apresentados 
pelo Bispo foram depois retomados por Agostinho Rebelo da COSTA, 
O.c., pg.77 e sobretudo por Ricardo JORGE, Demographia e Hygiene ... 
pg. 111 e Origens & Desenvolvimento ..., pg. 97. 

AHMP, Livro do lançamento do serviço de El-rei (Refojos). 

JORGE, Ricardo, Origens & Desenvolvimento ..., pg. 93» 0 numeramen-
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

1- Introduçaoro contexto geográfico do Porto e a sua vocação mercantil 

Não sendo nosso intento desenvolver aqui exaustivamente a história 
económica da Cidade durante o período filipino,pareceu-nos,no entanto,na
tural e exigível que,ao menos,fossem apontadas com algum desenvolvimento 
as principais linhas de força da economia do burgo,pois sem isso,o estu
do das instituições municipais poderia correr o risco de aparecer no va
zio e desenraizado. 

Na época moderna,o trabalho ê as actividades produtivas bem como 
as estruturas económicas fundamentais de uma região dependem,em grande 
parte,do contexto geográfico no qual a zona se situa.Se a geografia não 
impõe a vocação (1) condiciona-a fortemente.Parece evidente que,estando 
a cidade do ^orto implantada nas margens de um:grande rio,quase junto à 
sua foz,e integrando o seu Termo uma vasta área do litoral,o burgo cres
cesse e se desenvolvesse em íntima relação e dependência do Atlântico e 
do Douro. 

Como muitas vezes declararam os Vereadores em cartas oficiais para 
Madrid ou Lisboa,a cidade em si era estéril e improdutiva porque assenta
va sobre enormes massas graníticas que dificilmente lhe garantiriam o 
sustento diário: "e por esta cidade ser exterile cituada sobre fraguas e 
não ter de sua colheita outros mantimentos senão o que lhe vem de fora 
por as terras do circuito e termo delia serem fracas e delguadas..."(2) 

Embora haja nestas afirmações evidente exagero,a economia da ci
dade desenrolava-se no contacto com o exterior,assegurado naturalmente 
pela via marítima„ 

Mas a vocação mercantil,sugerida pela proximidade do rio e do mar, 
não se realizava sem a ultrapassagem de vários obstáculos que se lhe opu
nham, uns permanentes,outros conjunturais,, 

2 - Obstáculos a vencer 

2.1- As dificuldades da barra do Douro 

0 primeiro obstáculo procedia da própria natureza:ê que a barra do 
Douro,desde remota antiguidade,oferecia perigos para a navegação.Não eram 
apenas teóricos os riscos de naufrágio. 
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Cora efeito,já em 1551 se dizia que a barra era muito perigosa de 
entrar e sair e que não obstante ser a principal entre Lisboa e a Galiza, 
aí pereciam muitos homens.(3)Frequentemente lá se desmantelavam e despe
daçavam navios. 

Tais dificuldades eram habilmente utilizadas pela Câmara como argu
ment» contra as tentativas régias de onerar os produtos:em l6l9,quando 
o Monarca pretendeu obrigar as mercadorias que viessem por mar e nao fos
sem de selo a pagar sisa separada a recolher pela Alfândega,o Senado ob
jectou que tal lei seria perniciosa -pois a cidade precisava de ofere
cer aliciantes aos mercadores estrangeiros precisamente para compensar 
os obstáculos da barra: era "tão roim barra" que "nem os naturaes sabem 
entrar por ella sem pillotos da terra muito experimentados por resão da 
muita estreitesa da dita barra e da muyta variedade que cada dia fas com 
o cresimento e demenuição das aguas do douro".Por isso mesmo,acrescenta
vam os oficiais com exagero,às vezes um navio tinha que esperar k e 5 me
ses por maré favorável..^) 

Ha, de resto,notícias relativamente freauentes de nauMnosíass-!-? 
a título de exemplo,só em l628,com poucas semanas de distância,se perde
ram 3 naus, uma das quais procedente do £>rasil.(5) 

para resolver o problema,desde cedo a Câmara do Porto organizou um 
serviço de pilotos da barra,recrutados entre os mais experimentados ho
mens do marque garantiam a entrada no leito fluvial em boas condições. 
Sem aprovação do Senado,nenhum mareante podia ai exercer o ofício. 

Embora fossem vários os aprovados - entre 5 e 10 permanentemente-
às vezes descuidavam-se,não apareciam para cumprir a obrigação de guiar 
as naus estranhas e,de duas uma:ou o Mestre do navio arriscava e entrava 
sem guia mas,não raro,naufragava (6),ou,talvez nais frequentemente ia-se 
embora sem descarregar,com os prejuízos decorrentes para os mercadores 
e comércio da cidade.(7) 

A Camará,como lhe competia,procurava manter a instituição dos pilo
tos da barra no mais apurado estado funcional,tendo mesmo aprovado em 
1623 um curiosíssimo Regimento em que § prescrito um conjunto de opera
ções a observar e desenvolver pelo piloto,tanto na entrada como na saída 
da barra.Ficamos a saber,por exemplo,que a entrada das naus exigia coor
denação de esforços desenvolvidos simultaneamente por parte do piloto 
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v que subira para o navio como por parte dos seus colegas que,de terra,lhe 
forneciam indicações adequadas.(8) 

Desta forma,garantia-se o tornear das dificuldades procedentes da 
estreiteza da barra. 

2.2 - Os problemas postos pela pirataria 

0 2° obstáculo era conjuntura] mas extremamente desgastante e,nessa 
medida,muito pernicioso;a pirataria. 

Hao foi obviamente a união das Coroas que provocou o aparecimento 
da pirataria e do corso contra os navios e costas lusitanas.Mas terá con
tribuído indirectamente para que o flagelo se agravasse.De facto,tornan-
do-se cada vez mais críticas as relações de Espanha com a Inglaterra e 
os Países-Baixos,natural ê que a hostilidade daqueles ^einos para com os 
Austrias se voltasse contra as posições lusitanas tanto como contra as 
de Castela.Além disso,a expulsão dos Mouricos de Espanha em l609-l6l4 e 
o seu refúgio no Norte de Af ri c a suscitou da parte destes ódio vindicati
ve cora o consequente incremento da pirataria berbere,extensiva às costas 
portuguesas.(9) 

l4ultiplicaram-se,por isso,na documentação as queixas acerca dos 
prejuízos causados pelo corso às actividades comerciais.sempre que o Po
der planeava agravar as contribuições,mais uma vez se aproveitava o ense
jo para desfiar a ladainha das lamentações contra os "cossairos".ASsim 
aconteceu,como vimos atrás,em l607 nos termos que ficaram transcritos. 

As queixas sao retomadas em 1Ó23.A pirataria,além de impedir as ac
tividades piscatórias normais.dificultava bastante a navegação,causando 
perdas substanciais e deixando a cidade "em miserável estado" como,de no
vo com algum exagero,se afirma.(10) 

Poderíamos multiplicar as transcrições de textos enviados à Corte 
em que a tónica permanece a mesma:a prosperidade económica da cidade de
pende da actividade marítima e do comércio por ela canalizado.Se esta por 
causa das ameaças do corso (ou por agravamento dos encargos sobre os mer
cadores) é travada ou dificultada,logo a Governança dava o alarme. 

Nao admira,pois,que tanto o poder local como a Administração central 
tentassem proteger as costas marítimas dos ataques da pirataria e garan
tir a segurança dos mares contra as investidas do corso. Não raro como 
veremos na 2a parte deste estudo,a própria vigilância marítima foi asse-
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gurada ainda que precariamente pela iniciativa local,com prejuízo das 
actividades agrícolas.Proteger a mercancia era a prioridade das priori
dades. 

3 - 0 Porto,cidade de mercadores 

A actividade comercial era exercida por uma substancial mas hete
rogénea franja da população que ia desde a mulher que na praça da Ribeira 
ou calcurreando as ruas da cidade vendia a retalho as castanhas e a fru
ta, os legumes e as hortaliças,a sardinha e o polvo seco até ao grande ne
gociante com ligações internacionais bem firmes. 

3.1 - Tentativa de distinção entre os diversos grupos de pessoas 
dadas à mercancia. 0 interesse dos mesteirais nos néscios 

A alguns destes convêm o título de mercador ou homem de nego-
cios;a outros ficava mais adequado o rótulo de marceiro,tendeiro ou ven
deiro; os mais nao passariam de regatões ou regateiras. 

Dentro do grupo dos mercadores deveremos distinguir ainda 

A destrinça impõe-se porque não só os distinguia a rede de li
gações internacionais que cultivavam e o volume de capital envolvido no 
negócio mas também o próprio estatuto social. Quanto às ligações com o 
estrangeiro,citemos um caso:-Diogo Henriques,mercador do -korto era sobri
nho de Manuel Henriques, residente em Antuérpia e tinha urn primo em 
Roma.Por sua vez,Manuel Henriques era primo de Simão Vaz,mercador do Por
to e cunhado de Francisco ^endes,também do Porto. por outro lado,Jorge 
Fernandes estava ligado aos Ximenes de Antuérpia e de ^olónia.(li) 

Ho respeitante ao volume de capital e ao estatuto social,re
cordemos o seguinte episódio:em 1578 a Vereação, do Porto quis obrigar os 
mercadores de sala a darem sua "invenção" para a procissão do Corpo de 
Deus. Estes, através de Anrique Dias e Manuel Nunes, tentaram recusar de
clarando que, sendo mercadores de sobrado, tratavam em mercadorias gros
sas por mar e por terra para Castela, Brasil, S. Tomé, Flandres e outras 
partes em oue investiam quantias entre 3.000 e 6.000 cruzados.Além disso, 
reivindicavam o estatuto de homens honrados, vivendo segundo a lei da 
nobreza. S o facto de não terem lojas abertas devia dispensá-los do ve
xame que significava quererem obrigá-los a representar o rei David na 
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procissão .Aliás,Lopo Nunes Vitória,um da sua igualha,fora dispensado 
precisamente por não ter loja aberta.(12) 

A verdadeira razão pela qual estes mercadores queriam ser liberta
dos era porque,para eles representar uma figura bíblica do Antigo Testa
mento era motivo de humilhação pelo facto de serem cristãos-novos. 

Por seu lado,os mercadores de loja foram também compelidos pela go
vernança a fornecerem uma alegoria no mesmo cortejo religioso.Ora,como 
também nesta categoria havia muitos cristãos-novos,estas contestaram com 
igual veemência a decisão camarária,nao já alegando o volume dos seus ne
gócios mas a humilhação pública que tal significaria.(13) 

Outras distinções entre mercadores aparecem sancionadas nos Livros 
oficiais.Assim com base no ramo de negócio,os Escrivães distinguem clara
mente: - mercadores de sedas e panos 

- mercadores de vinhos 
- mercadores do Brasil 
- bacalhoeiros 
- saleiros (l4) 

Supomos que aos mercadores de pão,de materiais e de equipamentos 
se chamava siraplesmente"mercadores". 

No entanto,como veremos,tirando talvez o caso dos vinhos ( e mesmo 
este conhece excepções) era raro que um mercador se dedicasse a um só 
produto.Por isso,esta classificação,apesar de apoiada pelos documentos, 
apresenta alguma ambiguidade. 

Outra distinção aparece baseada em critérios qualitativos:assim 
fala-se de "mercadores estrangeiros,casados e residentes" diferençando-
-os dos nacionais.Do mesmo modo,havia mercadores cidadãos e outros que 
nao o eram. 

Uma segunda categoria de pessoas dadas à mercancia seria constituí
da pelos tendeiros,marseiros e taberneiros.A eles julgamos poder juntar 
os estalajadeiros e os que "davam de comer e beber". E ainda,de acordo-
com as sugestões daslistas dos contribuintes para as fintas de 1639 
e 1640 (l5)deveremos arcescentar-lhes os canastreiros,os agulheiros,os 
livreiros e boticários,os azeiteiros e paneleiros - os quais,no fundo, 
integravam o grupo dos tendeiros. 

Finalmente teríamos o grupo das regateiras e regatões ao oual jun-
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taremos o das padeiras,dos medidores de pao do terreiro e das contadei-
ras de sardinha. 

Nao deveremos ignorar um numeroso grupo de homens pertencentes ao 
mundo dos Mesteres e até das profissões liberais que,para além do seu 
ofleio,procuravam granjear proventos suplementares mercadejando com pro
dutos de venda fácil,como o vinho e o açúcar. 

Vê-lo-emos quando tratarmos do vinho.E quanto ao açúcar são mui
tos os manifestantes do produto na Alfândega que aparentemente nada ti
nham a ver com o seu negócio.Baseando-nos nos livros de Redízima,do es
pólio do Gabido,conservado no Arquivo distrital do Porto,elaboramos uma 
lista de manifestantes relativa a 158^,1585,1591 e l639.Dela constam: 

- 3 tanoeiros 
- 3 barbeiros 
- 2 sirgueiros 
- 2 ourives 
- 2 sapateiros 
- 2 caldeireiros 
- 1 pintor 
- 1 cabeiro 
- 1 ferreiro 
- 1 calafate 
- 1 imaginário 
- 1 confeiteiro 
- 1 alfaiate 
- 1 livreiro 
- 2 médicos 
- 1 fidalgo 
- 6 Mestres de navio 

Com excepção dos Mestres de navios,trata-se de pequenos manifestan
tes que,para além dos consumos domésticos,procuravam obter lucros na 
transacção do produto.Mas a mercancia nao constituía para eles activi
dade principal. 
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3*2 - tentativa de quantificação dos mercadores e pessoas dadas à 
mercancia 

Será possível quantificar estas diversas categorias de pes
soas ligadas ao comércio? 

Comecemos pelos que designamos de mercadores.Em 1578,aquando 
das demandas surgidas pelo facto de os ^ereadores pretenderem coagir os 
mercadores de sala e de loja a contribuirem para as figuras da procissão, 
alegava-se nas declarações da Câmara que na cidade "havia tanta quanti-
dade de mercadores que despois da cidade de Lisboa não havia houtra onde 
ouvesse tantos mercadores..."(16) % i s abaixo afirma-se mesmo nue o seu 
número excedia os 300. 

Que dizer desta cifra?Exagerada? 
^e facto,nenhuma lista das que conhecemos referentes a este perío

do se aproxima deste número.0 quadro dos que manifestaram maior volume 
de mercadorias na Alfândega do Porto que elaborámos com base no valor da 
dízima que pagaram,regista uma quantidade muito inferior àquela:somando 
os nomes dos anos próximos de 1584,1585 e 1591 nao obtemos mais que 51 
indivíduos. 

Bem sabemos que o rol assim confeccionado nao ê exaustivo,pois,por 
exemplo,António ias,de S.Domingos e 0 ri E t o vã o Alvares da Rua de S.Miguel, 
dela foram excluídos por nós por apresentarem registos de pequena impor
tância e,no entanto,são considerados noutra fonte como "mercadores de so
brado".(17) 

Por outro lado,entre 1590 e 1602 (ver mapa anexo) foram processa
dos pelo Santo Ofício nada menos de Zh portuenses identificados como "mer
cadores" - o que nos leva a admitir que a totalidade dos colegas era bem 
mais elevada. 

Poderemos acrescentar que o rol dos mercadores encarregados de,em 
1625,importar armas da Biscaia é composto por k^ elementos,entre nacio
nais e estrangeiros e,ao que parece,nem os cidadãos nem os familiares do 
Santo Ofício foram isentos.(18) 

Estas indicações poderão apoiar a suposição de que o número adian
tado pelos vereadores em I578 era exagerado?Talvez não.O que talvez de
vamos admitir ê que o seu número baixou devido às perseguições de oue 
os cristãos novos foram alvo às quais aludiremos.Mas isso não quer dizer 
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que o volume das mercadorias tenha diminuído. 
Por outro lado,os residentes no Porto que trataram em vinhos entre 

1620 e 1640 (excluímos os que apenas esporadicamente manifestaram pipas) 
andavam perto dos 100.Se lhes juntarmos os 43 nomes de indivíduos que 
pagaram grossas quantias de dízima na Alfândega em 1639 mais os merca
dores de pão e retalhistas de panos e outras mercadorias (mercadores de 
loja),teremos que o número de mercadores do porto no fim do período fi
lipino ultrapassava as duas centenas,tendo talvez sido maior no início 
do mesmo período. 

E quanto aos marseiros e tendeiros? 
Este grupo,se nele incluirmos os taberneiros,era muito abundante. 

Efectivamente,os autorizados em I606 eram 60,sendo 53 em l628.(l9)Mas 
as casas autorizadas a vender vinho ( e outros produtos) em 1604 eram 
85 (20) e 102 em 1621.(21) 

Quanto a marseiros,as fontes documentais fornecem-nos rois dos que, 
em 1625 e I639, foram obrigados a possuir pólvora para venda:40 e 34,res
pecta, vãmente. v 22/ Azeiteiros er-am 48 em 1590 (23) e 31 em ib04 (24(. 

Perante estes indicadores será exagerado calcular o número dos des
ta categoria acima dos 256? Parece-nos que não. 

Resta-nos o grupo dos regatões e regateiras.difícil de destrinçar 
relativamente a algumas franjas do grupo anterior. 

Direraos que só em l6o4 foram emitidas I36 licenças de venda de pei
xe e fruta,fora os 74 postos de venda existentes na zona da rraça da 
Ribeira e suas imediações.A quantidade aumentará se lhes juntarmos as 
contadeiras de sardinha e medideiras de pão ( 29 em 1604) e as vendedei
ras ambulantes de castanha.Julgamos,pois,cue o seu número ultrapassava 
as 3OO. 

Se os nossos cálculos não pecam,teríamos que no Porto mais de "00 
famílias desenvolviam actividade ligada ao comércio,em pequena ou grande 
escala.Será muito? 

De qualquer modo,estamos muito longe dos 800 mercadores de sobra
do e dos 5.000 mercadores e donos de oficinas e "logeas" que 3randão de 
Buarcos aponta para a cidade de Lisboa na segunda metade do século de 
Quinhentos.(25) 



-129-

3.3 - A redízima eclesiástica cobrada na Alfândega do Porto e o 
seu contributo para o conhecimento da mercancia 

0 estudo da actividade comercial da cidade não pode dispensar o con
tributo das fontes alfandegárias.Não que elas contemplem todas as merca
dorias que se transaccionavam,mesmo não considerando já as que entravam 
pelos caminhos ínvios do contrabando.Alguns produtos importados por via 
legal e à luz do dia não aparecem nos documentos:ê o caso,por exemplo,do 
cereal trazido por estrangeiros em primeira mão - o qual não pagava di
reitos alfandegários.(26) 

Mesmo assim os registos rlfandegários,se descobertos e trabalhados, 
fornecerão óptimas informações sobre mercadores e mercadorias, sobre o 
volume e valor das importações,sua proveniência,etc.Neste aspecto,a con
jugação com outras fontes,como os Livros das visitas de Saúde por-erá mos-
trar-se preciosa. 

Mas infelizmente os A r q u i v o s <ja Alfândega do porto mostram-se com
pletamente vazios de documentação'rplativa à época por nós estudada.Exis
tirá algures?Em Lisboa? 

N0 entanto,como foi dito,no Arquivo ^istrital do Porto,nos fundos 
do Cabido,encontram-se preciosas cópias dos Livros da Dizima da Alfânde
ga (uma vez que à Mitra e Cabido cabia a redízima) em série quase comple
ta a partir da Restauração. 

Relativamente ao período filipino apenas possuímos registos para os 
anos de 1584,1585,1591,1639 e 1640 - mas os dois primeiros encontram-se 
truncados:para 1584 não temos mais que 7 meses cobertos e para I585 so
mente 9 meses.(27) 

Analisámos aturadamente os códices referidos e algumas conclusões 
se nos impuseram.Ei-las: 

12 - o número absoluto de manifestantes diminuiu notavelmente entre 
1585 e I59I. De facto foram 152 as pessoas que manifestaram mercadorias 
nos 7 meses de 1584,número que aumentou para 163 nos 9 meses do ano se
guinte.Ora as cifras desceram para 119 em 1591. 

A diminuição verificada pode ser explicável pelo medo do corso in-
glês:sabemos que em 1591 Diogo Anriques não pode dar execução a uma en
comenda de 350/400 caixas de açúcar Que lhe fizera seu tio Manuel Henri-



-130-

ques,de Antuérpia,precisamente devido ao corso inglês.(28) 
Mas os resultados de I639 traduzem recuperação:133 pessoas apresen-

taram-se a declarar produtos. 
Todavia,mais importante que o número dos manifestantes ê o volume 

das mercadorias manifestadas e o valor da dízima cobrada.Ora aí não há 
quebras sensíveis,como se poderá verificar pelo quadro .Pelo contrá
rio,de 1591 para I639 triplica o valor cobrado pela dízima. 

Gomo explicar tal crescimento? 
Nao foi certamente devido ao aumento de taxas porque,estas,na ge

neralidade nao sofreram alteração. Parece-nos que o progresso se deveu: 
-primeiro,ao maior volume de importações.canalizadas na sua maior 

parte por mercadores estrangeiros; 
-segundo,ao lugar importante ocupado pelo bacalhau.Em 1591 entra 

pouca quantidade e está na mão dos flamengos.Em l639,as quantidades são 
incomparavelmente mais elevadas e os ingleses dominam o ramo; 

-terceiro,mostra-se diferente o volume do açúcar proveniente do 
Brasil: enquanto em 1591 se haviam registado 11-786 arrobas om I Ã ^ Q ,• 
festaram-se 17.7^0» 

Em suma,em 1Ô39 há maior dinamismo na Alfândega.Parece,pois,con
firmasse no que respeita ao Porto a tese de Jaime Cortesão segundo a 
qual,não obstante as perdas e prejuízos infligidos pelos holandeses ao 
trato açucareiro,Portugal conheceu um período de prosperidade e ressurgi
mento da marinha mercante - quanto a nós ,mais visível no trato açucarei
ro - ò qual coincidiu com o reinado de Filipe IV.(29) 

2°- - a percentagem de pessoas que manifestam exclusivamente açúcar 
§ notável,Vejamos : 

em 1584 são 90 pessoas - 59,2% 
em I585 " 75 » _ ^o/o 

em 1591 " if3 " _ 36,15 
em I639 " 56 » _ Íf2 1/ 

E obviamente o valor do açúcar no conjunto das receitas da dízima ocupa 
lugar de destaque: 

em 1584 preenche 25% do total das receitas 
em I585 " 35,5% » » 
em 1591 " 35% " ii 
em I639 " 16,5% " " 

I o/ 
L/5 
1 0/ I/O 
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Como vimos,a diminuição em I639 da percentagem no conjunto das re
ceitas da dízima nao significa quebra em valores absolutos,relativamente 
a 1591,mas admitimos que ela se tenha verificado em relação aos anos que 
precederam imediatamente a perda de Pernambuco - para os ouais não pos
suímos dados. 

3Q - 0 Brasil desempenha papel de primeira grandeza no progresso 
económico do burgo.Os produtos coloniais à frente dos quais colocámos o 
açúcar e depois o pau-brasil,o tabaco,os couros constituíam oferta in -
teressante para o escambo com os estrangeiros. 

Em contrapartida,a colónia sul-americana apresentava-se como exce
lente mercado para a colocação de produtos produzidos no Keino,tais como 
o vinho,azeite,algum cereal e dos que,procedentes da ^uropa,para lá eram 
rexportados:têxteis,ferramentas,equipamento,etc. 

Esta ligação profunda foi percebida por Madrid quando,em I635,ten
tando estimular as gentes e os governantes do Porto a comprometerera-se 
no auxílio à recuperação de Pernambuco,afirmava: » quoanto menos frutí
fera dizeis que he essa Cidade e seus arredores tanto mães necesidade tem 
do comercio do Brasil,cuja navegação he mães façil e abreviada,e também 
mães proveitoza,pello que se ganha nas fazendas ainda e nos retornos del
ias por cuja saida trazem os estrangeiros a essa Cidade outras mercado
rias com que se sustenta o negoçeo que fez essa cidade riqua e abastada". 

por isso,no entender do monarca,a perda de Pernambuco trazia au-
mento^da pobreza de "todo este Reyno e dessa cidade em partecular por 
ser tao dependente do Comerçio daquellas partes..."(30) 

kQ _ Os Livros da «edízima,completados com informaçSes contidas no 
único livro de Visitas de ^aúde que nos ficou relativamente ao período 
aqui estudado (3l) - informaçSes sobre mercadorias e sua proveniência -
indicam-nos os principais vectores das ligaçSes do ^orto com o exterior. 

Assim,da Inglaterra vinham-nos os têxteis e o bacalhau» 
da França,os cereais (trigb e centeio),o papel e miudezas; 
da flandres,armas e muniçSes,livros,cereais,artigos para a 

construção naval; 
da Biscaia,metais,armamento e artigos para tanoaria; 
da Galiza,madeiras e pescado; 
de Castela,sedas,panos,cereais e outros artigos (32) 
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Acrescente-se que,no entanto,nem todo o pano transaccionado na ci-
Sade procedia do estrangeiro : em 1599 registava-se a entrada de peças e 
estamenhas de Portalegre,de panos de ^ouveia e da Serra.(33) 

50 - A ligação com os países da -Europa obedece um pouco ao ritmo 
das vicissitudes politicasra partir de 1585,depois do desencadear das 
acções de corso por parte da Inglaterra,nao encontramos praticamente li
gações directas com este país;os mercadores britânicos desaparecem dos 
registos para voltarem aaparecer ainda na 12- década do século XVII,apôs 
o tratado de paz entre os dois Reinos.E no fim do período filipino,o 
comércio de bacalhau e de tecidos da Praça do PQrto é dominado pelos in
gleses. 

Por outro lado,as ligações com as Províncias Unidas,especialmente 
com a Holanda e a Zelândia,interrompem-se nos fins do século XVI pelas 
razões políticas conhecidas.Mas vários flamengos haviam-se radicado no 
Porto,aqui ocupando posições notáveis no comércio,nomeadamente de cereais, 
apetrechos para a construção naval,armas e munições,etc. 

Quanto às ligações com a França,embora anteriores,elas surgem-nos 
intensas no final de Quinhentos e no. 1Q quartel do século XVII e muito 
voltada para o comércio de cereais,(3^) como veremos. 

As relações comerciais con a Alemanha e a Itália também existiam 
mas delas a documentação que compulsámos dá menor testemunho. 

62 _ Nao há coincidência de nomes entre os manifestantes de 1591 
e os de 1Ô39.0 facto ê natural,dado o intervalo de tempo entre as duas 
datas.Todavia,a repetição de patronímicos - enriques ,Rodrigues ,-̂ opes , 
Coutinho - sugere que o negócio se continuou em dinastias familiares. 

7Q - As mudanças políticas operadas em I58O e 16A-0 nao parece te
rem provocado grande alteração no movimento alfandegário:a nítida melho
ria de 158^ em relação a 1579 em termos de rendimento global e',ao menos 
em parte,explicada pelo aumento das taxasrentre aquelas duas datas,a 
tributação do açúcar na alfândega foi aumentada entre 25/' e ~50% .E a li
geira quebra de lô'+l ê imediatamente compensada no ano seguinte. 

8Q - Devemos realçar desde já o papel relevante desempenhado pe
los estrangeiros e pelos cristãos novos portugueses na animação mercantil 
do burgo. 
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Voltarernos ao assunto noutras oportunidades, no decorrer deste tra
balho. Diremos,no entanto,desde já que em 1584,1585 e 1591,39 dos manifes
tantes (8,9 % )são claramente estrangeiros,assim distribuídos por nacio
nalidades: . „ 

ingleses - o 
flamengos -17 
alemães - 1 
franceses - 7 
biscainhos - 4 
galegos - 2 

Quanto aos de 1639,25 são igualmente de fora do Reino,ainda que aqui re-
sidentes,constituindo 18,7 % do total.Destes apenas conhecemos a naciona
lidade de 14 : 8 flamengos e 6 ingleses. Mas,de novo,mais que o seu nú
mero importará destacar a grandeza do valor das mercadorias despachadas 
por eles ou seus agentestmais de 65% das receitas da dízima advêm dos seus 
produtos. 

A presença activa e poderosa dos estrangeiros no comércio local ê 
confirmada por outro tipo de fontes,nomeadamente naquelas que nos dão o 
pulsar da vida quotidiana,como são os Livros de Vereações.Ora as lis
tas de mercadores cue aí,a pretextos vários,se podem encontrar dão-nos 
testemunho da sua vitalidade : em 1599,2 dos 7 mercadores que se comprome
tem a fornecer cereal à cidade eram flamengos(35); em 1625,0 grupo dos 
que foram obrigados a adquirir armas e pólvora para venda posterior in
cluía pelo menos 10 estrangeiros (36) dos quais Diogo Timão é qualifi
cado como "mercador rico" (37) e ^aniel de la Pedra exibe o seu forte 
poder econ5mico encomendando pólvora à Corunha no valor de ^OOSOOO.(38) 

E em I636 os homens de negócio do porto que se achavam em condi
ções de ceder centeio e trigo para provimento das Armadas e da própria 
capital do Reino eram 9 e todos estrangeiros: 

-Pedro van Justrem 
-Nicolau Nores 
-Thomas Roldon 
-João Piper e seu irmão Arnão Piper 
-Jacques de C r a m e r 

-Robert Presley 
-Joan Andreso 
-Simão Roger (39) 
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Quanto aos crdstãos novos empenhados no comércio eram numerosos e 
dotados de grandes cabedais. 

Lembraremos o que dissemos atrás : segundo Luís de ^ivar Guerra das 
I30 pessoas do ^orto que entre 1590 e I6O2 foram inquiridos pelo Santo 
Of 10X0,2** eram mercadores e 17 ocupavamse em ofícios próximos da mer
cancia como os sirgueiros,ourives e confeiteiros.(ho) 

A mesma impressão do seu peso neste sector colhese da declaração 
amarga da Câmara do Porto em 1623: " a gente de negocio se algùa ouve 
en algum tempo nesta Cidade sesara com as prisões que ouve pello santo 
officio cuia confiscação nella se entendia importara mais de trezentos 
mil cruzados para a fazenda Real..."(^1 ) 

Que muitos deles pertenciam ao grupo dos "mercadores e pessoas ri
cas e abastadas" (k2)concluise do facto de que seguramente 5 deles (pro
vavelmente mais) integra, vam os l6 indivíduos que, em IjS^foram obriga
dos a emprestar dinheiro para pagar o soldo dos soldados castelhanos e 
alemães aquartelados na cidade. 

Parecenos,no entanto,que o seu poder decaiu notavelmente durante 
o reinado de ̂ ilipe III.Ê verdade que ainda aparecem cristãos novos na 
lista de mercadores.de 1625 de que atrás demos notícia:Francisco de Cá
ceres,pai de José Pinto,moço implicado no motim das maçarocas e Miguel 
Lopes Vitória,ao tempo ausente da cidade e do Reino,eram comerciantes 
abastados.Mas a presença dos"de nação" parecenos pouco significativa 
no rol dos pagantes da dízima da Alfândega em l639,ao contrário dos es
trangeiros. 

Deveremos estabelecer relação entre o provável enfraquecimento do 
poderio dos cristãosnovos e o aumento de potencial dos mercadores es
trangeiros? 

9 Q  Como a t r á s d e i x á m o s i m p l í c i t o , o s m e r c a d o r e s n e g o c i a v a m em v á 

r i o s n T n H "! ] fn p; s i n n l t a i i p a n i o n t a â = tm^ a =. mní (•« r)i c f ^ r f ^ c ■> — ri «  

alguns exemplos: 
André L0pes Isidro manifestou na Alfândega aço,estopa,cera,pen

tes, ferro,sarjas,cutelarias,açúcar,papel,aduelas,enxofre,tabaco e até 
bacalhau; 

http://mercadores.de
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-Manuel Fernandes de ''orais pagou dízima de aço,cera,sarjas,cobrq 
tabuado de pinho,couros,aduelas,pregos,enxárcia,linho,açúcar,papel,al
finetes, etc. ; 

-Richard Peres,inglês,manifesta baetas,bristois,bombazinas,sarjas, 
pentes,facas e bacalhau; 

-Rodrigo Robim,flamengo,declara aço,madeira,aduelas,ferro,lonas , 
facas,pólvora,cobre,alfinetes,artigos de marsaria,açúcar,etc. 

Os exemplos poderiam multipliear-se como se poderá ver pelo qua
dro anexoros grandes mercadores cultivam a polivalência de produtos,em
bora porventura trabalhem predominantemente com produtos bem determina
dos.Assim,podemos afirmar que os mercadores ingleses do porto dos fins 
da dominação filipina importam sobretudo têxteis e bacalhau,o que não 
quer dizer que nao se interessassem por outras mercadorias,como os ce
reais.Quanto aos flamengos transaccionavam sobretudo armas e munições, 
cutelarias,ferros.Uns e outros exportam para os seus países açúcar,azei
te ,soil , sumagre,sal, tabaco,provavelmente algum vinho e atê trigo. (kj>) 

Estas conclusões poderão ser aferidas pelos 2 quadros que compu
semos e que apresentamos de seguida:no 10 agrupamos os nomes dos mercado
res que pagaram valores elevados à Dízima alfandegária,pormenorizando a 
informação com dados sobre produtos manifestados,valor atribuído aos pro
dutos sobre os quais incidiaa dízima (10 % ),algumas observações de ca
rácter social.As fontes per-útem-nos cobrir o início e o fim do período 
filipino que apresentamos em dois blocos. 

No 2° quadro apontamos o rendimento global anual da Dízima,distin
guindo sempre que possível entne "dízima corrente" que recaía sobre a 
generalidade dos produtos entrados pela barra e "título do pescado" que, 
a partir de I639,aparece apartado nos códices.Antes,em 1591,o pescado ou, 
pelo menos,a sardinha,tainha e bacalhau figuram nos registos da dízima 
corrente. 

Havia outros títulos da dízima:"da pertenção de Lisboa"," da mar
quesa", " dos desencaminhados". Mas estes ou não aparecem ou aparecem mui
to irregularmente.De qualquer modo,a julgar pelas informações que subsis
tiram nos códices aqui utilizados,o seu montante seria modesto. 

0 rendimento total da Alfândega era superiorrnao temos qualquer no
tícia,por exemplo,sobre a renda proveniente da exportação de vinhos.No 
entanto,cada pipa em 1591 era onerada com hOO reis e cada casco vazio 
pagava 80 reis - ou seja 10 % sobre o valor calculado.(hk) 
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Quadro dos mercadores que manifestaram maior 
volume de mercadorias na Alfândega do Porto 

Ano Nome Produtos princi Observações Valor atri
buído em 

pais réis 

1534 António Pereira açúcar, algodão cristão-novo(?) 277ÎS800 
11 Francisco Bemtalhadc uarsaria cristão-novo(?) 82Í6OO 
11 Gabriel de Pina pnnos diversos 383I5OO 
11 iíenriquo Carvalho 759S800 
it João de Valença, 

0 Velho 
açúc n.r, panos c ristao-novo 397?100 

M Pantaleão Lopes panos 31'-$l40 
11 Pantaleão Ribeiro panos 314$140 
11 Tristão Rodrigues 

Vila Peai 
panos diversos 238*360 

H Jorge Fernandes panos e metais cristão-novo 9563=300 

1535 n 11 couros e panos 708$90o 

1534 Martin Berrarei e 
Fero Sapin 

panos, papel franceses 984S450 

I585 ilartin Be rrand panos, papel francês 1.282$l8o 

1534 Manuel Guterres panos cristão-novo 314S140 

1535 H 11 panos e açúcar 775S860 

1584 , anuel Rodrigues 
Vila Real 

panos e açúcar 44l$44o 

I58S H 11 panos e açúc-ar 848Í960 
1534 Pêro Peixoto cereal ourives de ouro 294SOOO 

158 Li 11 11 cereal 324$600 
1584 Simão Gonçalves panos cristão-novo(?) 273S240 

1585 11 ti panos 1.155SO0O 

1534 Vicente Rodrigues açúcar 281SOOO 

1585 M II açúcar 789S000 
-1 cQI, n , « _ « 1 -, ?vTi 1 *~ ̂ 4 ---

u jnça_i_o L.uncù OO jOC 1/05 u6 ElSi/di crxs uao — nov0 v, . j 3.5145770 

I585 11 H objectos de metal ^.093^130 
1584 Garcia Gomea pro d u 10 G fia men go ? 

açúcar,me tais 
2815625 

1585 H II n 11 233^300 

I59I Il II 11 11 2.08i$730 
1584 Lopo Nunes Vitória ferro, arroz cristão-novo 752$300 

1585 H 11 11 H 11 associado a Diogo 
Pereira e Garcia 
Gomes 

320S000 

1591 
' 

H n 11 papel 297!^250 



 1 3 7 

—, ^ . — —  — ■ ■ 
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Ano None Produtos princi
pais Observações Valor atri

buído em 
rexs 

1584 Manuel Francisco açúcar cris tãonovo 15CUÍ80C 
I585 11 11 açúcar 510^900 
1591 11 11 n i.oi4 51,500 
1^84 Pero Homera aceiro,espadas, flamengo (?) 316S900 
1585 ti it açúcar, panos 957«100 
1591 ti 11 I.605S900 
1584 Simão de Sousa aceiro, ferro , cristãonovo 4 20:. 6 00 
1585 11 M açúcar 335S800 
1591 11 it 

476S350 
1584 Simão Vaz e filho algodão, acuear, 364S150 
1585 Manuel Gomes 11 H panos, ferro 1.138ft100 
1591 H M 

1.579S925 
1584 Tristão iiendes panos, estanho e 49^800 
1585 11 II açúcar 156S?00 
1591 H 11 237S350 
1584 Luis Meneies panos, açúcar 1.0£6S000 
1591 11 n l.l8?£64o 
15&4 Miguel Fernandes açúcar, algodão 358S720 
1591 n n estanho 452^630 
1585 Manuel Tomás panos 32831660 
1585 Ant6nio Dinis açúcar, linho tanoeiro 2305700 
1585 Francisco Fires couros e açúcar ferreiro 306"200 
1585 Domingos Anriques couros,açúcar I66S850 
1591 n ti t) anos 370SOOO 
1565 Gonçalo Pires ferro 31S5 000 
1591 n n 413*300 
1591 Adrião Jaspers metais ,cera flamengo 331S150 
1591 Ant6nio Fernandes açúcar cristãonovo 

sirgueiro 
212Í450 

1591 Antonio Fernande'' 
0 Seco 

açúcar cristãonovo 430S950 

1591 jV:it6nio Kamos espec iarias ,couro s sevilhano "35Í36"0 
1591 Antonio Rodrigues açúcar cristãonovo(?) 25é îf 200 

■■■ - • 
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Ano . Nome Produtos princi
pais Observações 

Valor atri
buído em 
reis 

1591 Antonio Tornas panos executor do almo
xarifado 

26488oo 

1591 Baltasar Fernandes ferro ferreiro 304&950 
1591 Diogo Anriques panos, metais filho de Fr.CO 

Bem talhado 
1.0024160 

1591 Diogo Pereira aceiro, ferro genro de Lopo Nu
nes Vitória 

6793850 

1591 Duarte Fernandes açúcar 3768400 
1591 Francisco das Neves açúcar 262S500 
1591 Geraldo Corim latão,chumbo flamengo 3358800 
1591 Manuel Correia açúcar, ferro 535$500 
1591 Pedro Aires açúcar 4608950 
1591 Pedro Alvares açúcar mestre de navio 322$400 
1591 Pêro Rei panos, enxárcia flamengo 1.7818610 
1591 Sebastião Rodrigues 

Leão 
panos diversos cristão-novo 2.5868900 

1659 Mão Podrigues Mo
rais 

açúcar 2708300 

ii André Lopes Isidro aço ,estopa,panos, 
ferro, açúcar 
objectos metáli
cos,tabac o,etc. 

2.832888c 

ii Anrique Grot miudezas,estanho 
panos 

flaraengo(?) 384S500 

ii António Anriques panos, tabuado 6488780 
it António Carvalho cobre, açúcar, 

arroz 
422888o 

u António Jorge 
Torrado 

panos,miudezas, 
açúcar 

578844o 

H Arnao Piper cobre,panou,armas flamengo 2.859S690 
il Bento Ribeiro Torlinho, 4378500 

rado açúcar,sarjas, 
II Diogo Timão panos, bacalhau flamengo 5018975 
II c o 

Fr. Cardoso de Be
ça 

panos, miudezas 8278680 

II Francisco Travino ferro, açúcar flamengo(?) 9228300 
II Guterres Ferreira papal,bacalhau, 

queijo 
flamengo(?) 1.142855C 

» 
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Ano Nome Produtos princi
pais 

■ — — — ■ — ■ — — — « — 7 

Observações 
v'alor atri
buído em 
reis 

1.062*100 1639 Jacques de Cramer panos,ferro ,polvo flamengo 

v'alor atri
buído em 
reis 

1.062*100 
ra 

11 João Carvalho açúcar,sarjas,cal

deiras 
679S600 

it João Garcia Alvares papel,metais,na
nos, cera 

1.152*320 

11 João Lim panos, bacalhau inglês 13.745*440 
11 João Manim panos,breu,baca

lhau 
inglês 11.805*260 

11 João Piper alcatrão,pólvora, 
esparto 

flamengo 1.0o3*4 00 

11 João da Silva açúcar,tabaco,pau Mestre de navio 330$020 
H Manuel Barbosa açúcar,pau,mole

ques 
1.46 6 $5 00 

11 Manuel Dias bacalhau 1.9695480 
11 Manuel Fernandes 

de iiorais 
aço, panos., açúcar, 
pregos,alcatrão, 
cobre , etc. 

4.l95$34o 

11 Manuel Pereira de 
Heis 

açúcar 4l8S8oo 

11 Manuel Nunes açúcar, couros mestre de navio 3.362S900 
11 Manuel Rodrigues bacalhau pintor 4.850$020 
11 Manuel Travino ferro, pregos flamengoC?) 551*060 
11 Manuel Varela Bar

ca 
açúcar , tabaco , cou
ros e escravos 

4.' 7IÍ800 

H Nicolau Carvalho açúcar,panos,fer

ro, tabaco 
1.258*500 

M Nicolau Forer sarjas,bacalhau inglês 1.7 56 $688 
II Nicolau Ouin papel, munições, 

panos. 
flamengo (?) I.0835000 

II Ollin Peinol sar3as,munições flamengo (?) 427*800 
II Otto "Cidres açúcar,cobre,pól

vora 
997*820 

II Pêro e Pata papel,açúcar 1.253*780 
II Pêro Van Justre sarjas,folha de 

Flandres,cobre, 
espadas,livros 

fiar engo 1.400*840 

II Richard Peres panos,bacalhau inglês 5.834S320 
II ;:

obert Pampeam , panos, bacalhau inglês 7.653*940 
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Ano Nome Produtos princi
pais Observações Valor atri

buído en 
r e i s 

1639 Rodrigo Eobin açúcar,ferro, 
rceiro,cobre, 
marsaria 

flamengo 2.369S050 

it Samuel Esparto bocacins da Ale
manha, panos 

3.117^00 

11 Simão Dias e Anto
nio Peres Picão ferro 385$700 

11 Tomás Choram panos,papel,ba
calhau 

inglês(?) 4.O30305O 

M Vicente Nunes Cou
tinho caldeiras,boca

cins, aço 
6123000 

,._ , .. ,. 1 i .. 
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Rendimento da dízima corrente e do pescado 
cobradas na Alfândega do Porto 

ANO DESCRIÇÃO RENDA FONT::; 

1574 
1578 
1579 
1584 
1585 
1586 
1591 

Dízima corrente 
M 11 

Il II 

Il II 

II II 

Il ti 

II II 

2.592S897 

1.678*465 

I.3508150 

2.233*552 X 

2.310S973 *x 

2.068^423 

3.0058262 

ADP, Cabido,107 

" " 108 

11 " 109 

" " 110 

" 111 

11 .. 1 1 2 

" " 113 

16 39 Dízima corrente 
" do pescado 

7.0708068 
1.978Î994 
9.0498062 

" 114 

1640 Dízirm corrente 
" do pescado 

8.767S290 
1.730*730 

IO.4984020 

11 .. i ! 5 

1641 Dízima corrente 
" do escado 

5.5078490 
4.0588970 
9.5668460 

" " 116 

1642 Dízima corrente 
" do peecado 

. —. — 

10.564$8oo 
3.2458270 

13.8108070 
1 

" " 117 

x - Valor cobrado entre 9 de Janeiro e 23 de Julho. 
xx - Valor cobrado entre 18 de Janeiro e ?Ji de Setembro. 
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3.4 - Os mercadores e a Administração municipal.Problemas e di
ficuldades. 

Num tipo de administração municipal de características absolu
tistas em que a Gamara superintende em todas as actividades da vida 
quotidiana,inclusive as económicas,natural ê que os mercadores e co
merciantes apareçam diuturnamente nos Livros de VereaçSes como parte 
viva e actuante da população - que eram. 

Surgem aí a protestar quando as condições e modalidades de co
mércio que lhes pretendem impor não sao as que desejariam.Aparecem 
ainda como contribuintes contrariados e emprestadores de dinheiro 
quando a Gamara se encontra em apuros e as necessidades obrigam a re
correr a quem o possui;são notificados para importar e ter à venda 
reservas de pólvora para socorrer e garantir a eficácia da prevenção 
militar contra as arremetidas da pirataria ; são coagidos a financiar a 
compra de armamento,vindo certamente a lucrar com tal operação;apare-
cem como responsáveis de um ou mais quadros alegóricos na grande fes
ta da cidade que era a procissão do Corpo de Deus : frequentemente I en
tre os mercadores abastados que se recrutam os tesoureiros municipais; 
ê" ainda a esse meio que se vão buscar os recebedores dos diversos ra
mos das sisas da Fazenda e das rendas da Gamara.Não raro são mercado
res os que,no fim de cada ano,comparecem na Praça da Ribeira a respon
der e a lançar na arrematação das mesmas sisas. 

Essa presença permanente permite-nos conhecer as potencialidades 
de cabedal de alguns,ramo ou ramos de negócio a que se dedicavam, e 
sobretudo as dificuldades e problemas colectivos a que tinham que res
ponder. 

Assim,algumas dificuldades procediam das cargas e recargas fis
cais.Quando em 1584 os oficiais da Alfândega,autorizados por provisão 
real,começaram a cobrar novos aforamentos pelas mercadorias vindas 
do mar,em prejuízo imediato dos mercadores mas,em última análise,dos 
consumidores,a Gamara acedeu a enviar à Corte de Madrid um cidadão, 
Nuno Tavares,para tentar anular as novas tabelas,tanto mais que,no en
tender do Senado,a forma como haviam sido decretadas violava os pri
vilégios e liberdades da cidade.Ora o financiamento da viagem,Por ale-
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gada falta de meios da Edilidade,é garantido precisamente pelos merca
dores. (44A) 

As diligências do embaixador não terão obtido grande sucesso 
pois,no ano seguinte,com desgosto do tíenado,João de Teive continuava 
a fazer cobrar os direitos alfandegários pelos novos aforamentos - o 
que,aliâs,segundo o testemunho suspeito da Câmara,redundara em grave 
prejuízo das rendas,pois muitas pessoas alarmadas com a nova taxa 
deixaram de tratar em mercancias,com o que o ramo do ver do peso so
frera uma quebra de 200$000 reis (cerca de 15% ),em prejuízo dos So
bejos das Sisas já oue a quantia estipulada com a Fazenda Real não po
dia padecer diminuição.(^5) 

E,novamente,em 1592 o restabelecimento dos portos secos,pelo 
que significava de dificuldades acrescidas às trocas comerciais entre 
Portugal e ^astela,fez estalar o descontentamento da plebe consumido
ra e provavelmente ligada ao pequeno comércio entre os dois Reinos.A 
rebeldia dos Procuradores do P0vo,vivamente reprovada pelo Monarca,te
ve a sua raiz nas opressões fiscais que,em passado ainda próximo,ha
viam sido infligidas pelos rendeiros dessa detestada renda.(46Hparen-
temente os mercadores ficam alheados desta questão.^remos,porém,que 
os seus interesses foram assumidos e defendidos na Câmara e junto dos 
Ministros régios pelos representantes populares. 

Por sua vez,o imposto do Consulado promulgado no Porto em Maio 
de 1593 impôs dificuldades acrescidas às transacções comerciais,nomea
damente a0 nível dos consumidores junto dos quais os agravamentos não 
podiam deixar de se repercutir.(4?) Mas os mercadores também sentiam 
( e mais directamente ) as consequências nefastasrem 20 de Fevereiro d 
1619 um grupo de tratantes,entre os quais alguns estrangeiros, flamen
gos e franceses,queixava-se aos Vereadores das arbitrariedades dos 
rendeiros do » 3% " dos quais um,Henrique ^inel.era de raiz flamenga. 

(48) 
As vezes,os problemas e dificuldades dos mercadores procediam 

da falta de entendimento com o poder local.Com efeito,se ê verdade 
que de maneira geral se pode afirmar que os Vereadores portuenses 
tentaram captivar os mercadores,especialmente estrangeiros,criando-
-lhes condições de acolhimento e de estatuto,às vezes os interesses 

e 
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chocavam-se e os conflitos surgiam.Por exemplo,era 1599»ano terrível, 
de "peste e de fome,vários mercadores de pão foram mandados prender por 
ordem dos Vereadores pelo facto de terem encerrado as suas lojas em 
sinal de protesto pelos preços a que a Câmara os queria obrigar a pra
ticar. 

Protegidos pelo Governador da Relação que anulara a sentença do 
Senado,foi possível chegar a acordo depois de negociações que nao fo
ram fáceis.(^9) 

Com os mercadores de vinho e de sal foram frequentes os confli
tos ,normalmente provocados por questões de preços.(50) 

Outra fonte de tensões e de descontentamento para os mercadores 
era provocada pelos empréstimos forçados a que, como atrás ficou dito, 
o Senado os constrangia. As situações em que tal se verificou não fo
ram muito numerosas mas causavam mal estar, latente e perceptível nos 

Assim, em 1584, tardando mais de 3 meses o dinheiro da Fazenda 
Real destinado à liquidação do soldo dos militares castelhanos aquar
telados na cidade desde I58O e temendo o Mestre de Campo D. Luís Hen
riques que a demora despoletasse qualquer sublevação, não viu outra 
saída senão recorrer à Câmara para que esta achasse meios de suprir a 
irregularidade do tesouro real. 

0 Senado, confrontado com a eventualidade indesejável de um mo
tim castrense, cuja responsabilidade os chefes militares alienavam, de
cidiu contrair empréstimo junto dos "mercadores e pessoas ricas e a-
bastadas". E logo, na presença do Corregedor da Comarca,elaboraram 
uma lista de 16 contribuintes com a indicação de quanto cada um devia 
entregar. 0 mais onerado, Ambrósio Cantilho, cooperou com ÍOOSOOO reis 
e os menos agravados(que eram 9) deram ^0$000 reis cada um, como se 
poderá ver em apêndice deste trabalho.(51) 

0 empréstimo era obrigatório e quem se recusasse a contribuir 
no prazo estipulado iria parar à cadeia. 

Ficamos por saber,entretanto,se a distribuição do empréstimo 
foi equitativa pois no ano seguinte, demorando a.amortização da dí
vida, os credores denunciam que outros tinham posses para emprestar 
e não foram obrigados a tal.(52) 
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Reembolsados do primeiro empréstimo , em breve serão importuna
dos para novo financiamento aos chefes militares espanhóis, l'as,des
ta vez, a Câmara vai tentar que o empréstimo seja voluntário.(53) 

Em I59O, de novo os mercadores abastados são obrigados a abrir 
os cofres para a mesma finalidade. Porém,apenas k indivíduos foram ar
rolados,a saber: 

Gonçalo Nunes com 200$000 reis 
João de Vilar •?... 1002.000 " 
Luís Mendes " 60S000 " 
L.do Baltasar de Araújo " ^02000 " (5*f) 

Desta vez, um abastado advogado aparece misturado com os nego
ciantes. Teria ele interesses e tratos mercantis? Por outro lado, a 
sua nomeação em 1593 para Procurador da Cidade terá constituído um 
prémio à sua generosidade?(55) 

Outro tipo de serviços obrigatórios recaiu,aqui e além,sobre os 
tratantesrem 1625,tornando-se necessário dotar a cidade de meios de de
fesa face a ura presumível ataque de Inglaterra,os marseiros,por pro-

~ ( 5o ) visão real e por ordem do Senado,foram coagidos a possuir pólvora em 
abundância.Os Livros ce Vereações apresentam-nos uma lista de ho nomes 
e quantidades respectivas que se lhes taxou.(Ver no apêndice) As ten
tativas de alguns de tentar esquivar-se são um indicativo de que a 
coacção não se recebia de bom grado.(5?) 

Mas a Câmara^apoiada pelas instruções régias e pelo modo de pro
ceder de outros lugares do ^eino,não hesitou em ordenar outro tanto 
aos marseiros,em I639 - coincidindo alguns nomes com o rol de 1625,(58) 
como se poderá ver em apêndice. 

Além de munições,os mercadores foram obrigados a concorrer para 
a compra de armas.Com efeito,tendo-se constatado em 1625 que á cidade 
estava pouco mais que inerme,o Hei ordenou à Câmara que importasse ar
mas de Biscaia,socorrendo-se para o seu pagamento da ajuda dos homens 
de negócio,tanto nacionais como estrangeiros.Para essa incumbência ser 
concretizada,noneou-se uma Comissão composta por 2 nacionais e 2 estran
geiros cujas atribuições consistiam era organizar o rol dos que se de
viam obrigar.(59) 
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Não foi fácil chegar-se a acordo,pois a distribuição foi mancha
da cora manifestações de xenofobia por parte dos autóctones e talvez de 
um certo complexo de desfavor por parte dos estrangeiros,como já des
crevemos noutra oportunidade.(60) Exigiu-se a intervenção do Monarca 
e a questão arrastou-se em processo longo,não faltando quem tentasse 
exibir os seus privilégios para conseguir obter fugir à capitação.(6l) 

Finalmente foi feito o rateio por 44 mercadores,cabendo a cada 
um a importância de 134$570 reis. 

Embora antipáticas e pesadas para quem as tinha de suportar (não 
quer dizer que o dinheiro se perdesse para o mercador),estas coacções 
prestam-nos alguns serviços pois permitem-nos fazer uma ideia do po
tencial económico de um sector dos mercadores do Porto. 

4- Produtos e Mercadores 

Para além dos produtos coloniais,outros desempenharam papel de 
relevo no desenvolvimento e na economia da cidade.Entre eles devemos 
contar o pão como garantia da sobrevivência das gentes,ao qual nos re
feriremos com mais pormenor no capítulo sobre abastecimento,o vinho e 
o sumagre. 

4 . 1 - 0 vinho 

Desde tempos recuados o vinho foi olhado como excelente produto 
de troca,atraindo poupanças e homens.Com efeito,já em 15Ô7 os Procura
dores do Povo se queixavam de que muitos indivíduos regressados da ín
dia,Brasil e Ilhas(e outros que abandonavam os seus ofícios mecânicos) 
se faziam mercadores dirigindo-se a Riba Douro onde se entregavam â com
pra e vinhos,concorrendo com os antigos tratantes e provocando inespera
das subidas de preço.(62) 

Muito antes do "boom" da primeira metade do século XVIII,o vinho 
do Douro»além de fazer a fortuna de muitos indivíduos,trouxe ao burgo 
que o recolhia as receitas indispensáveis para fazer face às obras pú
blicas permanentes que o seu estatuto de cidade "mui nobre" exigia. 

De facto,durante décadas a receita da Imposição do Vinha,como ve
remos , subsidiou o calcetamento de velhas ruas,a abertura de novas,a 
manutenção das inúmeras fontes e chafarizes. 
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E nao devemos esquecer que a receita das chamadas entradas do vi
nho constituiu um bom reforço para as modestas rendas da Câmara e que 
o excedente da quantia que a Edilidade devia satisfazer à Fazenda Re
al pela Sisa dos Vinhos não foi despicienda para o Cofre dos Cresci
mentos das Sisas. 

Por tais razões e por outras adiante referidas,o vinho merece aqui 
tratamento especial. 

^•1.1  Os estratos interessados no vinho 

Podemos afirmar que o negocio dos vinhos era importante já na 
segunda metade do século XVI e,tal como o açúcar, interessava a muita 
gente da cidade.independentemente do estrato social a que se pertencia. 
0 compulsar da documentação transmitenos a sensação de que a população 
em geral,fosse qual fosse o seu oficio,se sentia no direito de ganhar 
na transacção daqueles dois produtos. 

Não raro encontramos elementos da nobreza a tratar de vinhos, 
en volume gigantesco. Por exemplo, o Balio de Leça, Frei Luís Alva
res de Távora, terá extraído do Douro em 1599 e l600 3.000 pinas.. 

Como o mais genuíno e despreconceituado cos mercadores, o Ba:, 
lio comprou o líauido generoso a troco de dinheiro e também de pão 
e outras coisas e tencionava vendêlo em S. João da Foz, Matosinhos e 
exportar parte considerável para o Brasil.(63) 

Outros, ao contrário, encontravam no trato dos vinhos a via 
da nobilitação. Assim parece ter acontecido com Manuel Rodrigues e 
Francisco Ribeiro, nor volta de 1629, os quais, por serem mercadores C 
de vinho de sobrade e exportadores para o Brasil, tratavamse pela 
"lei da nobreza" e intitulavamse de nobres.(641 

De resto todos os grupos sociais se interessavam pelo comércio 
vinícola com maior ou menor dose de espírito mercantil. 

Assim, as ordens e institutos religiosos: 
 em primeiro lugar os jesuítas que produziam anualmente entre 60/70 
pipas de excelente vinho (números de 1629) e o pretendiam comer
ciar por seus próprios ©gentes. 

 depois, os beneditinos do Porto que, entre I63O e'.CkO manifesta
ram à Imposição dos vinhos a média anual de T>0 pipas. (65) 

.  ■ , . ■ 
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-igualmente aparecem interessados no trato os beneditinos dp Mosteiro 
de Santo Tirso,os Regrantes do Mosteiro da Serra,os Padres de Tarouca 
da urdem de S.Bernardo que em I638 declararam 88 pipas.(66) 

Do mesmo modo,os Bispos de Targa (67) e do Porto (68) produziam 
vinho.E o Cabido da Arquidiocese de Braga em I638 e I639 manifestou 
respectivamente 102 e 110 pipas.(69) 

Para além dos mosteiros e instituições eclesiásticas,muitos mem
bros do Clero,individualmente transaccionaram vinhos como constatará 
quem se der ao trabalho de folhear os volumes da Imposição do Vinho. 

Mas nao foi apenas o Estado primeiro que se interessou pelo tra
to vinícola.Também a fidalguia e cidadãos .da urbe portuense cedo des
cobriram as vantagens que desse comércio lhes poderiam resultar.E as
sim,uns na qualidade de produtores e de recebedores de foros,outros 
mais prosaicamente como vinhateiros,não hesitaram em granjear lucros 
nessa actividade. 

E assim, em 1604, vemos un quadro de fidalgos e cidadãos a 
intervir e a reclamar contra a Câmara por acharem que os preços 
postos pelos seus pares da governança não compensavam o esforço e 
os gastos consumidos.(70) Fizeram mesmo chegar os seus protestos, 
aliás, sem grande sucesso, à Casa da Suplicação. 0 que ê interessante 
ê que do grupo, faziam parte 8 individualidades que foram ou haviam 
de ser vereadores. 

Eram eles: 
- Miguel da Costa 
- Manuel Tavares da Rocha 
- Diogo Alvares Leite (que já em l604 produzia 30 

pipas/ano).( 71) 
- António Homem Soares 
- Gaspar Nunes Barreto 
- João Cardoso de Madureira 
- Semião Alvo e 
- Paulo Borgen Pinto 

S natural que uma vez sentados na cadeira do poder municipal, 
estes fidalgos tentassem proteger os interesses dos produtores,por 
exemplo,libertando de qualquer taxa os vinhos de cutelo,ou seja,os 
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vinhos vendidos pelo produtor ou provenientes de reus foros e rendas. 
Para além desse grupo de 8 vereadores, muitos outros cida

dãos e fidalgos possuíam interesses er Piba Bouro. Alguns conhece
mo-los : 

- António de Gois T-ortuçal 
- Francisco Alvares de Soagua 
- Paio Covreia Pereira 
- Pedralvares Cortes 
- Paulo Ribeiro 
- Afonso de Araújo 
- André Fernandes, cavaleiro 
- Cristóvão da Cunha Alvo 
- Bento Pereira Leite 
- António Pereira Rebelo 
- Luís Alvares Homem 
- Martim Cardoso de Madureira 

Outros não hesitaram juntar o lucro vil à dignidade da linhagem. 
Tal ê o caso de Pantaleão Alvo Godinho que, entre lSj>2 e 1640 decla
rou à Imposição dos vinhos 352 pipas que vendera com os ganhos nor
mais. De resto já seu pai, SimeãoAlvo, e seu sogro, António Pereira» 
haviam lidado com vinhos. Quando recebeu a mercê do hábito de Cris
to, alguém lhe fez esta quadra mordaz 

- Habito no peito 
Graças a Deus Baco 
Porque honra e proveito 
já cabem num saco.( 72 ) 

Por outro lado, encontravam-se outro tipo de pessoas, não nobres 
nem mercadores de profissão envolvidos no negócio de vinho: ê o caso 
do imaginário Diogo de Holanda que, em 1592, despachou para Lisboa 46 
pipas das Gk que armazenara na cidarie.(73) 

4.1.2 - 0 vinho entrado na Cidade 

As fontes e a sua crítica 

Uma coisa é a quantidade de vinho entrado na cidade outra bem di
versa ê a produção vinícola.Digamos desde já que a documentação por nós 
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corapulsada,apesar da sua riqueza,não nos permite abordar seriamente o 
problema da produção vinícola do Douro,neste período.Quando muito 
permitir-nos-á conhecer aspectos parciais e muito lacunares dessa mes
ma produção.Mais que isso,possibilita-nos definir em termos gerais se 
a colheita de cada ano foi abundante ou pobre. 

Muito mais generosa se mostra a documentação no tocante às quan
tidades entradas no burgo,procedentes,na sua maior parte,de uma região 
muito vasta,de contornos difíceis de precisar,a que se chama Riba-Dou
ro. 

A melhor colecção para esse estudo é a já referida série de li
vros da Imposição do vinho.conservada no Arquivo Histórico Municipal do 
Porto.A fonte revela-se excelente sob o ponto de vista de informações 
acerca de produtores e mercadores,mas nem sempre a distinção entre os 
dois grupos se mostra clara.De modo geral,esclarece-nos sobre o produ
tor e sua naturalidade,dá-nos a identidade do mercador,a data da ma
nifestação do vinho,quantidades manifestadas,imposto total a pagar. 
Num ou noutro caso até se nos indica o volume das exportações,local de 
destino,tipo de transporte utilizado,mestre da embarcação e porto a 
que pertencia» 

Mas enferma de lacunas graves:a primeira é que ê completamente o-
missa no que diz respeito ao período compreendido entre 156l e l6l9.Com  
efeito,o primeiro livro da série reporta-se ao ano de I56O e o que se 
lhe segue ostenta a data de 1620.Perda penosa para o investigador!Mas 
de I62O em diante,a série apresenta falhas,sendo três delas dentro do 
tempo aqui estudado:l621,1623 e 163^0 

A segunda é que nao regista todas as entradas de vinho realmente 
efectuadas.A documentação deixa perceber concertações e conluios dos 
rendeiros com os produtores e mercadores que,de resto,nao eram totalmen
te ilegais se tivessem lugar apôs a adjudicação da renda,visto que o ren
deiro nao era obrigado a entregar ao tesoureiro da Imposição mais que 
a soma a que se comprornetera„Não falamos já no contrabando que existia 
seguramente,não obstante as precauções dos rendeiros e seus homens.Por 
outro lado,alguma quantidade de vinho procedente de Riba Douro era des
carregada nos portos fluviais de Carvoeiro e A r n e i a s e da£ transportado 
para as terras de °anta Maria e talvez para outras regiões,Ora tais pi
pas nãos constam dos registos,embora os rendeiros nao deixassem de re-

http://l6l9.Com
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ceber oc respectivos direitos,(7^0 
Um outro aspecto que cpnvêra ter era conta é que,muitas vezes,o es

crivão apenas lançava no livro a quantidade líquida que era sujeita a 
imposto.Ora,em cada pipa,eram descontados 2 almudes para quebras - o 
que obriga a acertos de contas que,não sendo difíceis,obrigam a redobra
da atenção. 

Há outro pormenor que não deixa de ser curioso: ê que se nos der
mos ao trabalho de somar todas as parcelas de imposto indicadas à 
frente de cada de cada registo de entrada,raramente o total atinge a 
quantia pela qual fora arrematada a renda,não contando com as despesas 
ordinárias (ordenado do Escrivão,do Recebedor) que corriam por conta 
do rendeiro.Se assim fosse,o rendeiro perderia dinheiro - o que não 
ê" crível.Mas se dividirmos o preço da arrematação pelo imposto pago por 
cada pipa e confrontarmos o resultado com o número de pipas registadas, 
verificamos que este é quase sempre substancialmente superior ao primei
ro.Mesmo assim,atendendo a oue as pipas das "liberdades" (3^0 a 400 por 
ano) não pagavam imposto e que,de cada pipa,2 almudes eram isentos,fi-
ca-nos a forte suspeita de que há subregisto de entradas. 

De qualquer forma,não temos dúvida que o número de pipas realmen
te metidas na cidade excedeu a quantidade que nos é sugerida pela arre
matação anual da Imposição.Garante-nos isso o facto de se terem denun
ciado aqui e além pactos secretos entre os licitantes das rendas de mo
do a distribuírem entre eles,pelos preços mais acomodados,os diversos 
ramos das sisas.(75) Além disso,o rendeiro de 1599 que pretendia em tri
bunal receber certos direitos,é acusado de ter arrecadado muito dinhei
ro em mão,de pipas que não foram registadas e de ter feito outros con
tratos de tal maneira que nem metade delas ficaram anotadas !(76) 
Quantidades entradas 

Como quer que seja,mesmo com as reservas expostas,são preciosas 
as informações contidas nos Livros da Imposição quanto a quantidades en
tradas !Mas como faremos para o período anterior a 1620,em que apenas 
dispomos do valor das arrematações?Poderemos recorrer ao método de divi
são do quantitativo do arrendamento pela taxa paga por cada pipa para 
obtermos o total de pipas entradas? 

0 método apresenta os seus riscos tanto mais que a sua aplicação 
à renda da sisa do vinho fornece-nos resultados nem sempre harmonizá
veis com os da Imposição - o que talvez seja uma fatalidade inevitável 
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Mas se aos resultados assim obtidos juntarmos 350 pipas das "li
berdades" (que nos parece ser a média de unidades que não pagavam im
posto) , julgamos que o produto final se apresenta válido em termos de 
conclusões. 

Aliás,a validade do método pode ser testada por outro processo: 
se fixarmos a nossa atenção nos anos para os quais dispomos de ambos 
os dados (número de pipas referidas nos Livros,inclusive as das liber
dades, e quantitativo da renda estipulada )poderemos encontrar a pro
porção entre eles para estabelecermos uma média geral.Ora a média ge
ral encontrada foi que cada pipa,nesses anos,pagou 128,8 reis,segundo a 
distribuição seguinte:M = 156 , 3 ̂  mUT*lZ8t8t 2 ? ^ 

m = 101,3-""^ 
Dividindo o total do preço da arrematação (nos anos para os quais 

apenas dispomos desse dado)pela média referida (método a que chamaremos 
B )obtemos resultados muito semelhantes aos obtidos pela simples divi» 
sao do preço da arrematação pela taxa estabelecida por lei,acrescidos 
das pipas das "liberdades" (a que chamaremos modelo A). 

0 resultado final vai expresso em gráfico e no quadro seguinte. 

Cálculo das entradas de vinhos procedentes 
de Riba Douro 

Ano nQ de pipas 
cálculo modelo A 

nQ de pipas 
cálculo modelo B 

nQ de pipas 
contagem directa 

158'+ 4492 45O3 
I586 ^992 5046 
1592 6278 6444 
1593 7635 7919 
1595 7921 8230 
I596 6?78 6988 
1597 8221 8556 
1598 7492 7764 
1599 
1600 
1603 7492 7764 

4749 (77) 
6505 



- 1 5 3 -

Ano nQ de pipas 
cálculo mod. A 

n° de pipas 
cálculo mod. B 

nQ de pipas 
contagem directa 

1604 7778 8074 
1606 8421 8773 
I607 8591 8928 
1608 76OO 788O 
1609 8707 9084 
1610 8921 9317 
1611 9492 9938 
1614 8921 9161 
I615 IO635 IO87O 
1616 13636 14130 
1620 
1621 11778 12422 

4389 (78) 

1622 
I623 12064 III80 

13895 (79) 

1624 
1625 
1626 

10979 (80) 
9683 (81) 
16821 (82) 

1627 
I628 

13340 (83) 
13368 (84) 

1629 
1630 

12236 (85) 
9790 (86) 

1631 14428 (87) 
I632 11287 (88) 
1633 
1634 9100 IO870 

13141 (89) 

1635 
I636 
1637 
1638 

13597 (90) 
13867 (91) 
13429 (92) 
12161 (93) 

1639 12128 (94) 
1640 10568 (95) 
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Pesulta evidente que as entradas de vinho na cidade praticamente 
nao cessaram de crescer.Mas o grande salto ter-se-á verificado na se
gunda década do século XVII,tendo o máximo sido atingido em l6?6,com 
cerca de 17000 pipas. 

Quererá isto dizer que a produção vinícola do D o u r o cresceu em 
proporção? Sem dúvida.E sendo assim,poderá confirmar-se e precisar-se 
a hipótese do Prof. Aurélio de Oliveira segundo a qual a extensão da 
cultura da vinha se deu em Riba Douro nos inícios do século XVII?(96) 
E as queixas dos Procuradores do Povo de I587,atrás citadas,não serão 
um indicativo de que estavam criadas as condições para o incremento da 
vinha? 

As repercussões deste desenvolvimento na cidade do Porto são evi
dentes.Além do açúcar,do sumagre,do azei te,do sal e das frutas,a cidade 
podia oferecer aos mercadores que a demandavam um outro produto de gran
de valia:o vinho do Douro.Aliás,um sinal evidente do maior dinamismo 
mercantil aparece insofismável no aumento das exportações do precioso 
liquido,como veremos a seguir. 

^.1.3 - Amostragem e análise de um ano paradigmático :16?6.Os ex
portadores 

Antes de apurarmos os resultados globais dos Livros da Imposição 
na mira de encontrarmos e identificarmos os mercadores de vinho,tal
vez seja pertinente e elucidativo seccionarmos e isolarmos um ano,do 
conjunto,e avaliarmos diversos aspectos ligados à produção e comercia
lização.Escolhemos para tal o ano de I626 que,embora excepcional em quan
tidades manifestadas,apresenta-se muito completo quanto a informações 
de pormenor.(97) 

Assim,recordamos que o total de pipas manifestadas foi de 16.821. 
Destas,entre Janeiro e Outubro entraram 15.868 (9^,3%) 

e entre Novembro e Dez.Q " 953 (5,6%) 

Do conjunto foram exportadas 6.385 (37,950 
Presumivelmente foram consumidas na cidade 
do Porto e seu Termo 10.^36 (62% ) 
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Relativamente a quantidades manifestadas,dividimos os déclaran
tes por vários escalões consoante os volumes.Verifica-se que o grupo 
mais numeroso ê o situado entre as 21 e as 5^ pipas.Curiosamente 63,8% 
manifestam entre 1 e 100 pipas.S6 uma minoria manifesta acima de 250 
pip as : ̂ , 2% . Vê-lo-emos melhor no quadro seguinte. 

Quantidade de manifestantes por volumes de pipas declaradas 

I 

n° de pipas 
1  

nQ de manifestantes percentagem 

de 1 a 10 W 19,1 % 
de 11 a 20 39 16,9 
de 21 a 50 6k 27,8 
de 51 a 100 35 15,2 
de 101 a I50 21 9,1 
de 151 a 200 12 5,2 
de 201 a 250 5 2,1 
de 251 a 3OO 1 0,>f 
de 301 a 35O 2 0,86 
de 351 a ifOO 3 1,3 
de 5OO a 6OO 3 1,3 
de 600 a 700 1 0yk de 600 a 700 

230 
0yk 

Onde residiam os manifestantes? 
Talvez inesperadamente para um observador do nosso tempo,estes 
dividiam-se entre a região do Douro e a cidade portuense.Vejamos: 

residência dos manifestantes 

Região do Alto Douro 85 36,9 % 
Porto e arrabaldes 95 H.3 
Fora do Porto e do Douro 13 5,6 
Não especificados 37 16,08 Não especificados 

230 
16,08 
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NUMERO DE PIPAS E DE MANIFESTANTES 

NUMERO DE 
PIPAS 

Figura 2 

700 -

600 

500 -
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200 -
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Quanto a exportaçoes.,elas dirigem-se para Lisboa,Setúbal,Brasil, 
Angola e Armada do Mar Oceano;a porção principal cabe,de longe,â capi
tal. 

1626 - Quadro das exportações 

destino 

Angola 
Brasil 
Setúbal 
Lisboa 
Armada 

quantidade 

70 pipas 

35 " 
4890 " 
1145 " 

% 

1,09 
3,8 
0,5 
76,5 
17,9 

Os exportadores,ao que julgamos,residiam na sua maior parte na 
cidade do Porto.De facto,muitos acerca dos quais a documentação nao nos 
dá a conhecer a morada,provavelmente aí tinham sua casa. 

I626 - residência dos exportadores 

lugar quantidade % 

Douro 
Porto 
Fora do Porto e do 
Douro 
Não especificados 
estrangeiros 

12 
20 

2 
16 
2 
52 

23,07 
38,^ 

3,8 
30,7 
3,8 

A relação entre exportadores e quantidades exportadas por cada 
um apresenta semelhanças cora a 'que. encontramos entre manifestantes e quan
tidades declaradas.De factto,constata-se que aqueles que exportam de 1 a 
100 pipas abrangem quase 735° do conjunto.Mas o grupo dos situados aci
ma das 25O pipas mostra-se mais forteill^ % correspondente a 6 merca
dores.Vejamos o quadro: 
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Quadro da relação exportadores/quantidades exportadas 

quantidades n2 de exportadores percentagem 

de 1 a 10 7 13,4 
de 11 a 20 9 17,3 
de 21 aa 5o 12 23 
de 51 a 100 10 19,2 
de 101 a I50 3 5,7 
de 151 a 200 4 7,6 
de 201 a 250 1 1,9 
de 251 a 3OO 1 1,9 
de 301 a 35O 2 3,8 
de 401 a 45O 1 1,9 
de 5OO a 6OO 2 

52 
3,8 

... 

4.1.4 - Os manifestantes de vinhos entre I62O e l640 

Seccionado para análise isolada o ano de I626,faremos de seguida 
uma breve síntese do conjunto dos anos que vão de I62O a l640,com ex
clusão daqueles para os quais,como dissemos,não possuímos registos. 

A primeira observação que se nos impõe é a do elevado número de 
manifestantes:1043,o que nao significa que todos fossem nercadores,co-
mo veremos. 

Outras conclusões nos proporcionou o estudo da fonte que sinteti
zaremos esquematicamente do seguinte modo: 

10. _ merece destaque o número de pessoas do Àlto Douro que cada 
ano descia à cidade para nela vender os seus vinhos ou os mandar para 
fora.Kais de k0% dos manifestantes deram como residência as terras on
de o vinho se produzrVila Real,Régua,Pinhão,lame go ,Ancede,Penajóia,Val-
digem,Mesao Frio, Poiares, Penaguião, Provesende ,S, Martinho de JViouros,Sa-
modães,Vilarinho de Sao Romão e muitos outros.Muitas delas seriam os 
próprios produtores que,na impossibilidade ou na desvantagem de os ven
der no Alto Douro,preferiam comerciá-los na cidade que,não sendo pro-
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dutora:,acabaria por dar o seu nome ao precioso líquido. 

2Q - 0 rio era o meio de ̂ comunicação por excelência entre o Porto 
e a região do Douro.Todos os anos e praticamente todo o ano subiam os 
barcos rabelos carregados de "louça" ou cascos vazios que depois retor
navam atestados.Em 1588 trabalhavam nesta faina 28 barqueiros oriundos 
de Barqueiros,S.Gens,Cinfães,Baião, Afonsim,S.Martinho de '''ouros , Pena jóia, 

Li 

Caldas,Ancede, orto Manso,Régua,Resende,Aboaças.(98) 
Alguns,tais como António Pereira,Pêro da Fonseca,André Gaspar,An

tónio Jorge,Domingos ^onçalves,Diogo de Meireles,Pedro de Meireles,o 
Perdigão,etc. aparecem varias vezes citados.Parte deles possuía produ
ção própria de vinho.(99) 

39 - Como a cidade nao produzia vinhos maduros e como grande so
ma de manifestantes são nela moradores,pode daí concluir-se que muitos 
deles ou eram produtores em Riba Douro ou encontravam no comércio de vi
nhos um modo de vida ou um meio ocasional de aumentar as suas receitas. 

k-Q - Muitas pessoas de fora da cidade,nomeadamente das terras da 
Maia, de Vila do Conde e da Peira mercadejavam em vinhos, le vando-os pa
ra suas terras ou vendendo-os mesmo para mais longe.De vila do Gonde 
partiu em 19 de Dezembro de I626 a nau de João Martins Caio com 30 pipas 
para Angola.(100) 

5Q - A massa dos exportadores que mandavam seus vinhos para fora 
não ê despicienda,confirmando-se o que dissemos acerca do ano de I626. 
Lisboa era o melhor mercado.Mas também o Brasil,Angola,a Galiza e outros 
lugares do Reino compravam os vinhos do Douro a partir do Porto. 

0 transporte do produto mobilizava muitas naus e mareantes.Por 
exemplo,em 1622 partiram daqui 62 embarcações portuguesas e 14 galegas 
carregadas de vinho,no todo ou em parte.(101) ^rata-se de matéria que 
bem merece ser aprofundada,embora as fontes conhecidas não nos pareçam 
muito generosas. 

6õ — Sem ser surpreendente ê muito elevado o número de clérigos 
envolvidos na venda de vinhos.Se é verdade que na maior parte dos ca
sos se trata de Guras ou Beneficiados que se limiflavam a colocar no 
mercado o fruto de seus dízimos,nao deixa,todavia,de se mostrar eviden
te que alguns se embrenhavam profundamente no negócio. 
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72 - Neste curto período de 20 anos contamos,pelo menos,60 cida
dãos que eram produtores ou negociantes de vinho ainda que ocasionais. 
Veremos que alguns ficaram devendo o aumento de seus cabedais e até a 
sua ascensão social ao,para eles,duplamente precioso líquido. 

E ê surpreendente que,durante o mesmo período,pelo menos 19 Ve
readores ,recrutados entre a aristocracia urbana,possuíam grandes interes
ses no comércio vinícola.Alguns,como ficou dito atrás,assemelham-se a 
verdadeiros mercadores de vinho.Pepare-se,por exemplo,nos volumes de
clarados por Bento de-Aguiar OaldeJra (que foi Vereador) e pelos Alvo 
Godinho (Gonçalo,Pantaleao e Sgmião) a um dos quais nos referimos atrás. 

A aristocracia do porto não será ainda a aristocracia do vinho mas 
muitos fidalgos possuíam quintas ou foros em Riba Douro.Este dado re-
veste-se de certa importância se pensarmos que era à Câmara (na qual ti
nham assento) que competia fixar os preços do vinho atabernado vendido 
a retalho na cidade.Algumas divergências,entre os Procuradores do Povo 
e os Vereadores aquando da fixação das tabelas são,no fundo,o espelho 
de interesses diferentes. 

8°. - -^estaquemos também o número de mesteirais implicados no co
mércio dos vinhos.Buscariam,no negócio,um complemento do salário?0u tal
vez,de preferência,o vinho manifestado à Imposição era a resultante de 
investimentos realizados à custa de poupanças?Não seria para muitos 
uma tentativa para deixar o mundo sempre igual da oficina e trocá-lo 
por actividade mais lucrativa e mais honrosa? 

9C - Mostra-se extremamente elevado o número de pessoas que,du
rante o período,apenas em um sé ano declararam vinhos à Imposiçao.Em 
contrapartida,foi muito diminuto o número dos que anualmente,com regula
ridade,os manifestavam.No conjunto dos 152 produtores ou mercadores que 
seleccionamos no quadro anexo apenas 73 (ou seja h8% ) se apresentaram 
à Imposição mais de 10 anos consecutivos ou interpolados,num conjunto 
de 18 anos.Parece evidente,pois,que os verdadeiros mercadores de vinho 
nao chegavam à centena. 

A generalidade dos produtores preferia vender o fruto do seu gran
jeio àqueles que,indo da cidade,compravam a mercadoria na própria zona 
produtora.Essa seria a regra.Quando por qualquer razão não se pôde ou 
não se quis vender na origem,então a cidade,com maior ou menor vanta
gem,oferecia a certeza da colocação do produto. 
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10Q - O número dos que,em números absolutos,manifestaram mais de 2000 
pipas afigura-se-nos modesto:lk num conjunto de 152 mercadores 
ou produtores (ver quadro).Mas em compensação a percentagem dos 
que,no conjunto dos anos em que compareceram à Imposição,passa
ram acima das 100 pipas de média anual é muito significativa: 
kl,k% (63 pessoas no total de 152). Parece evidente que a maioria 
destes indivíduos pagou os direitos sobre os vinhos comprados, 
sendo,por conseguinte,mereadores. 

11Q _ 0 S nomes dos grandes mercadores que integram o rol dos que mani
festaram fazendas na Alfândega no ano de 1639 não se repetem aqui, 
o que nos permitirá afirmar que os grandes importadores do Norte 
da Europa não se dedicavam ao comércio de vinhos.E os estrangeiros 
ou não aparecem nos livros da Imposição ou registam quantidades 
insignificantes.No entanto,o flamengo Jacques de Cramer exportou 
em I636 10 pipas para o Brasil.(102)Do mesmo modo,alguns grandes 
negociantes nacionais de artigos importados (Manuel Fernandes de 
Morais,André Isidro,Francisco Cardoso de &eça) aParecem-nos a 
exportar vinhos para a mesma Colónia. 

Poder-se-á então falar de ligações comerciais triangulares 
entre Flandres,Porto (Portugal) e Brasil? 

12Q - Da lista dos maiores manifestantes de vinho que organizámos,fazem 
parte 38 vinhateiros os quais constam do rol dos 56 taberneiros 
que a Câmara aprovou e licenciou em 23 de Agosto de 1628.(103) 

Todavia,apenas k integram a lista aprovada na sessão da Câ
mara de 22 de Novembro de l63*f (lO^f). 

Como os manifestantes sao muitos mais,poderá concluir-se que 
grande parte deles não vendia o vinho directamente ao público con
sumidor, devendo antes ser considerados como armazenistas? De res
to,possuímos notícia de taberneiros aprovados que vendiam também 
para o exterior: .nténio de Abreu,António de Barros e outros. 

13o- - Retomando o rol dos taberneiros aprovados em l628,verifica-se que 
alguns nomes aí inscritos nunca - manifestaram à Imposição qualquer 
quantidade de vinho:essa circunstância confirma aquilo que já sa
bíamos acerca do destino do vinho dos terços:muitos taberneiros 
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vendiam nas suas locandas não vinhos próprios ou adquiridos mas vinhos 
•alheios,sendo essa,aliás,uma das razões para se lhes exigir fiança ade
quada antes de se lhes passarem as licenças. 

14° - Os mercadores de vinho da cidade do Porto ocupam lugar cada 
vez mais destacado no conjunto dos homens de negócio.De acordo com o rol 
apresentado na página ê o grupo mercantil que mais contribui para a 
praça de armas a instalar em l640. 

Será que tão elevada quantia lhes foi fixada em virtude do número 
elevado de mercadores? Mesmo que assim fosse, ou talvez por isso mesmo, 
as potencialidades do vinho como factor de dinamização da economia pa
recem evidentes, 

0 vinho ocupa,pois, lugar de primeiro plano na economia e na so
ciedade portuense do-século XVII e isto ainda antes de terminado o do
mínio filipino. Dinamizou toda a região, nomeadamente a cidade do Por
to, pelas actividades complementares que fomentou e exigiu: trabalhos 
de tanoaria, construção de barcos , movimento fluvial. 

Para além disso, as receitas fiscais que dele resultaram só por 
si são o sinal das potencialidades de progresso que ao vinho andou ine
rente. Repare-se que só nos últimos 20 anos da união das Coroas, a Câ
mara recebeu para obras públicas da cidade 3L365S000 de Imposição e 
6.715SOOO de Entrada dos Vinhos e ainda cerca de 40.000$000 (105) que se 
cobraram.- de Sisa, em igual período, para a Fazenda Real. 

As observações nue acabamos de expor resumidamente poderão ser 
compendiadas em alguns quadros que apresentaremos de seguida. 

Residência dos manifestantes 

Lugar 

Terras do Douro 
Porto e Arrabaldes 
De fora do Porto e da 

região do Douro 
Desconhecemos 

Número 

k27 
385 

110 
121 

0/ 
/o 

40,9 
36,9 

10,5 
11,6 
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Assiduidade dos manifestantes 

Quantos anos declararam conse Número % 
cutivos ou não 

Apenas 1 ano if85 ^6,5 
De 2 a k anos 368 35,2 
De 5 a 9 anos 119 11,4 
liais de 9 anos (50% do total 

de anos possíveis) 71 6,8 

Exportadores do vinho 

Destino Número 

Para o Brasil 
Para Lisboa 
Para outros lugares do Reino 
Para outros lugares fora do Reino 

hl 
71 
5 
8 

Perfil sociológico de alguns manifestantes 

Grupo Número 

Vereadores 19 
Cidadãos (excluindo os Vereadores) kl 
Profissões liberais (graduados pela Univer

sidade) 8 
Comendadores 10 
Oficiais de Justiça 6 
Clérigos(individualmente) 83 
Instituições religiosas 22 
Mesteirais 33 
Mestres de navio (carreira do Brasil) 3 
Mulheres 25 
Estrangeiros moradores na cidade 7 
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A l e i x o P e i x o t o R . d o s Banhos—Porto 12 1052 87 t a b e r n e i r o sm 1628 

Amador P e r e i r a Mesao F r i o 11 1025 93 t a b e r n e i r o em 1628 

Amaro T e i x e i r a Sampaio P r a ç a - P o r t o 4 950 237 

André" Dias P o n t e Dour ina -Por to 3 713 237 

André Machado Rua Chã-Porto 6 756 126 t a b e r n e i r o em 1628 

André P e r e i r a Saraodaes 7 313 45 

Antõhio de Abreu P o r t a Nova—Porto 17 3451 203 t a b e r n e i r o em 1628 

Anttínio A i r e s V i l a do Conde 12 918 77 

Antcfnio de B a r r o s , o Novo P r o v e z e n d e 11 H 5 9 133 t a b e r n e i r o em 1628 

Antrfnio Cas tro P i m e n t e l V i l a do Conde 11 772 70 j u i z da Alfandega 

Antcfnio Diogo P o i a r e s 11 4 5 9 42 

Ant(ínio Fernandes P o s t i g o das V i r t u d e s -
P o r t o 

10 714 71 t a b e r n e i r o em 1628 

Antcfnio Fernandes Coelho V i l a Rea l 8 829 104 

Anttfnio da F o n s e c a P r e t o - 6 864 144 

Anttfnio Gonça lves F i g u e i r e d o Goiães—Vi la Real 7 979 140 

Antcfnio João P o r t a do O l i v a l - P o r t o 7 498 71 t a b e r n e i r o em 1628 

Antcínio Madureira Mont erro i o P o r t o 8 484 60 c idadão 

Antcfnio Mesqui ta Tavares V i l a R e a l 6 8 1 3 135 

Antcfnio Mourão V i l a R e a l 12 563 4 7 

Antcfnio Nogue ira Mercadores—Porto 6 1287 215 

Antrfnio P e r e i r a 

Antcfnio Rodrigues Barbosa 

P o s t i g o do P e i x e -
P o r t o 
P o r t o 

10 

16 

620 

624 

62 

57 

c idadão 

cidadão 
Antó*nio Sarinho ( T e l e s ) P o r t o 17 1402 82 c idadão 

Antcfnio de Sousa 

Antonio T e i x e i r a 

Banhos—Porto 

Moura Morta 

13 

5 

2268 

395 

174 

79 

; a n o e i r o - c a r p i n t e i r o 
t a b e r n e i r o em 1628 

Antcfnio V i e i r a B a i n h a r i a - P o r t o 17 1672 98 t a b e r n e i r o em 1628 

3 a l i o de Leça 11 3097 282 'i dal go .Comendador 

B a l t a s a r André Lada—Porto 18 5240 291 t a b e r n e i r o 1628 e 
1634 

B a l t a s a r Lopes V i l a Real 10 1410 141 

3 a l t a s a r P i n t o de O l i v e i r a P e n a j ó i a 8 213 27 

Barbara P i r e s Banhos—Porto 10 182 18 

Bartolomeu J o r g e S . João da Foz 9 355 39 
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Belchior Afonso Pimenta Canelas 8 796 99 

Belch io r Pimenta de O l i v e i r a Canelas 8 839 104 

3ento Aguiar Calde i r a S*Por to /7 i la Nova 12 1033 86 vereador 

Bento Gonçalves Fonte Dourina—Porto 14 1910 136 t a b e r n e i r o em 1628 

Brás T e i í e i r a líesao Frio 7 923 132 t a b e r n e i r o em 1628 

Cata r ina Alvares Banhos—Porto 6 60 10 

Comendador de Honra Morta 5 135 27 

Cristô"vao F e r r e i r a St» I ldefonsoPor to 17 1549 91 oabeiro—taberneiro em 
1628 

Custddio Fernandes Pinhão 8 626 78 

Diogo XIvares R« Banho a p o i a r e s 
Porto 

8 872 108 t a b e r n e i r o em 1628 

Diogo Carvalho Banho sPorto 5 740,5 148 
TVï A — c l i *y_i 

Porto 5 326 40 cidadão 

Diogo do 7 a l e de Ol ive i r a Banho sPorto 11 2379 216 

Domingos Alvarenga de Vasconcelos Mesao Frio 5 699 139 
Domingos Alvares Poiares 11 807 73 

Domingos Alvares Pimenta Canelas 4 684 171 

Domingos André R» SscuraPorto 17 2465 144 t a b e r n e i r o em 1628 
Domingos Aradjo Por ta MovaPorto 12 543 45 cidadão 

Domingos Gaspar Provezende 7 587 83 c l é r i g o 

Domingos Gil da Fonseca 4 569 142 c a p i t ã o  ^ aval e i ró do 
hab i to de Cr i s to 

Domingos Martins T i l a Real 5 393 73 

Domingos da Moura Porto 14 6493 463 

Domingos Rodrigues de 3ar ros (Pe . ) 7 i l a Real 5 215 43 clérigo—exportador 
Domingos Rodrigues Pinto 7 i l a Real g MIO í i f l 

■*-!-*•- ' ■ j " 

Domingos da S i l v a TL-H4 a T V . . . _ ; r^ L _ Domingos da S i l v a 
í f v u t o i w u i i u ^  r u r w 14 2101 150 a l f a i a t e 

Qatevao Alvares H água 8 454 56 
Est evao Dias Pé das Aidas—Porto 7 240 34 barbeiro 

Dr. F e l i c i a n o Guedes Carneiro Reboleira—Porto 10 421 42 nédioo 

Fernão Nunes Barre to Porto 9 321 35 • ida l go—vereador 
F i l i p e de Macedo 3* Kartinho de Mouros 5 265 53 
Franc isco de Azevedo ffontj%i nhjin- Pnrto 7 

7 

643 

121 

91 

17 Franc isco de Barros Batalha—Porto 

7 

7 

643 

121 

91 

17 
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F r a n c i s c o de C a r v a l h o S a n t o H l o i  P o r t o 17 1768 104 t a b e r n e i r o am 1628 

F r a n c i s c o da F o n s e c a P o s t i g o d a s V i r t u d e s 
P o r t o 

1 * 5 7 3 40 

F r a n c i s c o J o r g e P o r t a Nova—Porto 7 707 101 t a b e r n e i r o em 1628 

F r a n c i s c o P e r e i r a L e g e m  P o r t o 12 2275 246 t a b e r n e i r o em 1634 

F r a n c i s c o P i n t o Pena Ventosa—Por to 8 1288 161 

F r a n c i s c o P i n t o P o r t a do O l i v a l  P o r t o 13 1523 117 t a b e r n e i r o em 1628 

F r a n c i s c o P i n t o Montes F e r r a r i a — P o r t o 6 921 154 

F r a n c i s c o R a n g e l B a r b o s a V i l a do Conde 12 320 47 

F r a n c i s c o R i b e i r o B a n h o s  P o r t o 3 812 270 e x p o r t a d o r p» 3 r a s i l 

F r a n c i s c o da Rocha Leão R. C h ã  P o r t o 9 236 26 c i d a d ã o 

D. F r a n c i s c o de Sá,Cor .de d e P e  R. C h ã  P o r t o 6 215 36 
n a g u i ã o ■ 

C a s p a r A l v a r e s V i l a lio v a 3 552 69 

Gaspa r da C o s t a P e n a j ó i a 10 440 44 

C a s p a r Comes P o r t r . Nova—Porto 1 1 242 22 t ar.o e i r ó 

G a s p a r G o n ç a l v e s Kssao F r i o 7 389 56 

Gaspa r G o n ç a l v e s Lada—Porto 15 1200 80 t a b e r n e i r o e  1628 

G a s p a r d e Eacedo B a r r o 14 1687 120 

G a s p a r K o n t e i r o d e O l i v e i r a Mesao F r i o 10 656 «5 
G a s p a r "Junes 3 : . r r e t o P o r t o 4 154 39 f i d a l r p — V e r e a d o r 

Gaspa r P e r e i r a S . Dordn.jos—Porto 17 1964 115 t a b a r :  . e i r ó em 1623 

Gaspa r Rodr i i fues L a d a — P o r t o 16 1630 101 t a r . o e i r c — t a b e r n e i r o em 
1628 

Gaspa r V i e i r a F e r r a d o r e s — F o r t o 13 1317 103 t a b e r n e i r o esr. 1623 e 
1634 

Dr. Gonçalo Alvo Godinho S e n h o r a d e Vandoma— 
P o r t o 

5 262 53 c í n e g o 

Gonçalo B a r r e i r o s Banhos—Porto e P o i a r e s 8 956 120 

Gonçalo F e r r e i r a e s e u t i o I n á c i o P o r t a ! J o v a  P o r t o 17 6540 384 
F e r r e i r a 

Gonça lo M o r e i r a V i l a R e a l 10 1113 111 

Gonça lo Pacheco e s e u f i l h o P a n  P o n t e d e S . Domingos 
t a l e a o P a c h e c o P o r t o 12 664 55 
Gonçalo R o d r i g u e s e s e u g e n r o 

Gaspa r G o n ç a l v e s 
Lada—Porto 11 1271 115 t a b e r n e i r o em 1628 

Gregtfr io da C o s t a S u a C h ã  P o r t o 5 747 150 

Gregtf r io Dias R e b e l o G u i n d a s—Porto e B a r 

c u e i r o s 
12 1136 64 

I s a b e l P e r e i r a R , Chã  P o r t o j 14 455 32 f i d a l g a 
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J e r d n i r x i P i n t o R. í lòva  P o r t o 6 7 2 3 120 

Jer t fn imo R e b e l o d e T á v o r a P o r t o 10 195 19 m e i r i n h o d a c o r r e i ç ã o 

J o ã o A l v a r e s C a m p e l o ( P e . ) P o r t o 9 8 5 9 c l é r i g o 

J o ã o Cardoso F e r r a r i a N o v a  P o r t o 4 620 155 t a b e r n e i r o em 1628 

J o ã o F e r n a n d e s da Mota 3 . F r a n c i s c o — P o r t o e 
3 a r r o 

17 5402 317 

João F r u t u o s o V i l a :fova 6 1223 203 

João Lufa C a n e l a s 7 1008 144 

J o ã o Sanaa 3 a r r e t o P o r t o 10 203 20 f i d a l g o 

João F i n t o Banhos—Porto 7 192 27 t a n o e i r o 

João P i n t o de O l i v e i r a Pena. j ó i a 10 494 49 

J o ã o do Prado P e n a j ó i a 13 420 32 

João Rebe lo Pega P o r t o 6 194 32 9170 r t adc r 

J o ã o i o s S a n t o s Rua :.'o va—Porto 4 699 175 

J o ã o de S o u s a M a s s a r e l o s 17 8 0 5 47 

J o r g e F e r n a n d e s e s / g e n r o F r a n  3 a i n h a r i a Po r t o 18 2106 117 t a b e r n e i r o em 1628 
c i s c o da S i l v a 

J o r g e Sirr.oes P r a ç a  P o r t o 10 1395 139 r e n d e i r o — t a b e r n e i r o 
em 1628 

Leonardo M o r e i r a T i l a R e a l 8 857 107 

Lourenço R o d r i g u e s M i r a g a i a 9 1057 117 t a b e r n e i r o em 1628 

L u f s P e r e i r a 3 a n h o s P o r t o 8 163 20 c i d a d ã o 

L u í s T e i x e i r a d e M a g a l h ã e s V i l a R e a l 8 1188 148 

Manuel d e A l m e i d a S a n t o H l o i  P o r t o 4 927 231 

Manuel 3 r a v o S a n t o 31oi—Porto 12 314 26 c i d a d ã o 

Manuel F e r r e i r a Banhos P o r t o 12 236 22 c i d a d ã o 

Manuel F r a n c i s c o M e s q u i t a Rua Nova—Porto 9 2 9 1 32 t a b e r n e i r o em 1628 

Manuel Comas e s / i r m a o S s t e v a o Barro—R ebo 1 e i r a r Po r t o 12 5874 4 8 9 
Gomes 

Manual d e O l i v e i r a Hua N o v a  P o r t o 6 1430 238 t a b e r n e i r o era 1628 

Manual d e Q u e i r ó s C e r q u e i r a Mesao F r i o 1 1 1056 96 

Manuel d a Rocha Rua Chã  P o r t o 10 671 67 

Manuel R o d r i g u e s Miragaia—Po r t o 12 1135 95 t a b a r n e i r o e m 1628 

Manuel d a S i l v a V i l a ÎJova U 1474 105 

Manuel d e S o u s a Cimo d e V i l a  P o r t o 6 522 8 6 

Manuel d e S o u s a d e A l m e i d a Rua d a 3 F l o r e s — P o r t o 65 622 124 c r i a d o do amo da mesmo 
nome 
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ÏJOME R 3 S I D E Í C I A 

í ía r ia Corte Real 

Kartim Ferraz de Almeida 

Matias Fernandes 

Kiguel JVncijco 

Pa i r e s Benedit inos do Porto 

Padres Beneditinos de Santo Tirso) 

Pa i res J e s u í t a s 

Panta leao Alvo Godinho 

Pantalea'o de Fijaeiroa 

Pascoal João 

Paulo 3or£"es Pinto 

Faulo de O l i v e i r a 

Pêro F r r e i r a 

Fero da Fonseca 

Pêro Gonçalves 

Pêro Lopes 

Pêro de Matos 

Pêro Saraiva 

Roque Esteves 

Sebastião Ssteves 

Sebastião Ferreira 

Sebastião Silva. Pereira 

Semiao Alvo Godinho 

S i l v e s t r e Ferros Chamorro 

Pascoal Rolr i .mes 

Porto 

Per to 

Vila Real 

Massarelos 

Porto 

Santo Tirso 

Porto 

Porto 

Porto 

Drives aria—Porto 

Porto 

Reboleira— Forto e 
3arro 

Lamego 

Goiaes 

Lada—Porto 

Vila Real 

R. Banhos—Porto 

Reboleira-Porto 

Matosinhos 

Celeiro's-Vila Real 

Reboleira-Porto 

Cimo de Vila-Porto 

Porto 

Porto 

Matosinhos 

5 

10 

11 

6 

7 

S 

11 

5 

16 

7 

5 

11 
6 

7 

12 

15 

8 

13 

7 

8 

7 

11 

12 

10 

13 

m o) 
aj +■ 
ft o 

•d S 
at 

€> r-i 

i 8 

245 

338 

S23 

290 

202 

155 

395 

353 

514 

367 

328 

2954 
303 

353 

1498 

660 

821 

1216 

823 

738 

990 

330 

1055 
731 

496 

al 

49 

33 

75 

43 

28 

19 

35 

59 

32 

52 

65 

268 
50 

50 

53 

44 
102 

93 

117 

92 

142 

30 

87 

73 
38 

OBSERVAÇÕES 

f i d a l g a 

fidal£o—vereador 

f i da i go—vereador 

oidadao—cavaleiro Or
der, de Cr i s to Ssc r ivão 
da Camará 

t a b e r n e i r o em 1623 

fidal^o—veraior 

taberneiro em 1623 e 
1634 

taberneiro em 1628 
taberneiro em 1628 

taberneiro 1628 

oidadao—taberneiro em 
1628 

fidalgo—vereador 

cidadão 
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HIERARQUIZAÇAO DOS DIVERSOS GRUPOS PROFISSIONAIS SEGUNDO 
A REPARTIÇÃO DA FINTA PKRA A PRAÇA DE ARMAS DE l6*fO 

Grupo Importância Percentagen 

Mercadores de vinho 1008000 18,5% 
Marceiros,tendeiros,canastreiros,saleiros 
e passamaneiros 708000 12,9% 
Mercadores de sedas e panos 603OOO 11,1% 
Mercadores de sobrado e pessoas que negociam 
e outras que vivem a lei da nobreza que nao 
hão sido cidadãos 508000 9,25% 
Sapateiros,golilheiros e surradores 3080CO 5,5% 
Medidores do Terreiro,padeiras e tintureiros 208000 3,7% 
Bacalhoeiros 208000 3,7% 
Alfaiates e oleiros 208000 3,7% 
Carpinteiros,caixeiros,imaginários e ensam-
bladores 15$000 2,7% 
Ourives de oiro e prata e mareantes de Massa-
relos,Gaia e Cidade 15S000 2,7$ 
Ferreiros,caldeireiros,serralheiros,cabeiros, 

£Í»-T/n 

Correeiros,seleiros e confeiteiros 128000 2*2% 
Estrangeiros mercadores,casados e residentes 128000 2,2% 
Cerieiros ,1atoeiros,picheleiros,cordoeiros e 
pasteleiros 128000 2,2% 
Agulheiros,livreiros e boticários 128000 2,2% 
Os que tratam rendas nesta cidade e fora dela 
e aaui sao moradores 128000 •2,2% 
Pedreiros 108000 1,8% 
Tanoeiros,torneiros e carniceiros 108000 1,8% 
Saagradores,barbeiros e ferradores 8S000 1,48% 
Paneleiros e azeiteiros 8S000 1,48% 
Barbeiros de espadas,esteireiros e chapineiros 8S000 1,48% 
Sombreireiros 6S000 1,1% 
Letrados,escrivães e mais oficiais de justiça 
que não são cidadãos 6&000 1,1% 
Douradores e azuladores 3&000 0,5% 

» 

FONTE - AHMP.L.V. nQ 48 (l640),fl 209 V.-211 
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A-,1.5 - Os mercados do vinho do Douro 

Aludimos nas páginas precedentes ao problema dos mercados do vi
nho do Douro e salientámos o lugar primacial ocupado pela cidade do Por
to.Vimos ainda que o segundo grande mercado era a capital do Reino,pa
ra onde seguiam todos os anos quantidades apreciáveis - algumas das 
quais podemos conhecer.Ei-las: 

- em I588 (entre 9 de Abril e 5 de Setembro) - 1593 pipas (106) 
- em 1592 (entre 3 de Fevereiro e 31 de Julho)- 2398 " (107) 
- em I615 (entre 30 de Março e 17 de Agosto) - 769 " (108) 
- em I6l6 (mês de Fevereiro) - 205 " (109) 
- em 1622 ( todo o ano) - 5722 " (110) 
- em 1626 (; » " ) _ i+890 " (111) 
- em I63I (alguns registos) - 626 " (112) 

A referência frequente nas fontes a pipas "terçadas",isto ê,a 
pipas cuja terça parte ficava obrigatoriamente na cidade,permite-nos 
supor que a quantidade de vinho que cada ano saía pela foz do Douro era 
muito elevada,na ordem dos números documentados para 1622 e I626. 

Se exceptuarmos a notícia,de resto inexpressiva, do envio de uma 
pipa para França (113) e da remessa repetida de quantidades apreciáveis 
para a Galiza,são muito escassas as provas documentais claras acerca 
da exportação de vinho do Douro para a Europa.Ko entanto,em 1629 Balta
sar Pelles Sinel fez carregar várias pipas para diversas partes,presu
mivelmente para o norte europeu,de onde cremos ser originário.(114) E 
em I638 os Procuradores do Povo embargaram a partida de naus para fora 
do Reino por conterem bacalhau que,no seu entender,fazia falta à popu
lação.Mas ,para além do peixe,o carregamento era constituído por farinhas, 
azeite e vinho.(115) 

E o que era embarcado para Lisboa não seria reexportado através 
daquele porto,talvez com outro nome? 

Além disso,frequentemente apareciam no Porto agentes dos Provedo
res Gerais da Armada do M a r 0 c e a n o a soiicitar facilidades para a com-
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pra de"vinhos de Lamego" como,por vezes,se refere nos documentos.« Cllé) 
De cada vez embarcavam centenas de pipas. Não raro surgiram con

flitos com os governantes portuenses quando estes queriam obrigar os 
agentes a deixar na cidade o terço das aquisições. 

0 vinho do Douro muito justamente era apreciado pelos soldados 
castelhanos. Em Agosto de l6l3, quatro caravelas partidas do Douro 
carregadas de vinho , antes de ancorarem em Lisboa, foram desviadas 
violentamente por militares castelhanos e levada a carga para os seus 
depósitos.(117) 

Este acto de pirataria domestica deve ter sido o primeiro gran
de desvio do generoso liquido. Era breve, a Europa aprenderá a apreciar 
as qualidades do vinho do Douro e a apetecer as cargas preciosas que 
do Porto partiam rumo ao Norte. 

As colónias, por seu lado, constituíam razoáveis mercados para o 
produto, em especial o Brasil. Mas ai os vinhos nacionais tinham que 
contar com um sério concorrente que eram as Ilhas Canárias. 

Tal companhia não agradava aos produtores reinícolas. os quais 
procuraram combatê-la e anulá-la. Nas Cortes de Lisboa de 1619- os Po
vos denunciaram a concorrência que os vinhos das Canárias faziam aos 
nacionais, procedentes de Viana, Monção, Lamego, Porto, Algarve e Madei
ra e reivindicaram do Rei a suspensão das licenças de exportação da
queles vinhos para o Brasil ou, em contrapartida, permitisse a aber
tura dos mercados das índias Castelhanas aos nacionais. 

A resposta do Soberano esteve longe de satisfazer o pedido das 
Cortes e, por isso, a concorrência deve ter prosseguido atê" ao fim da 
dominação filipina0(lio) 

4.1.6 As questões da "beneficiação" e das "misturas" dos vinhos 
do Douro 

Sabe-se que os vinhos do Douro desde longa data eram "beneficia
dos" juntando-se-lhes um pouco de aguardente que intensificava o se" aro
ma natural, o tornava mais encorpado e o conservava por longo tempo. 

Ora, tem-se atribuido aos inícios do sêc. XVIII o começo da bene
ficiação do vinho do Porto.(119) 

Mas,no nosso entender, a questão da data da introdução da benefi-
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ciação, independentemente das carecterísticas técnicas nele usadas, deve 
ser revista. Na verdade, encontramos documentação dos fins do 12 quar
tel do sêc. XVII que nos sugere que já então o vinho "fino" do Douro 
era beneficiado. Com efeito, em 26 de Abril de I626 o rendeiro da Impo
sição dos vinhos quisera obrigar o mercador António Bernardes H regis
tar as 93 pipas que trazia de Riba Douro e a pagar os direitos corres
pondentes. 0 mercador pretendeu esquivar-se a assinar a escrituração 
e a fugir ao tributo, pretextando que se tratava de vinho destinado à real 
Armada do Mar Oceano. Ora ê a argumentação usada por António Bernardes 
que nos esclarece sobre a questão posta . 

Declara ele que "ĵ ara remir sua avexação e que portestava não pa-
. ~ a 

gar imposição parcoanto os ditos vinhos erao pêra armada de sua magestade 
deste mar oseano de que he feitor o dito Manuel Gomez da Costa que tem 
obrigação prover porquanto os vinhos que estavão nas barauas que vierão 
de sima de douro que era necesario beneficialos e com muita brevidade 
embarqualos ..."( 120 

Sabemos, ainda, que os Jesuítas igualmente beneficiavam os seus 
vinhos.De facto, pelos anos 20 do séc. XVII os inacianos, como disse
mos, produziam cerca de 60 pipas por ano na sua quinta do Alto Douro, 
as quais "se grangeava, cultivava e beneficiava por ordem do Colégio 
e por sua conta e risco as mandavam vir e recolher numa logea que ti
nham em a Lada..." Prr os seus vinhos serem "mui limpos e puros, sem 
mistura alguma de outror. e colhidos e feitos com muita perfeição" pre
tendiam vendê-los pelo preço que entendessem justo, sem nisso interfe
rir e almotaçaria. (121 ) 

Qual o tipo de benefício?Junção de aguardente? Não sabemos. De 
qualquer modo, a datação dos inicios do benefício parece que deve ser 
recuada, mesmo que a este novo tipo de vinho não se lhe chamasse ainda 
vinho do Porto. 

A argumentação dos Jesuítas põe-nos perante um outro problema, 
respeitante aos mesmos vinhos: desde quando é que podemos datar a tenta
ção de misturar vinhos bone com outros menos bons (a que Guerra Tenrei
ro chama o pecado original do Douro ( 122) numa tentativa falaciosa de 
aumentar a produção e os lucros? 

0 mal vem de longe. Os acórdãos municipais do Porto de I587 proí-

./. 
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bem o "calabrear" de vinhos:" a pessoa que se achar ou se provar que 
calabreou algum vinho ou fez alguma mistura nelle pagara de pena 6$000 
reis". Pela mesma razão aí se proibia que a mesma casa vendesse duas 
qualidades diferentes de vinho ou que tivesse simultaneamente aberta 
mais que uma torneira. ( 123$ 

Este acórdão ê reapregoado várias vezes no decorrer do período 
aqui estudado. Logo em 1588 se proíbem misturas de vinho novo com velho 
maduro ou verde, (I2*f ) ordem retomada em 1590.(125) Mas em l6l2 os ter
mos em que a mesma legislação êpublicitada são mais sugestivos:"por-
quantto avia muita desordem nisso e se despejava a cidade de vinhos e 
muitas pipas de vinhos dos terços se davão a pesoas que o não vendião 
ao povo e o guardavão para no tarde o venderem as pipas a mayores preços 

(126) 1 
e pêra fazerem misturas com vinhos verdes..." E a argumentação dos Je
suítas em 1629 constitui de modo subentendido mas irrefutável a prova 
de que então não faltava quem misturasse vinhos bons com outros de infe
rior qualidade. 

0"pecado original do Douro" ê mais antigo do que ^ensava Guerra 
Tenreiro e a tentação de "calabrear" o vinho do Douro com as suas impli
cações no aparecimento de novo tipo de vinho, deve recuar-se mais para 
trás do que sugerem recentes estudos.(12?) 

^.1.7 A comercialização do vinho na cidade e a intervenção das 
autoridades concelhias 

A carga vínica transportada até ao Porto nos barcos vindos de Riba 
Douro, tinha um de dois destinos: ou era recolhida nos armazéns de Mira
gaia e talvez Vila Nova ( 128) para ser reembarcada para fora, depois de 
apartada a terça parte a fim de ser comercializada na cidade; ou era des
tinada na totalidade à transacção na mesma cidade e arrabaldes.(±2 9) 

Neste último caso,a mercadoria primitivamente vendia-se ao povo 
ainda sobre as águas,antes de se efectuar a descarga.(i3o)'ías,em I587, 
os Vereadores determinaram que,"nos tempos de agora" não sendo sofrível 
manter o costume por não ser serviço de Deus,nem do Rei,nem da cidade,o 
vinho se vendesse no interior c1 o burgo e arrabaldes e não nas barcas. (I3I) 
A quem não agradou a inovação foi aos Procuradores do Povo que logo pro
testaram e prometeram requerer sua justiça.Alegavam os representantes 
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populares que alterar o sistema era beneficiar os mercadores e prejudi
car a população consumidora que, devido ao aumento de intermediários 
e à regatice mais que certa7teria que pagar o vinho mais caro. 

A plebe deve ter exposto ao rei os seus agravos, o qual em 1591 
arbitrou que os vinhos vindos de Riba Douro se vendessem sobre as bar
cas como era costume.(132) 

Não sabemos quanto mais tempo sobreviveu o velho uso de mercade
jar o vinho "â_ prancha". 

Em 159^» de novo, os procuradores do povo requeriam que ele se 
mantivesse(133 ) sinal de que as forças da governança,aliadas dos mer
cadores, insistiam na introdução do novo e, pelos vistos, impopular sis
tema. Mas, em I608, a Vereação sem que, os Procuradores do Povo mostrem 
qualquer oposição, deixa ao critério dos fornecedores o vender o vinho 
sobre a água ou nas"l6geaá'. &J>k ) A partir dai não mais se fala em tran
sacção sobre o rio! 

Quanto ao vinho armazenado em Miragaia, nem todo acabava por ser 
exportado. De facto, quando o preço autorizado pelo Senado era compensa
dor, os donos preferiam vendê-los localmente: assim aconteceu, por exem
plo, no verão de I608. Devido à má produção de vinhos maduros (ao con
trário dos verdes em que a colheita fora excelente) a Câmara deixou ven
der livremente a produção destinada a embarque. 

Alguns mercadores, atendendo aos altos preços que podiam praticar, 
(acima de 10 reis o quartilho) transaccionaram as quantidades que pude
ram. 

Quanto aos vinhos de cutelo, era permitido a seus donos armazená-
-losnas próprias "logeas" e vendê-lo a retalho através de seus criados 
devidamente ajuramentados ou, se assim o entendessem, entregá-lo à ven
dagem a pessoas autorizadas pelos vereadores.(135) Em qualquer dos casos, 
os vinhos assim rotulados não podiam ser arrematados por junto. A desvan
tagem para o consumidor é que em geral cnstavam mais caro um real ou mais 
por quartilho que os de igual qualidade adquirido nos taberneiros apro
vados e obrigados. (136)" Não obstante a oposição que algumas equipas de 
vereadores opuseram a esse privilégio(por exemplo,em 1613, Simeão Alvo 
viu indeferida a sua pretensão de licença para vender a sua (?) produção 
a preços superiores aos da postura)(137) ele perdurou. Em 1629» os Jesuí-

./. 
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tas obtiveram sentença para levarem mais 1 real de que as posturas 
fixavam(o que, mesmo assim, não os satisfez ) pela simples razão de 
que, embora mais caros, eram mais procurados que todos oê outros de
vido à sua qualidade.Ê curioso que os inacianos, na impugnação da de
cisão do Senado, distinguem 3 categoiiasde vinho: ruim, bom e muito 
bom.(I38) 0 seu naturalmente era inserido na última. 

Os preços no consumidor 

0 primeiro problema, depois do abastecimento em quantidades su
ficientes, era o dos preços. A Câmara do Porto, como as demais, pro
curou implementar uma política de preços moderados,que, no fundo, vi
sava fornecer o consumidor sem desencorajar o produtor. Para conseguir 
tal, negou-se a proteger a acção dos intermediários, reduzindo-os o 
mais que pôde. 0 excesso de mercadores no entender do Procurador 
da Cidade e dos do Povo era a verdadeira causa responsável pelo en
carecimento do produto à volta de I587. Por isso, havia que evitar que 
eles se multiplicassem (139)- A forma mais fácil de o conseguir era 
restringir a ida a Riba Douro para compra de vinhos e autorizá-la 
apenas àqueles que para tal obtivessem licença da Câmara. (1̂ -0 ) A exi
gência foi transformada em acórdão municipal (141 ) e reapregoada vá
rias vezes durante o período aqui estudado. (l*f2.) 

A moderação dos preços aparentemente era fácil de conseguir já 
que era à Câmara que competia fixá-los. Todavia, a conciliação de in
teresses irredutíveis foi um quebra cabeças permanente para a gover
nança. De um lado, os Procuradores de Povo lutavam por preços baixos 
e protestavam vigorosamente quando estes não lhes eram favoráveis.(l43) 
Do outro, os mercadores exigiam lucros compensadores, provocando arti
ficialmente falta do produto quando os preços não lhes convinham. (1̂ -4 ) 
Os próprios vereadores não eram completamente isentos na questão, pois 
muitos possuíam vinhos de produção própria que queriam vender com lu
cros máximos. E quando não o tinham decutelo, aparentavam possuí-lo: 
em 1624 ê o corregedor que, denuncia ao rei abusos e situações anóma
las: os "oficiais da ditta camará sem terem vinhos todo o anno tem 

./. 
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tavernas de vinho que comprão e de amiguos dizendo aue he^de suas colhei
tas. .. "(1^5 ) Mas , apesar disso,parecenos arriscado afirmar a generaliza
ção do autoproteccionismo dos Vereadores nesta matéria. 

Por último não se devem esquecer os interesses dos rendeiros da 

Imposição e da sisa que reclamavam quando o preço taxado era demasiado 
baixo e, porisso, o produto não ocorria à cidade na quantidade que eles 
desejavam. (1^6 ) 

0 ritmo de fixação de preços era trianual. Por alvará de 23 áe Fe
vereiro de l605, o Rei, para tentar pôr cobro a "devasidão" e "excessos" 
dos regatões e atravessadores de vinho e outros mantimentos, ordena o 
estabelecimento de número fixo de taberneiros de que falaremos abaixo 
e prescreve que de k em 4 meses, as tabelas sejam revistas. (1^7) A de
cisão sobre os preços deveria ser tomada pela Câmara depois de colhidas 
informações junto dos proâutores e dos mercadores, não s6 da cidade como 
da região produtora. (1̂ ,8 ) 

A partir daquela data, três vezes por ano o Senado, em reuniões 
nem sempre pacíficas, decidia sobre as posturas a adoptar.Os interesses 
em jogo nao poderiam deixar de se chocar, nomeadamente quando os vereado
res não eram parte neutra. 

Deve dizerse que o hábito de alterar o preço do vinho atabernado 
no decorrer de cada ano não era novo. Os governantes estavam atentos ao 
ritmo de colocação do produto no mercado e, pelo menos duas vezes no 
ano, reviam as tabelas: a primeira era estabelecida por alturas do S. 
Martinho e a segunda normalmente entre Março e Maio, 

Depois de I605, a 13 postura mantevese na data costumada: meados 
de Novembro; a 2& por meados de Março; a 3a em Julho ou Agosto. Fre
quentemente a falta de produto no mercado obrigava a correcções de cur
to prazo ou até â liberalização total dos preços. Mas, neste caso, ge
ralmente, obrigava'Îse os vinhateiros a registar na Câmara o preço cor 
que iriam vender o seu vinho, a fim de não o poderem subir.(1^9) 

A IS postura era geralmente mais baixa. Não s6 porque havia sem
pre quem precisasse de vender depressa as suas novidades, mas tamb6m 
porque os produtores dos melhores vinhos não os carregavam senão a par
tir de Março.(130) 

A segunda, por esta razão, era mais elevada que a anterior. A ter
ceira obviamente era a mais favorável ao produtor menos carecido ou ao 
mercador com maior capacidade de investimento. Por Agosto e Setembro 

■ • / . 
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começavam a faltar os vinhos; novos não os havia. De resto, não podiam 
ser abertos antes do S. Martinho.(151) Por isso , quer.podia esperar 
até essa altura, geralmente vendia melhor. Mas nos anos de grande pro
dução, o preço era relativamente estável durante todo o ano. Ao con
trário, em anos maus os preços da is postura são elevados e, em 
algunscaaos, atê se permitiu liberdade aos mercadores. Por exemplo, 
em 13 de Novembro de 162^ optou-se por preço livre se bem que em De
zembro a tabela estabelecida foi relativamente moderada, a não deixar 
perceber grande dificuldade de abastecimento, (I52 ) 

A fiscalização dos preços e da qualidade 

De nada adiantava fixar preços se não houvesse modo de fiscali
zar a sua observância. Para isso, a Câmara dispunha de um corpo redu
zido de funcionários,uns permanentes,outros de mandato de curta duração: 
eram os almotacês, coadjuvados pelos Procuradores do Povo e os Meirinhos 
e Alcaides. Estes eram beneficiados nas multas e por ÍHSÕ tinham algum 
interesse em vigiar. Sobre a sua actividade falaremos na altura própria. 
Os Vereadores quando iam em correição pela 6idade e Termo podiam igual
mente reprimir e multar retroactivamente. Semelhante direito tinham os 
Corregedores quando efectuavam as chamadas "revistas". 

A julgar pelos poucos livros de receitas do Concelho, as infracções 
elas correspondentes punições eram frequentes e, ao que parece, aos mais 
poderosos não causavam grande perturbação, quer porque dispunham de in
fluências que às vezes delas os libertavam quer poroue, apesar de tudo, 
a multa era meios prejudicial que cumprir as tabelas. Ê verdade que exis
tia a pena de banimento aplicável à 3ã infracção. (15^ )Mas terá sido ver
dadeiramente eficaz? 

0 desrespeito peias taxas municipais podia ser levado a. prática da 
forma mais sofisticada: pela mistura de vinhos de qualidade diferente. 
Já sabemos que o "calabrear" os vinhos era crime punivel. A insistên
cia na proibição leva-nos a pensar que a "falsidade" era repetidamente 
cometida,(155* n^° obstante as prescrições dissuasórias, de que falamos 
atrás. 

./. 
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A eficácia ou ineficácia da fiscalização dependia e depende mui
to da relação entre o número de fiscais e o número de taberneiros. 

Ora cunstatava-se nos inícios do séc. XVII que o excessivo número 
de vendedores de vinhos prejudicava e até impedia o controlo de obser
vância dos preços e posturas municipais. Foi essa a razão que motivou 
a Câmara do Porto a solicitar ao rei que os autorizasse a fixar um nú
mero máximo para os taberneiros,o que veio a acontecer pelo alvará de 23 
de Fevereiro de l605,já referido. 

0 problema do número de taberneiros do Porto foi por nós estuda
do noutra oportuná/ade pelo que nos dispensamos de repetir aqui o que 
então escrevemos. Diremos, no entanto, que o sistema se mostrou sempre 
de difícil aplicação, não obstante a ideia ter sido aproveitada pelo 
Marquês de Pombal em 1755» antes da fundação da Companhia Geral da Agri
cultura dc)s Vinhas do Alto Douro. (3-5.6.) Aliás, o facto de os produtores 
poderem vender o vinho de cutelo (que, ãs vezes, como vimos,afinal era 
fal6o cutelo) impedia em grande parte o efeito desejado. Os Vereadores 
deram-se conta do logro e, por isso, em 1613» exigiram que os cutelos 
fossem justificados por certidão dos párocos passada e jurada com base 
nos dízimos pagos. (3-57) 

Poderá pensar-se que o alvará de l605 constituiu a resposta a um 
problema novo. Na verdade, desde a última década do século anterior 
repetiam-se as queixas acerca do desgoverno dos preços e do número ex
cessivo de taberneiros e vendeiros alguns dos quais haviam trocado as 
suas profissões "mecânicas" para se dedicarem ao negócio dos vinhos. 

Em consequência dessa constatação, Cidadãos e Vinte e Quatro do 
Povo,reunidos em Junta de 15 de Maio de 1593» aproveitando vários capí
tulos dos acórdãos de 15&7» elaboraram um verdadeiro regimento da comer
cialização de vinhos.(158) cujos pontos básicos eram dois: 
12 - a experiência vinha demonstrando que não era conveniente que os vinhos 

fossem vendidos pelos seus donos ou criados. Aliás, os detentores de 
cutelos haviam sido levados a alterar os preços e a provocar mis
turas nocivas ao consumidor. 

2 2 - 0 vinho passaria a ser vendido ao público por taberneiros aprovados 
pela Câmara, constantes de um rol a elaborar imediatamente. Mais 
ninguém o poderia fazer. 

./. 
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Desta forma, o dono do vinho e o vendeiro seriam pessoas distin
tas. A garantia dos primeiros estaria na fiança abonada que os vendei
ros forneceriam de modo que o seu dinheiro não se perdesse. A compen
sação dos segundos viria dos 100 reis que receberiam por cada pipa 
vendida. 

A grande vantagem que a Gamara esperava obter por este processo era 
a de controlar totalmente os vinhos metidos na cidade.Para isso,o Escri
vão registaria em livro apropriado todas as pipas entradas,quem era o dono, 
onde ficavam depositadas,quem as iria vender a retalho.E o abastecimento 
seria regularizado pois os vinhos seriam abertos quando os vereadores 
autorizassem. 

Por outro lado, os interesses dos consumidores eram acautelados; 
as medidas a usar na venda ao público seriam feitas de barro, com asa, 
de igual largura em cima e em baixo e aferidas pelo aferidor municipal. 

Nem sequer eram descurados es aspectos higiénicos: o vinho seria 
medido com a utilização de um funil com ralo e as pipas e gamelas se
riam cobertas cora panos lavados. Aliás, gamelas e medidas seriam lava
das diariamente. E a qualidade seria preservada, pois os taberneiros 
eram proibidos de lançar qualquer "confeição" nos vinhos ou de os "ca-
labrear". Permitia-se-lhes ter duas torneiras abertas apenas no caso 
de venderem vinhos branco e vermelho 

Aos taberneiros era proibido vender qualquer outro artigo. 
Este regimento é curiosíssimo pela sua concepção. Ao município 

e aos seus corpos gerentes caberia a organização completa do abasteci
mento. Os consumidores talvez beneficiassem com a sua implementação. 
Mas os produtores e mercadores dificilmente aceitariam tão apertado 
controlo. 
Por isso não nos parece que ele tenha tido grande sucesso. 

Quando muito ter-se-a aplicado aos vinhos provenientes dos ter
ços. Mas mesmo nestes depressa vieram ao de cima favoritismos e prote-
ções. Detectaram-se até casos em que os almotacl3 se aproveitavam, 

o cediam a particulares,ou o deixavam ir para fora e até cometiam 
prepotências de vária ordem.(159) 

Nos restantes vinhos, a grande luta foi sempre a do preço e o 

./. 
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.seu difícil acatamento por parte dos mercadores quando ele era baixo; 
e por parte dos Procuradores do Povo,quando o julgavam excessivo,sur
gia o protesto lavrado em acta mas nem sempre suficientemente forte 
para modificar a decisão,nomeadamente quando aos Vereadores-produtores 
convinham preços mais vantajosos. 

Como afirmámos atrás e confirmaremos adiante,muitos dos oficiais 
da Câmara possuiám propriedades e foros em Riba Douro e,colocados em lu
gar de poder decidir não deixavam de cuidar dos seus interesses,dentro 
da política de moderação de preços que,apesar de tudo,sempre se procu
rou manter. De resto,quando os vinhos sobem de preço,em greal a justi
ficação apresentada ê sempre a mesma:favorecer o abastecimento. 

0 morador que se não quisesse sujeitar aos preços impostos pela 
Câmara,pelos Aimotacés e pelos taberneiros,tinha uma solução se para 
ela tivesse posses: era a de comprar na região vinícola até" duas pipas 
para consumo de sua casa.(l60)Além do mais,libertava-se do ónus da Im
posição. 

Mas a grande maioria dos habitantes não poderia adquirir o gene
roso líquido senão ao quartilho. 

0 esforço da Câmara foi para que esse nao faltasse e os preços 
fossem aceitáveis.Nesse aspecto,o objectivo foi co nseguido,mesmo que, 
às vezes,a qualidade dos vinhos oferecidos e acessíveis não fosse mais 
que mediana. 

Observemos então o quadro dos preços praticados: 
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Preços dos vinhos atabernados (l6l) 

unidade de medidarquartilho moeda:reis 
1 
Data fino 

maduro branco 
■ 

maduro vermelho verde observações 
2.06.584 5  3 

24.10.58if  
15.12.584 

3 
4 

3 
4 

2 
3 

3i.lO.585 5 4 — 
_ 

04.04.587 6 6 5 

31*10.587 
O9.Ol.588 

4 
6 

4 
6 

3 
4 válido para 

todo 0 àno 
I2.ll.588 4 3 2 valido pam to 

do 0 ano 

O5.O5.59O 
IO.O7.59O 

5 
Preço livre 

5 
Preço livre 

3 
livre 

3i.lO.59O 4 3 2 

13.11.591 
l8.Ol.592 

4 
5 

3 
4 

2 
3 e 2 duas qualida

des cie verâe 
14.11.592 
22.05.593 

5 
6 

4 
5 

3 

10.11.593 
06.07.594 

4 
4 

3 
4 

2 
2 

16.11.594 4 3 2 

11.11.595 5 4 3 

19.04.597 5 4 3 

15.07.598 6 5 4 

. / . 

http://24.10.58if
http://3i.lO.585
http://O9.Ol.588
http://I2.ll.588
http://3i.lO.59O
http://l8.Ol.592
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J  

Data fino 
maduro branco maduro vermelho verde 

1 
observações 

26.05.599 5 4 3 

l8.Ol.603 6 5 3 

Nov.1604 4 4 3 

Nov.1605 
I8.3.I6O6 

4 
6 

4 
5 

2 
3 

I5.ll.l606  
O9.O6.l607  
ll.O7.l607 

5 
6 
6 

4 
6 
6 

3 
3 
4 

O3.ll.607  
10.11.607 
27.03.60S 
19.07.6o3 
Agosto/Set 

4 
6 
7 
8 

Preço livre 

4 
5 
6 
7 

livre 

3 
4 
4 
5 

livre atingiu 10 reis 

O5.ll.l6Oo 5 5 3 

08.02.l6lO  
28.O6.l6lO 

5 
5 

5 
5 

3 
3 

i3.ll.l6lO 5 5 3 

i2.O3.6i2  
O6.O9.6i2 

7 
8 

6 
8 

4 
4 

14.11.61
22.O3.6i3 
2i.O8.6i3 

5 
7 
8 

5 
7 
8 

3 
5 
5 

O9.ll.6i3  
09.04.614 

5 
8 

5 
8 

4 
5 

12.11.614 4 4 3 
■ > 

http://l8.Ol.603
http://I5.ll.l606
http://O9.O6.l607
http://ll.O7.l607
http://O3.ll.607
http://19.07.6o3
http://O5.ll.l6Oo
http://08.02.l6lO
http://28.O6.l6lO
http://i3.ll.l6lO
http://i2.O3.6i2
http://O6.O9.6i2
http://22.O3.6i3
http://2i.O8.6i3
http://O9.ll.6i3
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Data fino 
maduro branco maduro vermelho verde observações 

10.12.616 
29.07.61? 

4 
6 

4 
6 

3 
4 

I5.ll.6i7  
17.01.618 

4 
Preço livre 

4 
livre livre atingiu 8 e 9 reis 

14.11.61O 
I6.O3.619 

4 
6 

4 
6 

2 

II.OI.620 
2i.03.620 

6 
6 

5 
6 

4 
4 

14.11.620 
i7.04.62i  
2i.08.62i 

5 
6 
7 

5 
6 
7 

4 
5 

27îllî621 
09.04.622 

n 
1 

Preço livre 
7 

livre 
5 

livre vinho dos Terços a 7 reis 
O5.ll.622 4 4 2 

22.ll.623 4 4 3 

13.11.624 
14.12.624 
09.04.625 

Preço livre 
5 
6 

livre 
5 
6 

livre 
3 
4 

29.10.625 
23.03.626 
I7.IO.626 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

2 
4 

21,11,626 
O6.O2.627 

;, 
5 

4 
5 

2 
3 

24.11.627 
O6.04.628 
O6.05.628 
i9.O7.628 
23.O8.62S 

5 
Preço livre 

7 
7 

5 
livre 
6 
7 

4 
livre 

4 

* J 
Terços a 6 

http://I5.ll.6i7
http://2i.03.620
http://i7.04.62i
http://2i.08.62i
http://O5.ll.622
http://22.ll.623
http://i9.O7.628
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Data .fino, maduro branco maduro vermelho verde observações 
2O.ll.628  

Junho 1629 

4 4 -2O.ll.628  

Junho 1629 4 

O3.O6.l634 7 7 6 

l8.ll.634 4 4 4 

i4.ll.635 4 4 2 

22.ll.636 5 5 3 

O2.Ol.638 
IO.O9.638 

Preço livre 
6 

livre 
6 

livre 
5 

27.ll.636  
O9.O7.639 
O5.O9.639 

6 
7 
8 

6 
7 
8 

4 
5 
6 

29.ll.639  
17.03.640 
25.08.640 

7 
Preço livre 

9 
7 

livre 
9 

5 
livre 
6 

13.11.640 6 6 4 

03.12.641 6 6 4 

15.11.642 
29.12.642 
01.08.643 

6 
8 
9 

6 
8 
9 

6 
7 

23.11.643 
13.01.644 

7 
9 

7 
9 

5 
6 

23.11.644 
11.01.645 

7 
8 

7 
8 

5 
6 

15.11.645 6 6 
__ 

3 

http://2O.ll.628
http://2O.ll.628
http://O3.O6.l634
http://l8.ll.634
http://i4.ll.635
http://22.ll.636
http://O2.Ol.638
http://27.ll.636
http://29.ll.639
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Data fino 
maduro branco maduro vermelho observações 

verde ! 
10.11.646 
25.05.647 

5 6 5 
6 3 

4 
23.11.647 
28.03.648 
11.07.648 

5 
5 
6 

5 
5 
6 

3 
3 4 

14.11.648 
08.07.650 

7 8 7 
8 

5 6 

l6.ll.650 
•i 

7 7 5 
1 

FONTES;Livros de Vereações do AHMP e,mais raramente,Bivros de Sentenças 
do mesmo arquivo. 

Como conclusão deste ponto diremos o seguinte: 
12- Os vinhos verdes resultam quase sempre mais baratos que os 

maduros.Em certos anos o valor destes,especialmente os brancos,atingiu 
o dobro daqueles,A diferença é ainda mais acentuada nos livros de con
tas da Abadia de Tibães.(I62) Todavia,em 1634,excepcionalmente os pre
ços dos verdes e maduros nivelaram-se.Porquê? Má produção dos primeiros? 
0 S preços praticados pela Abadia de 'ribães parecem confirmá-lo. ( 163) 

2Q- 0 vinho fino maduro branco apresenta-se,durante muito tempo, 
mais caro que o vermelho.A partir dos anos vinte,com raras excepções, 
tal diferença desaparece.Porquê?Alteração dos gostos e dos critérios de 
avaliação da qualidade? 

39 - Além da evolução progressivamente crescente do nível dos pre
ços no decorrer de cada ano.desde o S.Martinho até à novidade seguinte, 
de que falámos atrás,outra regularidade se constata entre 1584 e I636: 
ê que o corte horizontal referente ao mesmo tipo de vinho,revela-nos 
que os níveis de preços se mantiveram,sem grandes oscilações.durante a 
mesma época:assim,pelo S.Martinho o vinho branco comprou-se a 4 ou 5 
reis.(Ver o gráfico) E em Agosto/Setembro o preço variava entre 6 e 8 
reis ou então era deixado livre. 

http://l6.ll.650
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A razão fundamental para as oscilações de preços tanto no decor
rer do mesmo ano como ao longo do período parece-nos estar ligada à a-
bundância ou modéstia da produção. 

Assim,em Novembro de I588 constatava-se que o ano fora de grande 
fartura e daí o preço de k reis para o branco,3 para o vermelho e 2 pa
ra o verde . ( 16^) 

Em 1606 a produção não fora famosa e, por isso, aparecem as ta
belas de 5»^ e 3 reis respectivamente. Kas, em Novembro de l607, a 
generosidade da colheita ditou posturas mais favoráveis.( 165) 0 S.Mar
tinho seguinte trouxe abundante produção de vinhos verdes e daí que 
este fosse taxado a menos 2 reis que os maduros.(166) A colheita de 
I613 foi débil e, por isso, o vinho subiu em flecha. Em Abril de l6l4 
já era a 8 reis o maduro e o verde a 5.(167) Em Abril de 1622 cons
tatava-se que o ano vinícola resultara mal.em todo o Reino(l68) e essa 
terá sido a razão para o Senado ter optado por liberalizar os preços, 
sem impor limites obrigatórios. A mesma razão determinou igual proce-
timento em Abril de I628.( l69>Curiosamente 1^22 e I628 conta-se entre 
os anos em que o vinho maduro custa mais caro à Abadia de Tibães.( 170) 

Em Outubro de I626 verificou-se fartura de vinhos.(l7l) 0 efeito 
nos preços foi evidente: o verde desceu em 2 reis. Em Junho de 1629 os 
Vereadores mantém a postura baixa, não obstante as reclamações dos mer
cadores de vinhos porque na cidade haveria armazenadas cerca de 10.000 
pipas e as existências em Riba Douro eram ainda volumosas.(172) Em No
vembro de 1639 - avara produção do precioso líquido provocou a alta e 
justificou a adopção de preço livre em Março de 16^0.(173) 

Parece pois, que as oscilações dos preços oficiais de venda ao pú
blico se ficam devendo fundamentalmente a variações de produção e da 
oferta. 

kQ - 0 gráfico relativo aos preços praticados pelo S.Martinho 
mostra que estes não sofreram grande variação e o aumento bem sensível 
a partir de 1638 fica-se devendo a razões tributárias de que falaremos 
adiante. 
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4 . 2 - 0 sumagre 

Segundo N0vaes,para além do vinho,o Porto exportou outros produ
tos durienses tais como azeite,cera e-.ael, fruta variada (maçãs ,peras , 
pêssegos,castanhas,nozes,avelãs,pinhões,laranjas e limões),lenha e car
vão, tabuado para navios e ainda produtos coloniais já referidos. 

Para além desses,ainda segundo o mesmo autor,pelo Douro era expor
tado muito sumagre.(174 ) 

Esta mercadoria merece-nos mais atenção do que aquela que tradi
cionalmente lhe tem sido dada. 

Como se sabe,o sumagre ê o fruto minúsculo de uma planta do mesmo 
nome o qual se utilizava largamente no curtimento de peles. 

Era muito procurado pelos mercadores flamengos e alemães que,tal
vez antes do vinho,viram nele uma excelente mercadoria de troca.Do mes
mo modo,os ingleses mostraram interesse por ele.Em 1584,António Reimão, 
mercador de Bristol levou para o-seu país 200 arrobas.E o seu compatri
ota Anrique Soli comprou 210 arrobas. (175 )Não sabemos de outros casos, 
mas admitimos que o produto fosse atraente para os britânicos. 

Sabemos,porém,que nos fins do século XVI a procura do sumagre era 
enorme,oferecendo os estrangeiros elevados preços a ponto de os sapatei
ros e surradores portuenses experimentarem dificuldades em suportar a 
concorrência. 

Os mesteirais do porto que precisavam da mercadoria tentavam de-
fender-se dos rivais e através dos Procuradores do Povo conseguiram que 
o Senado decretasse que não só o terço mas a metade do volume comercia
lizado na cidade ficasse depositado para seu consumo.(176) 

Mas,dada a dificuldade de acatamento do acórdão em razão do eleva
do preço que os estrangeiros se mostravam dispostos a pagar (177),tornou-
-se necessário um maior controlo da parte da Câmara cujas linhas prin
cipais foram as seguintes: 

12 - ninguém poderia ir comprar sumagre fora da cidade para o tra
zer e exportar sem que estivesse previamente munido da licença da Câma
ra ; 

2Q - o sumagre devia ser despachado antes de ser desembarcado e ao 
despacho deviam estar presentes os almotacéc.o Escrivão da Câmara,o Pro-
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curador da Cidade e os Procuradores do Povo; 
3Q - conferida a quantidade,metade seria dada ao dono e outra se

ria armazenada na Rua Nova ou acima dela e não abaixo para dificultar 
exportações ilegítimas; 

hQ - do armazém onde o sumagre ficasse retido haveria 3 chaves, 
cuja posse era detida pelo dono,pelo Procurador da Cidade e por um dos 
Procuradores do Povo; 

52 - os Escrivães da Câmara e da Almotaçaria teriam cada qual o 
seu registo para quando fosse preciso,se confrontar um com o outro;no 
assento figuraria o dono da mercadoria,a data do despacho,a "logea" on
de fora metido e quantidade respectiva; 

6o- - a metade podia ser levada pelo dono para onde desejasse,mas 
a outra parte não se poderia exportar pois seria vendida a retalho ao 
povo ; 

7Q - no cumprimento destas cláusulas eram também responsabiliza
dos os barqueiros os quais,se as infringissem,poderiam ser privados do 
barco e punidos com 3O dias de cadeia agravados com muita de 6$000 reis; 

8o- - todos os oficiais intervenientes,desde o Almotacê ao Procura
dor do Povo seriam suspensos e castigados no caso de lhes caberem res
ponsabilidades pelas infracções; 

9 2 - 0 preço máximo foi fixado em l60 reis a arroba.Era muito ele
vado se tivermos em conta que antes de os estrangeiros o cobiçarem va
lia entre 60 e 100 reis.(178) 

Infelizmente,os registos desapareceram.Por isso,ficamos impossibi
litados de conhecer as quantidades manifestadas e exportadas.Sabemos,no 
entanto,que em escassos 5 dias de dezembro de 1590 entraram na cidade, 
vindos do Douro,13 barcos carregados e que os seus donos constavam da 
lista dos principais mercadores do burgorDiogo Anriques,Garcia Gomes, 
Salvador Rodrigues de Lião,Luis Mendes e Pêro Dias.('l79) 

Sabemos ainda que,por volta de 1Ô27,entravam na cidade cerca de 
20.000 sacos por ano.Pesando cada saco 20 arrobas,teríamos que se pro
duziam cerca de 'l-OO.OOO arrobas - ( l8o) o que aos preços de I587 vale
ria a quantia astronómica de 6k contos! 
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Exagero? Ê possível pois os números são adiantados por urn merca
dor em demanda com um rendeiro e sabe-se como os litígios judiciais se 
prestavam e especulações .Mas não esqueçamos que Novaes declara que es
te "es uno de los mejores comércios de los Mercadores desta ciudad y de 
los factores de los dessas partes".(l8l) 

Os grossos mercadores nao desdenhavam,pois,tratar em sumagre.O in
teresse dos flamengos manteve-se e,apesar do acórdão de I587,grandes 
quantidades eram exportadas sem serem submetidas ao controlo da Câmara 
e dos Procuradores da Cidade e do Povo. 

Efectivamente em 1597 várias urcas encontravam-se já carregadas 
da mercadoria quando o Procurador da Cidade embargou o seu despacho em 
virtude de não terem deixado ficar o terço na cidade(,l82) ,cemo era de 
lei. 

Este caso foi descoberto a tempo.Mas quanto se exportava clandes
tinamente? 

Nas décadas seguintes,a venda de sumagre ao estrangeiro deve ter 
conhecido grande incremento.De facto,para além dos números citados atrás, 
sabemos que em 1627 os mercadores haviam comprado a Manuel Francisco de 
Mesquita 200 sacos.Se cada saco contivesse 20 arrobas ( e podia pesar 
mais) teríamos 4000 arrobas.Ora tal volume aos preços de I587 perfazia 
a soma de ô^OSOOO reis o quedem dúvida,era valor importante num merca
dor que tratava em muitos outros artigos. 

Infelizmente não possuímos dados de outra fontes que confirmem as 
anteriores.Mesmo assim,podemos afirmá-lo,o sumagre desempenhou papel de 
relevo nas trocas comerciais portuenses. 
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5 - 0 Sector Primário dentro de muros e nos arrabaldes 

As cidades amuralhadas não sao lugar ideal para o desenvolvimento 
de actividades do chamado sector primário.A exiguidade e a distribuição 
do espaço não permitem grandes tentativas de exploração agrícola. 

Assim aconteceu no Porto moderno onde,embora quase todas as casas 
dentro de muros fossem complementadas com um pequeno quintal ou enxido 
de vária utilidade,não achámos nenhum caso de habitante cuja profissão 
declarada fosse a de lavrador.E quanto a actividades piscatórias,não obs
tante a presença do ^io e a proximidade do Mar,o panorama nao se mostra 
muito diferente.Referimo-nos evidentemente aos moradores intra-muros. 

Assim, entre I58O e 1590, entre as diversas profissões regista
das nos livros de Registo Paroquial das 3 freguesias urbanas cuja do
cumentação se conserva, (Sé, S. Nicolau e Vitória) nao há nenhum pai 
ou padrinho residente nesse espaço que declarasse a profissão de la
vrador. Nem de pescador. C 191) No entanto, em 1593 um tal André Afon
so, dos Guindais ê-nos apresentado nos Livros de Sentença?como pes
cador e estalajadeiro (192). E entre es irmãos da Misericórdia, um 
declarou a profissão de pescador.(193) 

Como quer que seja, outros ofícios ligados ao mar são signifi
cativamente referidos: 20 mareantes, 2 barqueiros, 2 marinheiros e 
1 piloto, pertencendo a maior parte à freguesia de S. Nicolau. 
Igual constatação é feita pelo Prof. António Cruz para I568, em que 
não se constata qualquer lavrador nem pescador nas profissões refe
ridas nos livros de baptismos desse ano.(19*0 

E num estudo do Prof. Cândido dos Santos que abrange o período 
de I78O a I785 e recorre a outro tipo de fontes, o perfil não se al
tera: nas 3 freguesias de perímetro intra-muros não se regista qualquer 
lavrador nem pescador, mantendo-se em nível elevado as profissões li
gadas ãs actividades marítimas.(195) 

No entanto, se passarmos fora de portas, a paisagem rural pressu
põe, de imediato, uma mudança radical no espectro profissional. Aí ê 
fácil encontrar lavradores a labutar em terra própria ou alheia. 

Para nascente da muralha e um pouco a sul de S. Lázaro, alóm 

• A 
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da gafaria da cidade, estendia-se a quinta do Reimão , foreira à ci
dade pertencente em 1629 aos herdeiros de Frei Pêro Vaz Cyrne de Sousa 
onde se produzia bom melão e muita fruta e hortaliça e onde havia pra
dos verdejantes para p ensar o gado e cuja água corrente movia mós de 
moxnhos. Na, mesma levada remolhavam seus linhos alguns moradores de 
Santo Ildefonso. 0-96 ) 

Mais adiante e ao lado ficavam as quintas da Fraga, dos Jesuítas e 
do Prado, do Bispo da Diocese em que se cultivavam pomares e legumes e 
onde as azenhas igualmente abundavam. ( 197) 

Que os agricultores constituíam o grosso da população de Santo 
Ildefonso parece estar contido no Regimento da procissão do Corpo de 
Deus de 1621, quando no acordo se estabelece que "primeiramente irão os 
hortelões e moradores da freguesia de santo Illeaf onsoiKlCjS ) 

Mais tarde juntaram -se-lhes na obrigação os lavradores de Cedo
feita. ( 199) Em 1571, segundo os cónegos da Colegiada que pretendiam 
abandonar o ermo e instalar-se na cidade na Ruade S. Miguel, Cedofei
ta era "lugar despovoado" cujos fregueses eram "pescadores e lavra
dores". ( 200) 

Era, de facto, assim: a ausência do sector primário no burgo era 
compensada pela sua abundância nos arrabaldes. 

De resto,fora da Porta de Carros ê também a paisagem rural que 
dominarlogo à saída,à esquerda,fiacvam as Hortas,topónimo que subsistiu 
até" muito tarde.Mais além o laranjal.Depois,o campo do Meloal (repare-/ 
se no topónimo) cuja água potável o espadeiro Gonçalo Pires vendeu à 
Câmara em 159^.( 201)Mais acima,um antigo vimial,situado próximo deste, 
na "cancela da velha".( 2o2) 

E fora da porta do Olival,tirando o Campo onde os cordoeiros la
butavam e a Rua dos Ferradores,de profissionais do mesmo nome,era a ru
ralidade que se estendia por Cedofeita;para o lado ocidental,o lugar do 
Carregal onde semelhantemente se granjeava a terra. 

E, mais ao largo, Lordelo, Ramalde, Paranhos, Campanhã eram lu
gares distantes, escassamente povoados de uma população submissa à 
terra e à Igreja. 

Nas zonas ribeirinhas predominavam as actividades piscatórias. 
As vezes eram os particulares, senhores laicos ou eclesiásticos, que 
construíam as suas próprias pesqueirasra quinta de QuebrantSes,forei-

./. 
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ra à cidade,pertença do cidadão Diogo Homem Pinto,possuía um rossio 
na margem do Douro "onde se estendiam as redes".(20^)2 junto à Capela 
do Senhor de Além,na margem esquerda do Rio,existiam pesqueiras ( 20'f) 
e sirgadouro. 

Frequentemente as armações ofereciam dificuldades à navegação 
acontecendo que,normalmente,nesses casos a Câmara mandava derrubá-las, 
Nem sempre era fácil quando o dono era um senhor poderoso;às vezes,o 
recurso à via judicial impunha-se como solução ultima,como aconteceu 
em I587 em que o Corregedor foi autorizado a vencer as resistências 
( 2C5) e em I635 em que o Senado obteve sentença favorável do Correge
dor do Cível da Relação contra o Dom Abade de S.Bento da Vit8ria por 
causa das pesqueiras da quinta de Massarelos que lhe pertenciam.( 206) 
Mas em 1625, quando a Câmara havia já iniciado o derrube de "novas pes«-
queiras" na zona de Monbhique e do Ouro as quais punham em risco a se
gurança das embarcações, a objecção, com grande escândalo do Senado, veio 
do próprio Governador da Relação.(207) 

Independentemente destes casos de auto-abastecimento que não 
eram raros, a pesca era ofício de muitos habitantes das zonas ribei
rinhas, vizinhas da cidade. Sem dúvida, em Gaia, Miragaia e Massarelos 
havia grupos mais ou menos numerosos de pescadores.(208) 2 há que dis
tinguir entre aqueles que exerciam o ofício nas águas fluviais e aque
les que se aventuravam até ao mar. E destes havia ainda os que exerciam, 
a sua actividade em zonas longínquas. Com efeito, Gaspar de Lomba 
mestre de navio, morador em Miragaia, dirige-se em Fevereiro de 1585 
para a Terra Nova mas, antes, compromete-se na Câmara a vender na ci
dade todo o peixe que apanhar "trazendo°Nosso Senhor a salvamento"( 209) 

Das localidades referidas acima, parece que aquela que alber
gava a maior comunidade de pescadores era a de Massarelos, referida 
com mais frequência na documentação. Pagavam a dízima do pescado ao 
Duque de Bragança, cujo feitor contrariando disposiyões camarárias, 
teimava em erguer a tenda do imposto na localidade. A Câmara proibe-
-lho e teve que mandar derrubar a banca mais que uma vez, em I585, 
em I606 e novamente era 1622(210) porque, dessa forma, o peixe deixava 
de acudir à cidade. Repetidamente fora decretado pelo Senado que a 
banca do Duque sô tinha um lugar: a Praça da Ribeira. Os transgreeso-

./. 
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res, pescadores, rendeiros e recebedores seriam punidos com 6$000 reis 
de multa. Além da dízima, pagavam sisa. Mas em 1592, conseguiram o 
privilégio de serem avençais na sisa do pescado.( 211) 
As autoridades municipais protegiam os pescadores na medida em oue o 
abastecimento feito por autóctones resultava muito mais barato e se
guro. Ê evidente que a produção local não bastava nem de longe para 
as necessidades. A cidade consumia muito peixe, nomeadamente na qua
resma. Muito pescado fresco acudia-lhe do exterior. De qualquer 
modo, para evitar intermediários, a Camará reservava um local pró
prio para a venda do peixe dos pescadores o qual, aliás, só poderia 
ser vendido por eles, suas mulheres ou suas filhas.( 212)Esse local era 
fora da Porta da Ribeira, bem separado das regateirac que o vendiam 
dentro. (213) E só na cidade ê que o podiam vender. ( 21̂ f) 

A protecção exprimia-se na ausência de encargos extraordinários: 
por exemplo, não são mencionados entre os grupos profissionais obri
gados a contribuir para a procissão do corpo de Deus. Nem nos parece 
que tenham sido grandemente incomodados com a obrigação de exercerem 
ofícios concelhios. 

E em I605, o Rei confirmou áos pescadores de S. João da Foz, 
Leça e Matosinhos um privilégio antigo pelo qual eram isentos de mobi
lização forçada para a Armada Real (pelo oue pagavam, aliás a dízima 
de todo o pescado), salvo quando o rei nela fosse pessoalmente.(215 ) 

Não é difícil imaginar quão importante era a pesca, sob o ponto 
de vista económico, para as zonas ribeirinhas e do litoral e mesmo 
para a própria cidade. 

Vêmo-lo com alguma clareza, não obstante os prováveis exageros 
da argumentação de quem em Tribunal procura convencer os juízes da 
verdade da sua causa, quando em l605, a Câmara do Porto embargou a 
provisão real pela qualFrancisco da Mota Rebelo era nomeado escrivão 
das guias dos portos secos da cidade. 0 Procurador da Concelho alega 
que da execução da tal provisão seguir-se-ia, antes de mais, que, a 
partir daí, todos os almocreves e mercadores de Trás-os-Montes, Bei
ras e outras partes que, no retorno, levassem do Porto fazendas e pes
cado, seriam obrigados a deixar fiança de como, no prazo de J>0 dias, 
apresentariam certidão de como e onde revenderam o que levaram. 

Ora, na prática, tal exigência significaria que 
1Q - os almocreves e agentes de negócio não aceitariam tal obrigação e, 

./. 
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por isso, deixariam de acudir â cidade; 
2Q - não vindo, o burgo deixaria de ser provido de azeite, vinho, le
gumes, pão, cordovão e carneiras< 

3o- - o pior de tudo, pereciam os lugares de S. João da Foz, Matosinhos, 
Leça, Massarelos, Gaia, Miragaia e Vila Nova "que vivem da pescaria", se 
não lha puderem, comprar livremente como até agora.(21o) 

A população de S. João da Foz, desde tempos antigos vivia princi
palmente da pesca. Em 1551» fceria ura lugar cem cerca de ^5© vizinhos e 
fogos, os quais eram todos "mareantes e pescadores" e, ao que parece, 
eram eles quem, nessa altura, abasteciam a cidade de peixe fresco.(217) 
Ali próximo da foz do rio havia uma zona de águas calmas e profundas a 
que se ehamava "lago" riquíssimo em peixe, onde , além dos naturais, 
pescavam os de Matosinhos, Vila do Conde, Esposende- e outros. As es
pécies mais frequentes eram sardinha, robalos, ruivos, raias e cações. 
Ha ainda referências várias a lagostas, a "caranguejas" e a. outros crus
táceos comercializados por regateiras as quais os adquiriam certa
mente junto dos mesmos pescadores da Foz.(219) 

Mas, em 162^, o couto de S. João da Foz queixou-se, talvez com 
exagero como acontecia nestas circunstâncias, de grandes dificuldades para 
satisfazer a sua parte do serviço especial que coubera à Câmara do Porto 
para socorro da índia. A razão era que na localidade havia poucos pes
cadores e muitos dos seus moradores estavam captivos no norte de Âfri- . 
ca. (220) 2as 

-Nas águas do Douro era copiosíssima a afluência de sáveis e lam
preias nos meses da desova,Fevereiro,Março e Abril(220A;)Há ainda refe
rência à pesca de samarões que abusivamente se realizava com a ajuda 
de ancinhos.Aliás,a Câmara proibiu em 1584 o uso desse instrumento pois 
matava "toda a criação miúda". (221) 

A pesca naturalmente' era realizada com redes. Mas também existia 
a pesca à cana, sobre a qual, de resto nao podia ser cobrada a dízima, 
como nretendia o rendeiro do Duque de Bragança. ( 222) 

Em conclusão: dentro de muros não havia um sector primário desenvol
vido porque essa não era a vocação de uma cidade.Mas não podia prescindir 
dos frutos dele.Por isso,bateu-se muitas vezes por conservar e atê aumen
tar o seu Termo pois ai estava o seu complemento indispensável e a garan
tia de subsistência dos seus moradores . 
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6 - A ACTIVIDADE INDUSTRIAL 

6.1 - A organização mesteiral.Rivalidades,conflitos e demandas. 
0 papel das Autoridades concelhias 

Sobre a organização dos Mesteres ê muito abundante a bibliogra
fia e,por conseguinte,não iremos demorar-nos neste aspecto da questão 
que nos vai ocupar.(223)Gonvém,no entanto,reafirmar que cada profissão 
constituía uma unidade dentro do Concelho em que se inseria e que pos
suía regulamentação propria e específica contida no seu Regimento.Des-
taque-se,desde já,embora voltemos ao assunto,que todo o processo era 
superintendido pelas Autoridades concelhias. 

Por exemplo,quando em l6l0,os tintureiros de Vila Nova se auise-
ram erigir era ofício,juntaram-se na Câmara do Porto e ali,"as mais vo
zes" elegeram o seu Juiz e o Escrivão.A estes foi mandado que dentro de 
30 dias fizessem seu Regimento e começassem por examinar quem não o ti
vesse sido. izzh) 0 mesmo sucedeu com os agulheiros da cidade nue,no 
mesmo ano de I6l0.,foram. â Câmara solicitar ao Juiz de Fora e Vereado
res que os deixassem escolher Juiz de Ofício.Ali mesmo elegeram,por 
votação,dois oficiais para o cargo.E tal como os tintureiros de Vila 
Nova obrigaram-se a,no prazo de 3O dias.apresentarem o seu Regimento 
para ser aprovado. (225) 

Um Oficio minimamente organizado possuía,para além do Regimento, 
o seu Juiz ou Juízes,o Escrivão e,pelo menos no respeitante aos barbei
ros do Porto,o Mordomo. 

Como ficou insinuado acima,a função primacial do Juiz de ofício 
era a de examinar,durante o ano do seu mandatons candidatos que acaba
vam a aprendizagem da profissão. (226 ) Os Acórdãos camarários previam a 
pena de 2$000 reis para o profissional que aceitasse obra ou pusesse 
tenda sem ser examinado previamente. (227 ) 

As vezes criavam-se situaçSes pontuais em que o Juiz eleito não 
podia ser o examinador.E se se referem aqui,não obstante os aspectos èe 
pormenor ê porque nos ajudam a perceber melhor a mentalidade e a psico
logia colectiva da 6poca. 

Antes de mais,não podia ser examinador de seus filhos,criados e 
obreiros,como se contem no Regimento dos coreeiros.de 1622.(228) 

http://coreeiros.de
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Mas havia casos menos óbvios em que tal sucedia.Por exem
plo, em 27 de Outubro de 1610 compareceram na andiência muni
cipal os sombreireiros a solicitar aos vereadores que nomeassem 
outro juiz para examinar Gaspar Fernandes, pois o que actualmente 
servia era julgado suspeito pelo candidato. Ali mesmo lhes foi 
deferida a pretensão e nomeado o substituto. Note-se que, neste 
caso, não é o aprendiz mas são os próprios oficiais quem apre
senta a reclamação na Gamara. (-229) E em 1628 é, não já a Câmara 
mas o Corregedor que,em segunda instância, atende o pedido de 
Pêro Gonçalves para não ser examinado por António da Sinde, um 
dos juizes eleitos dos correeiros.(230) 

Inimizade pessoal ou incompatibidades e despeitos entre os 
mestres dos candidatos e os juízes? 

Em 16 de Julho de 1608 acontecera algo semelhante: João 
Pinto pretende prestar provas de tanoeiro mas rotula de suspeitos 
não só os juízes e o escrivão desse ano mas também os de 1606 e 
I6O7. Os vereadores, certamente por indicação dos oficiais, desi
gnaram nominalmente outros três tanoeiros para juízes e escrivão 
da prova de aptidão do candidato.(231) E em 1614, logo no acto 
de posse do juiz dos agulheiros, se declara que Simão Alvares 
não poderá visitar a tenda de outro Gaspar Fernandes, o qual fora 
juiz em 1612, por "andar em demanda com ele".(232) Estas ocorrên
cias, extraídas da documentação um pouco ao acaso, repetem-se fre
quentemente. Não mostrarão que o universo das corporações era, 
afinal, um mundo tenso onde os conflitos individuais se multiplica
vam e, porventura, se sobrepunham aos próprios interesses da agre
miação? Ou serão antes um reflexo nos grupos inferiores das ten
sões em que as classes superiores viviam? Nesse mesmo ano, Bernar
do Pereira e Pedro Homem Carneiro, fidalgos e ex-vereadores recusa-
vam-se a ir à Câmara tomar posse do ofício de almotacé por anda
rem "diferentes" com alguns dos vereadores.(233J E não foi em 1608 
que um alvará régio proibiu o Desembargo do Paço de passar cartas 

./. 
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de inimizade pelas quais se oficializavam com sanção real 
os ódios entre famílias e, logo enstre grupos? (233A) 

As funções do examinador não esgotavam o papel do juiz 
de ofício. Como um dos casos referidos acima expressa, são 
também encarregados de velar para que nas tendas e oficinas se 
cumpram regimentos e os us°.s e costumes do ofício, como se diz 
na tomada de posse dos juizes dos sombreireiros em 1608. "ÈT 
concretamente para a profissão de sapateiros os acórdãos da 
Câmara proibem que qualquer couro que esteja a curtir nos 
aloques possa de lá ser retirado sem primeiro os juizes do 
ofício o verificarem.(234) As visitas às tendas, seria, pelo 
menos mensal, conforme manda o Regimento dos correeiros. (235 ) 

Para além dessas atribuições que denominaríamos de nor
mais, outras lhe couberam que designaremos de extraordinárias. 
Assim, ©m 1612, são eles os convocados para com o síndico da 
cidade e o Procurador da mesma elaborarem a tabela de preços 
dos produtos ou serviços que fabricavam e vendiam. (236 ) As 
questões das taxas dos ofícios, não raro, eram fonte de agravos 
entre os vereadores e os juizesSâlficuldade de acordo quanto 
aos preços. Em 1593, o diálogo entre as partes tornou-se 
mesmo impossível e os juízes dos sapateiros obtiveram do Cor
regedor que os vereadores fossem obrigados a escolher outras 
pessoas, para, como seus delegados e em seu nome, com eles 
negociarem as tabelas. ( 237) 

E, com o patrocínio da câmara, alguns são mandatados 
para resolver certas dificuldades no interior do seu ofício: 
por exemplo, eml627, dada a falta de sola e a consequente 
carestia, os juizes dos sapateiros são levados a conferenciar 
com os curtidores e, dessa discussão, sai uma sugestão que a 
Câmara fez sua e promulga imediatamente: proibe-se a venda de 
couros para o exterior da cidade e do Termo.(238) E quando 
surgem dúvidas ou querelas entre ofícios afins, normalmente 
os vereadores tentam promover a conciliação através da nego
ciação entre eles cujos interlocutores natos são os juízes. 

./. 
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Assim,em 163^, os espingardeiros pretenderam apartar-se dos fer<-
reiros e serralheiros quanto ao fazimento da alegoria para representa
ção na procissão do Corpo de Deus.Tal atitude poderia significar que 
as despesas do quadro a apresentar no cortejo passavam a recair ape
nas sobre os dois últimos ofícios.Pois os Juízes chegaram a acordo e a 
separação consumou-se sem que a Câmara tivesse que intervir mais do que 
para a confirmar,(239) 

E em l622,tendo surgido uma disputa entre cutileiros,correeiros, 
esteireiros,seleiros, bainheiros e espadeiros sobre qual ofício e res
pectiva bandeira haveria de encabeçar o conjunto na procissão menciona
da,a Governança decidiu confiar aos Juízes dos ofícios a resolução da 
pendência.Pacificamente acordaram que o ofício de cutileiro merecia a 
primazia nao s5 por ser o mais antigo mas também por contar maior núme
ro de oficiais.(2^0) 

Ao escrivão competia acompanhar os juizes e lavrar as actas de todas 
as decisões tomadas dentro do seu ofício bem como registar as elei
ções, passar certidões dos seus resultados, redigir o termo dos exa
mes de aptidão profissional, relatar as receitas e despesas. 

Normalmente,o escrivão de um ofício era recrutado no seu inte
rior, entre os oficiais. Mas se acontecesse não haver ai nenhum in
divíduo habilitado para escrever, então o escrivão ia buscar-se fora. 
Assim, em l6l0, os agulheiros apresentaram para esse cargo o tanoeiro 
António Gonçalves.(241) 

Outras vezes, um dos juxzes servia de escrivão como sucedeu em 
1622 com os tosadores.(2^2) 

Aos mordomos cabia zelar pela bandeira e insígnias da profissão 
e tratar da representação condigna do ofício na procissão do Corpo de 
Deus. Com efeito, é aos mordomos das diversas "invenções" que, em 
I63I, o tesoureiro da Cidade, Santos de Sousa, entrega os subsídios 
atribuídos pela Câmara aos diferentes quadros alegóricos.( 2^3) Eram 
eles que arrecadavam as verbas necessárias para as despesas da pro
cissão. ( 2^) 

Em Lisboa e, segundo cremos também no Porto, corripetia-lhes ainda 
arrecadar as o aceitas e satisfazer as despesas do respectivo ofício.(2^5) 

./. 
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Infelizmente,exceptuando o caso dos barbeiros,não nos aparece 
nunca nos Livros da Gemara registo da tomada de posse destes corpos 
gerentes,porque tal nao era obrigatório.Mas o facto de os Juízes dos 
passamaneiros sereia,em 16^9,simultaneamente os ^ordomos de Santo Ama
ro (2zf6)nao quererá dizer que as duas funções se concentraram,às ve
zes,nos mesmos indivíduos? 

A questão parece pertinente. No entanto,no caso dos barbeiros e 
nos pressupostos do Regimento dos correeiros fica claro que os dois 
cargos eram exercidos" por individualidades distintas.(2k?) 

0 número de Juízes variava conforme o ofício,talvez em função do 
total de oficiais.No caso dos sapateiros,os Juízes são três invariavel
mente durante o perfodo considerado.Na maior parte das restantes 
profissões sao dois; e nao raro,apenas umrassim os pasteleiros,os pi-
cheleiros,os tintureiros,os violeiros e os cordoeiros,os quais,no en
tanto^ partir de 1593 passam a ter dois. 

A eleição dos diversos cargos fazia-se usualmente no interior 
da profissão por sufrágio directo e público,cabendo o direito de voto 
a todos os oficiais.O regimento dos espadeiros de 15*f8 previa mesmo 
sangão pecuniária para os oficiais que,não tendo justo impedimento, 
faltassem ao acto. (248) 

Excepcionalmente,a escolha era realizada "as mais vozes" nos Pa
ços do Concelho,perante os Vereadores. ( 2^9) 

0 recurso à votação secreta foi utilizado pelo menos uma vez pe
los anzoleiros,em 1610,( 250) talvez porque se encontravam desavindos en
tre si os poucos oficiais existentes. 

Por regra,a eleição tinha lugar no mes de Janeiro,como mandava o 
Regimento dos correeiros de 1622. ( 25Í>Mas não são excepcionais os casos 
em que,na prática,foi o escrutínio realizado em outros meses. 

Por norma,o Senado da Câmara aceitava e respeitava a escolha dos 
mesteirais.Casos houve,todavia,em que se verificou a sua intervenção 
directa no sentido de promover as eleições ou até de nomear o Juiz para 
determinado ofício: 

-assim,em 1627,sao os Vereadores quem nomeia João Ferreira,"o me
lhor caldeireiro da cidade",como Juiz do ofício;(252> 

- em 1620 revogam a eleição de Ant6nio de Azevedo como Juiz dos 
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pasteleiros, visto que servia havia muitos anos}(253) 
-em I628 forçam os picheleiros a eleger o seu Juiz.(25*t) 
Desconhecemos se algum Regimento proibia que o mesmo oficial 

servisse de Juiz em anos consecutivos.Esse ê",no entanto,Q espírito e 
o pressuposto do Regimento dos correeiros de 1622.( 255)Na prática 
porém,sucederam-se os casos de repetição de mandato,mesmo em ofícios 
previsivelmente suficientes em número,como no caso dos barbeiros. £56 ) 

Conflitos e demandas 

Como ê de esperar, os conflitos entre oficiais ou até dentro do mesmo ofí
cio nem sempre foramde fácil solução. Quando os juízes não logravam chegar 
a acordo, o Juiz de Fora e Vereadores ditavam e impunham o seu parecer. Mas, 
frequentemente as questões se complicavam e as demandas saltavam para o Cor
regedor da Comarca ou cara a Relação e, às vezes daí nqra ,1 Cana Aa c---rO-
cação. 

Assim, em I588, surgiu uma disputa entre sirgueiros, por um lado, e 
correeiros e cinteiros por outro. Os sirgueiros estavam produzindo e ven
dendo cintas e talabartes de couro, guarnecidos de seda. Ora, no entender 
dos rivais, os sirgueiros não podiam fazer mais que cintas e retrós de seda, 
pois para tal ê que estavam examinados e não para laborar em couros. Se o 
fizessem, como faziam, transgrediam os acórdãos da cidade que proibiam a um 
oficial exercer simultaneamente dois ofícios. 

A Câmara à face dos acórdãos, não tinha mais que dar razão aos corre
eiros e cinteiros. Foi o que fez. Mas facultou aos sirgueiros que pelo es
paço de k meses, pudessem vender o que já haviam produzido. Aproveitam, to
davia, para ê*igir dos outros que não faltassem nunca com cintos e talabar
tes em abundância.(257) Ë evidente que este conflito foi provocado pela 
lei do espartilho em que era obrigado a viver cada ofício. E a Verea
ção, pressionada pelas próprias corporações, era muito severa na exigência 
do respeito pela justa competência de cada ofício e até de cada oficial. 
Em 1613, o anzoleiro António Gonçalves foi notificado que, sob pena de 50 
cruzados e 2 anos de degredo para Africa, não fizesse qualquer obra para a 
qual nao tivesse sido examinado.( 258) A queixa contra o anzoleiro procedia 
dos companheiros de oficio que andavam todos desavindos entre si, com de-

ndas no Tribunal, cuja conciliaçso a Câmara parece ter conseguido.(£59) ma 
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Maa, às vezes, as fronteiras entre a s competências de cada ofí
cio eram difíceis de precisar. A própria evolução das profissões com a 
sua diversificação progressiva não podia evitar confusões e rivalida
des bem mesquinhas. Caso típico será o dos sirgueiros e passamaneiros, 
cujas divergências procediam do material que cada grupo havia de utilizar e, 
talvez mais profundamente da definição do que se devia entender por pas-
samanes. E, neste caso, os conflitos do Porto não eram senão a repetição 
do que acontecera em Lisboa. (260 ) A tentativa de predomínio da sirgaria 
sobre os passamaneiros estes não hesitavam em contratar advogado e re
correr à via judicial,mesmo contra deliberações camarárias. (261 ) 

A reserva de exclusividade de certos materiais para um oficio era, 
às vezes, levada de-iasiado longe. Em 1584, os correeiros: e bainheiros 
requerem na Câmara que os couros da Índia não pudessem ser trabalhados 
pelos sapateiros. Os Vereadores passaram sentença favorável aos reque
rentes. Os sapateiros, porém, é que nao concordando, recorreram para a 
Relação, onde conseguiram que o primeiro veredicto fosse revogado. (262) 

Dissemos, atrás, que os ofícios estavam subordinados ao Concelho e 
às autoridades municipais. Mas o poder municipal sobre a organização 
mesteiral estava longe de ser ilimitado. E, no caso do Porto, a Casa da 
Relação foi instância muitas vezes procurada quando a decisão da Câmara 
nao convinha às partes, nomeadamente quando se lhes impunham cargas que 
julgassem inaceitáveis. Essa circunstância verificava-se frequentemente 
por alturas de cada procissão do Corpo de Deus. 

Os mesteirais suportavam mal oe encargos indevidos quando a Câmara 
pretendia impor ou usar o argumento da autoridade. Mas eram mais dóceis 
quando se preferia a via da conciliação. Por exemplo em 1614, Juiz e 
Vereadores quiseram constranger os ofícios que normalmente eram obriga
dos a comparecer na procissão do Corpo de Deus,a que se apresentassem 
na procissão de São Pantaleao,com seus castelos. 

Logo os Mordomos da Confraria dos Fieis de Deus declararam que não 
iriam e,se insistissem em obrigá-los.recorreriam para a Relação. 

Ora a procissão era no dia seguinte.0 agravo dos mesteirais provo
cava a suspensão da ordem da Câmara econsequentemente,dispensá-los-ia 
da comparência, 

Logo os Vereadores mudaram* tácticarque concordavam que,de facto,não 
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eram obrigados. Mas não indo por obrigação, ao menos participassem 
por devoção. 
Qom tal condição, expressamente lançada no livro da Câmara, 

acabaram-se as objecções.(263) 
- outras vezes, os próprios mesteirais buscavam cartas de privi
légio para poderem fugir à jurisdição municipal. Estavam neste 
caso os moedeiros, que nas demandas possuíam foro privativo. 
Em I59O, tendo chegado das Antilhas 4-5 couros, logo 10 ofi

ciais de sapataria os arremataram, sem dar tempo a que os colegas os 
vissem e os repartissem entre si, como era costume. Levada a quei
xa perante os almotacés, de imediato estes ordenaram que se respei
tasse a tradição, isto é, que os sapateiros interessados se reunis
sem e distribuíssem entre si a remessa. Ali mesmo, um dos contempla
dos,Gaspar Gonçalves que foi Procurador dos Mesteres em 1585, se 
recusou a cumprir a decisão da almotaçaria com o argumento de que 
era privilegiado e que o seu juiz era o juiz dos moedeiros e não 
os almotacés. 

A questão arrastou-se. Foi a despacho ao corregedor do cí
vel da Casa da Relação, que sentenciou a favor do moedeiro. Pas
sando depois aos Desembargadores dœ Agravce ,e st es despacharam favora
velmente à Câmara. Finalmente, os moedeiros levaram a questão 
ate à Casa da Suplicação onde acabaram por não ser providos, ten-
do-se julgado que, em matéria de almotaçaria, devia responder pe
rante os oficiais postos pela Câmara, não obstante os amplos pri
vilégios que possuíam e que haviam custado caro a quem os conse
guira angariar.( 26^) 

A dependência da organização mesteiral do governo munici
pal estendia-se aos pormenores dos problemas quotidianos, quase 
sempre em defesa do consumidor: 

— em 1587Í os tosadorss e alfaiates foram proibidos de perma
necer nas lojaá dos mercadores de panos para aliciar eventuais 
compradores, a não ser que fossem estes a solicitar a sua pre
sença. ( 265) 

./. 
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- em 1588 regulamenta-se a grossura que hão-de ter as barras das 
pipas que os tanoeiros fabricavam;(266) 

-eem l6l2,os fragueiros ou artífices de arcos de pipas deveriam 
executa-los de acordo com o padrão guardado na Camará e marcá-los com 
um sinal para que fossem facilmente identificados no caso de o traba
lho sair deficiente;(267) 

- em 1622 tanoeiros,carpinteiros e canastreiros são intimados a 
desimpedir as ruas que ocupavam com madeira,arcos e pipas;(268) 

- em l623,os cerieiros sao proibidos de ter em casa sebo ou resi
na para menos facilmente poderem falsificar a cera;(269) 

- em 1628 os caldeireiros são admoestados que no pesar das caldei
ras novas que vendessem nao entrassem no peso as asas e tinta de ferro 
mas somente o cobre e o metal.(270) 

Sem grande esforço os exemplos poderiam multiplicasse. 
Como se dizia na época,sem este tipo de dependência "jamais a ci

dade poderia ser bem regida».(27l)E e neste contexto que se entende que 
tudo,na organização de uma cidade moderna de pequenas e nédias propor
ções,devesse caber na jurisdição da sua governança. 

Ê sabido que,para além dos Juízes de ofício cujas atribuições são 
de âmbito estritamente profissional( ainda que o profissional se deva 
entender em sentido lato),os Mesteirais possuíam instituiçães mais vo
cacionadas para o diálogo político com a aristocracia.Eram elas a Casa 
dos Vinte e Quatro e os Procuradores dos Mesteres. 

Da sua participação no governo municipal falaremos adiante. 
6.2 - As profissões "mecânicas" exercidas n- cidade* 
Numa cidade como o Porto,o leque das profissões exercidas pelos 

moradores num período de 60 anos I forçosamente diversificado e não cre
mos que as possamos enumerar todas.Mas,sem duvida.abrangeremos a maior 
parte. 

Mais difícil será quantificar os oficiais de cada ofício.Não mais 
fácil,mas sem dávida mais importante será tentar encontrar as linhas de 
força da evolução das profissSes na dupla perspectiva económica e socio
lógica. 
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6 . 2 . 1 - 0 quadro dan p ro f i spõe : 

* + agulheiro 
* + alfaiate 

aljibebe 
almocreve 
alveitar 

* + anzoleiro 
* + apavonador 

+ ataqueiro 
azulador (272) 

* + bainheiro 
* + barbeiro 

+ barqueiro 
barreteiro (273) 
besteiro (274) 

>t + cabeiro 
* + caixeiro 

+ calafate 
* + calceteiro 
)f + caldeireiro 

+ canastreiro 
* + carpinteiro 

cavouqueiro 
tt + cerieiro 

cesteiro (275) 
cinteiro 

* + confeiteiro 
+ conteiro 

* cord°eir° 
coronheiro (276) 

X + correeiro 
cozinheiro (277) 
curtidor (278) 

. / . 
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* + 
* + 
* + 
* + 
* + 
* + 
* + 
X + 
* + 

cutileiro 
dourador 
ensamblador 
espadeiro 
espingardeiro 
esteireiro 
ferrador 
ferreiro de obra branca 

" " preta 
forneiro 
fragueiro ou artífice de arcos de pipas 
freeiro (279) 
godimisieiro ( 280) 
golilheiro ( 281) 
gorreiro (2o2) 

>f imaginário 
impressor 

* + latoeiro 
+ livreiro 

luveiro 
marchante 

+ mareante 
medidor 
mestre de dança 
mestre de esgrima ( 283) 

+ mestre de navio 
moleiro 

+ oleiro 
* + ourives de ouro 
* + ourives de prata 

+ padeiro 
* passamaneiro 
* pasteleiro 
* + pedreiro 

peneireiro ( 2^) 

. / . 
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x + picheleiro 
+ piloto 
+ pintor 

relojoeiro 
+ sangrador 

x + sapateiro 
x + seleiro 

+ serrador 
x serralheiro 
x + sirgueiro 
x + sombreireiro 
x surrador 
x + tanoeiro 
x + tecedeira 
x + tecelão 
x tintureiro 

torcedor de seda ( 2^5) 
x + torneiro 
x + tosador 

trabalhador 
varrumeiro 

x vestiraenteiro 
vidraceiro 

x + violeiro 
+ - ofícios representados na procissão do Corpo de Deus 
x - ofícios que elegiam juiz e escrivão 

Ë evidente que nem todos os ofícios eram igualmente importantes. 
Alguns aparecem muito raramente na documentação e, por isso, referimos 
a fonte onde os encontramos, outros aparecem citados no Regimento da 
procissão do Corpo de Deus os quais assinalámos com uma + .Os que ele
giam Juiz e Hscrivao que praticamente coincidem com os anteriores,são 
igualmente, destacados.Mas estes não podem ser colocados em pé de igual
dade, visto que uns são mais importfantes que outros pelo número de ade
rentes,pelo rigor da sua organização interna e pela regularidade com 
que os seus representantes se apresentam na Câmara para tornarem posse de 
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cargos para que haviam sido eleitos. Temos neste caso os alfaiates, 
os barbeiros, os cordoeiros, os correeiros, os esteireiros, os ferrei
ros, os sapateiros, os gombreireiros e os tanoeiros. 

Todas estas corporações mereceriam destaque pelo número de pro
fissionais que aglutinavam. 

Todavia distinguiremos dois deles pelas razões que exporemos 
seguidamente. 

6.2.2 - Os sapateiros 
Embora não tivéssemos a felicidade de ter encontrado qualquer 

fonte que directa ou indirectamente nos facultasse a possibilidade de 
quantificar,num dado momento, os profissionais de cada oficio, pode
mos afirmar que o ofício mais numeroso era o de sapateiro. Porquê? 
1Q - £ o único que elege, anualmente, 3 juízes: 2 para a Rua das 

Cangostas e outro para a"parte de cima"da cidade, principal
mente para a Rua do Souto. 

22 - Nas relações das quebras que houve na recolha das avenças dos 
ofícios mecânicos relativas a 1595,1596, 1598 e 1599 invaria-^ 
velmente, e de longe, o grupo mais numeroso ê o dos sapateiros 
e remendões: 30, 29, 25 e 33 respectivamente.(285A)Se o número 
dos faltosos era tão elevado, ê de presumir que muito maior se
ria o total dos profissionais. 

32 - Num conjunto de 323 pais de crianças que foram baptizadas na pa
róquia de S. Nicolau no 12 decénio de vida da paróquia (158^-1593) 
e dos quais nos ficou indicação da profissão, 82 eram sapateiros -
ou seja, 25,5%. £ certo que na Paróquia ficava uma parte substan
cial da Rua das Cangostas onde preferentemente viviam os sapatei
ros, lias parte da Rua pertencia à Sê e sapateiros havia-os por 
toda a cidade. 

^2 - A Irmandade da Misericórdia do Porto contava em 2 de Novembro 
de 1627, 317 irmãos (286 ) a metade dos quais era "de menor con
dição". Ora, entre esses, contavam-se 36 sapateiros, ou seja, 
quase 25%. 

52 - Sendo muitos, natural é que buscassem privilégios para se livra
rem de encargos concelhios e outras consumições. 
Assim de 1597 a l600, de 31 indivíduos que conseguem o privilé
gio dos mamposteiros dos captivos, pelo menos 11 eram sapatei
ros. (287) 

./. 
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òQ Esta elevada percentagem de sapateiros entre os o ficiais mecâ
nicos não é exclusiva do Porto: em Coimbra vérificavase outro 
tanto. (288) 
Mas ... a tão grande número correspondia poder económico pro

porcional? A documentação permite avançar algo no tocante a este 
assunto? Vejamos alguns indicadores: 

 No que se refere â procissão do Corpo de Deus, o Regimento de 
1Ô21 prevê que os sapateiros se apresentem sozinhos a fornecer o seu 
quadro alegórico. Como interpretar o facto? Capacidade económica? 
Ou antes, alta capacidade numérica e baixa contribuição por cabe
ça? 

 Entre aqueles que durante o período em estudo compraram bens 
foreiros à Câmara  (casas,chãos ou lugares de comércio) encontra
mos, entre os compradores hz mesteirais, num total de 123 pessoas. 
Ora dos mesteirais, 8 são sapateiros (19/0. Mas não podemos extrair 
conclusões optimistas apressadamente,porque de entre os 31 mesteirais 

vendedores,A são igualmente sapateiros. ( 289) 
 Quando,em 1Ó40, foi lançada uma finta para angariar 5íl0Ç000 reis 

para a praça de armas de 200 soldados a instalar na cidade, aos sa
pateiros, golilheiros e surradores coube a importância de 30$000 ou 
seja, 5,5% do total. Diremos que ê, de longe, de entre os ofícios 
manuais, o grupo mais onerado, não entrando nele os chapineiros.( 290) 

Estes indicadores e o facto de, na cidade, alguns sapateiros 
possuirem, pelo menos, 31 aloques e pelâmes, ou seja, lugares pró
prios para curtir peles, situados na Rua do mesmo nome e na do Souto, 
faznos pensar que, para além do número elevado alguns deles viveriam 
com alguma largueza: por exemplo, Gonçalo Fernandes, morador nas Can
gostas, possui na Rua dos Pelâmes, além de uma casa com sobrado, 5 
aloques e 5 pelâmes foreiros â Câmara.( 291) 

Talvez o facto de administrarem o Hospital dos Palmeiros possa ■ 
reforçar a ideia do relativo desafogo em que uma porção deles vive
ria. ( 292) 

A distinção entre os sapateiros com maiores cabedais e outros 
pobres ê obvia. Mas tem apoio documental. Com efeito, quando em I605, 
os vereadores pretendem convencer o Tribunal da Relação da inconveniên

./. 
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.cia da criação do ofício de escrivão das guias, afirmam que o cordo-
vão e as carneiras deixarão de acudir à cidade, com prejuízo dos sa
pateiros pobres, porque os ricos, no seu entender, irão lá comprá-los 
para o revenderem pelo preço que lhes apetecer. ?92A) Para estes, por
tanto, não só a confecção de calçado mas também a comercialização da 
matéria prima era fonte de rendimentos. 

6.2»3 - Os tanoeiros 

0 segundo agrupamento profissional que justifica tratamento espe
cífico é o dos tanoeiros. Da mesma forma qne, na actividade comercial, 
nos mereceu amplo desenvolvimento o negócio dos vinhos, focaremos ago
ra a actividade complementar dos produtores de vasilhame. Ambos evoluem 
em íntima ligação. 

A produção de cascos,pipas e arcos de pipa não visava apenas o 
consumo interno.Ê certo que quando a colheita de vinho se previa mais 
abundante,a procura de "louça" aumentava.Mas para os produtos de tanoa
ria havia mercados externos garantidos.Pode até afirmar-se que se há ar
tefactos cuja exportação nos aparece suficientemente documentada esses 
são os de vasilhame para o vinho.E isto é válido mesmo para aquém do 
período que vimos estudando. 

Efectivamente, em I566, s6 a Coroa encomendara 4.000 pipas 
aos tanoeiros do Porto para as armadas da índia. Mas não era sé o 
Estado a comprar. Os cascos eram exportados para todas as partes do 
Reino e para fora dele, principalmente entre os meses de Julho e No
vembro. Só que quando o Rei encomendava tamanha quantidade ordenava 
aos tanoeiros que lhe guardassem a exclusividade.(293) Acrescente-se, 
todavia, que, no caso concreto referido^a "louça" não se destinava 
para vinhos. Também as carnes das Taracen^s eram guardadas nas pipas de 
madeira, bem como o biscoito.(294) 

Mais tarde, durante o período filipino, a exportação de vasilhame 
continuou. Por exemplotem 1590 o Executor do almoxarifado do Porto, 
António Tomfeencomendou 1.000 pipas abatidas e 1.300 feixes de arcos 
para as Armadas Reais pelos quais pagou 2.000 cruzados. (295) 

./. 
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Nesse mesmo ano.Sebastião de Torralva carregou para El Ferrol, 
para provimento da respectiva Armada,135 cascos vazios;os cheios foram 
muitos mais. E entre os meses de Janeiro e Junho de 1591, Francisco Gar
cia de Loris,por sua vez, já havia carregado umas 1.2Ô2 pipas vazias. 

( 296 
A exportação continuou regularmente durante a primeira metade do 

século XVII,existindo mesmo uma instituição para "quintar" os arcos 
que se carregavam para o exterior:os chamados "quintadores dos arcos" 
cujos titulares eram sempre dois tanoeiros.assistidos por um Escrivão 
do qual a função era precisamente a de apontar em livro adequado os 
arcos dos ditos quintos.(297) 

Sendo assim,não é de admirar que o número de profissionais se ele
vasse às dezenas ou ate ultrapassasse a centena.Com efeito,em 1566,na 
cidade,arrabaldes e Vila Nova contavam-se entre 80 a 90 tanoeiros.(298) 

Infelizmente não se nos deparou na documentação compulsada^.outra 
qualquer referência quantitativa.Mas o facto de em cada ano,pelo menos 
seis tanoeiros exercerem funções administrativas (2 Juízes de ofício, 
2 quintadores e 2 Escrivães) e de os nomes dos titulares não se repeti
rem grandemente,constitui um indicador que nos parece elucidativo da vi
talidade da profissão. 

Além disso,em 1612 cornprometeram-se a fazer arcos de pipa segun
do o padrao-modelo guardado nos Paços do Concelho,nada menos que 50 fra-
gueiros,moradores em diversas freguesias do Julgado de Gaia.( 299̂  Este 
número faz-nos crergque,então,a quantidade de tanoeiros era superior â 
de meio século antes. 

Sobre o seu poder económico não abundam os indicadores.Ho entanto, 
Ambrósio Fernandes.falecido em 1587,deixou uma razoável fortuna:quase 
um conto de reis em dinheiro e ainda uma casa na Rua do Souto e um quin
tal na Bica. (3OO) E entre os compradores de bens foreiros â Gamara não 
nos aparece senão uma viúva de tanoeiro a comprar uma casa térrea com 
quintal nos Ferradores. (301 )Mas entre os vendedores surge-nos um deles 
a vender o seu direito de arrecadar foros sobre uma casa situada junto 
à Porta N0va.( 30â 

No rateio da finta de 5^0$000 réis atrás referida,ao grupo dos ta-
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noeiros coube a parcela de 10$000 reis,ou seja,1,8% - o que é pouco 
comparado com os sapateiros e menor se torna a proporção se repararmos 
que lhes foram associados,para este efeito,os torneiros e os carnicei
ros. 

Mas esta fonte não nos legitima conclusões apressadas porquanto 
muitos tanoeiros poderiam gozar de privilégios e,por isso,estar isen
tos da contribuição.Será por essa razão que a profissão não aparece no 
rol dos grupos de actividade aue foram atingidos pela finta para o for
te de Lisboa,em I639? ( 303) 

A sondagem entre os Irmãos da Misericórdia inscritos em 1627 a-
ponta para uma modesta cifra de tanoeiros:6 no total,inferior ao gru
po dos alfaiates - o qual contava com 9 confrades. (30^ ) 

Mais conclusiva é a informação obtida no elenco daqueles que em 
I6IO foram declarar perante o Juiz de Fora o rol dos artigos de luxo cu 
30 uso foi proibido pela Pragmática de Filipe III. Ora na longa lista 
de déclarantes há,pelo menos, treze tanoeiros,muitos dos quais viviam 
em Vila Nova.(305) 

De tudo quanto ficou dito parece poder concluir-se que os tanoei
ros, embora inferiores em numero aos sapateiros e talvez aos alfaiates, 
ultrapassavam-nos em capacidade económica. Julgamos que esta asserção 
poderá vir a ser confirmada por estudos posteriores. 

6.3 - A evolução dos ofícios mecânicos.0 progresso verificado na 
segunda década do século XVII 

Sobre outros ofícios possuímos algumas informações que não sendo 
retumbantes,talvez constituam um interessante para o estudo da evolu
ção e progresso do sector secundário na cidade do Porto. 

Assim,há indicadores que nos permitem supor que o ofício de sir-
gueiro era muito progressivo nos fins do século XVI. 

Com efeito,em 1597,por decisão da Edilidade,o grupo dos sirguei-
ros passou a apresentar sozinho a alegoria da figura bíblica"Judith"na 
procissão do Corpo de Deus,separando-os dos torcedores e passamanei-
ros.(306)Em 1621, estes ofícios mantinham-se independentes,oferecendo 
cada qual a sua invenção. ( 307) 
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Tal progresso deve ter sido travado ou,pelo menos,perturbado pe
lo Santo Oficio que entre 1597 e 1602 prendeu ou processou 10 sirguei-
ros portuenses por suspeita de serem cristãos novos.(308) 

Em l6l0,três sirgueiros possuíam bens de luxo pois os declaram 
à Comissão da Pragmática.Um deles expressamente acumulava o ofício com 
o trato de sedas.(309) 

Em 16^0,na já referida finta para a praça de armas do Porto não 
aparecem como grupo profissional individualizado.Aliás,desde I628 não 
encontrámos registos de tomada de posse dos Juízes do ofício. 

Terá a profissão desaparecido ou,antes,os seus elementos passaram 
a engrossar os mercadores de seda? 

De maneira geral,parece que os ofícios mecânicos conheceram gran
de desenvolvimento na segunda década do século XVII.Já o dissemos atrás 
e repetimo-lo agora:é que as referências documentais impõem-se-nos de 
forma muito clara. 

Por exemplo,em l6l2 havia 15 ou 16 oficiais apavonadores e doura-
dores.Por serem tantos,a Câmara não hesitou em obrigá-los a fazer a 
invenção de São Jorge a cavalo "como se usa em Lisboa" na procissão do 
Corpo de Deus.(310) 

No ano seguinte,assinala-se que alfaiates,sombreireiros,tendeiros, 
tecelões,tosadores e marseiros vinham progredindo tanto que cada um de
les podia fazer,por si s6,a dança da Retorta - que vinham pagando em 
conjunto.Por isso,tendeiros e marseiros ,mais virados para o comér
cio, foram obrigados a organizar o seu próprio quadro - a dança dos ins
trumentos de 16 figurantes (311) da qual em l6l? os marseiros preten
deram isentar-se por ser muito dispendiosa.(312) 

Mais adiante,no mesmo ano,o Procurador da Cidade afirma que,além 
de haver muitos mais oficiais do que antigamente em cada profissão,ha
via rrm-i -f-r>K nrt^ino nn^nt, r>-;-.,-a,, „^™ i~ J.J f_ \ 

De facto, ao tentarmos descobrir desde quando nos começa a apa
recer bem documentada a eleição dos Juízes de determinados ofícios, 
verificamos que alguns deles se reportam a esta época: assim anzolei-
ros,confeiteiros,cerieiros,espingardeiros,serralheiros,tintureiros, 
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yioleiros.Quererá isto dizer que não existiam antes? Não forçosamente! 
Talvez tivessem é crescido de modo a,s6 então,justificar a eleição dos 
seus dirigentes. (31*0 

Aliás,nesta cidade,ano a ano vão-se diversificando e distinguin
do as contribuições de cada um dos ofícios para a procissão do Corpo de 
Deus, afinal a grande festa pública da cidade,sendo-o igualmente dos o-
ficios mecânicos. 

Para além das alterações de l6l8,ja assinaladas, os ensambladores, 
entalhadores e imaginários deixaram de contribuir para a alegoria da 
serpe e obrigaram-se a, com os violeiros, adornarem e levarem cada ano 
um andor muito bem apresentado com a imagem do Menino Jesus, " de boa 
estatura".(315) 

0 tão falado Regimento da procissão do Corpo de Deus de 1621 não 
se entenderia sem os reajustamentos progressivos nas " invenções" do 
cortejo que resultaram de uma alteração substancial no panorama dos 
ofícios mecânicos do Porto.De resto,como já afirmámos,a justificação 
do novo Regimento perante o Monarca baseia-se precisamente na constata
ção do progresso das profissões manuais e do comércio.(316) 

Este progresso,todavia,não parece universal nem permanente. 
Com efeito,em 1Ô25 não havia mais que 3 anzoleiros na cidade. 

(317)E em 1627 apenas sobrevivia 1 picheleiro. Por outro lado,alguns 
oficiais eram atraídos por trabalhos mais rendosos e menos violentos. 
Assim,nos fins de lÔ21fo Juiz e Vereadores constatavam nue muitos sa
pateiros ,alfaiates e outros abandonavam seus trabalhos e preferiam em-
pregar-se como medidores de pão no Terreiro. 

0 problema nao era novo.Mas em 1621 punha-se com mais premência. 
De facto,nos três primeiros meses haviam prestado fiança como medido
res de pão 63 pessoas,das quais muitas eram marido e mulher. (318) 

A Câmara sempre tentou obstar e dificultar esse trânsito.Mas nes
te caso adoptou uma medida drástica que não pSde cumprir e fazer execu
tar totalmente:reduzir apenas a 20 o número total de medidores e aumen
tar a fiança exigida a cada um de 80$000 reis para 200$000. (319) Pouco 
depois,colocada perante os protestos dos mercadores,teve que alargar o 
número inicial. (320) 



-216-

A actividade comercial fascinou frequentemente os oficiais mecâ
nicos e não ê difícil encontrarmos homens que,para alem dos produtos 
que manufacturavam,se dedicavam ao trato de vinhos e açúcar ainda 
que em pequena escala.Já em 1587,como vimos,os Procuradores da Cidade 
e do Povo se queixavam de que muitos oficiais deixavam seus ofícios 
para se dedicar à compra e venda de vinhos.(521)Mais tarde,quando em 
l63*f o Senado proibiu que qualquer taberneiro exercesse outro ofício, 
um alfaiate recorreu da decisão camarária para a Relação,tendo sido 
provido.(322) 

Cremos merecer destaque o grupo de profissões ligadas à constru
ção.Os Mestres de carpintaria e de pedraria apresentam sinais de certo 
poder económico: oito dos compradores de casas e imóveis foreiros à Câ
mara pertencem a este conjunto.Refira-se como curiosidade que o Mestre 
de carpintaria Pêro AntÓnio comprou chãos,neles edificando casas que de
pois vendeu. ( 323Trata*-se-á de um caso isolado? E terá construído corn a 
finalidade expressa de costeriorment.fi t-r^-n^ar-^i ^nnv.o -D-,V.~„~ _^— „„•. 
possuía habitação na Rua das Flores. 

Devemos acrescentar que as testemunhas da escritura de venda 
sao dois carpinteiros que viviam em casa do Mestre,tendo um deles vindo 
de Ansã para trabalhar no Porto. 

Não sendo muitos os Mestres ( na obra da Relação trabalharam 7 
mestres de pedraria,7 de carpintaria e 2 de ferraria) (32*0era razoável 
a quantidade de mão de obra disponível. De facto,Valentim de Carvalho, 
Mestre de pedraria comprometeu-se a por no cais da Ribeira,em Setembro 
de 1634, 100 homens para poder acabar a obra antes das costumadas chu
vas de inverno.(325) 

Cerca de kO anos antes,haviam trabalhado no mesmo cais.simulta
neamente mais de meia centena de indivíduos (326)e numa segunda fase 
da obra,era 1595,0 número de oficiais de pedreiro acumulados no traba
lho atingiu os 34, (337) 

Que era um grupo numeroso -parece estar contido na contribuição 
que lhes foi atribuída para a finta da ^raça de armas,em l640:quan$ia 
igual à dos tanoeiros,mas estes apareciam associados aos torneiros e 
carniceiros. 

http://costeriorment.fi
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As obras públicas referidas e outras como a construção de infra-
-estruturas para canalização de água para a cidade e construção e con
servação de calçadas ocuparam muita desta mão de obra,como veremos.In
felizmente , não possuímos indicadores seguros sobre o ritmo de constru
ção de habitações.Mas no Tombo da Cidade levado a cabo em 1613-1614 há 
indicies de que a zona da Porta do Olival e Rua das Taipas viu aumentar 
o número de casas novas apôs a edificação aí da Casa da Relação entre 
1607 e 1609. 

Terá correspondido assim,em habitações novas o progresso verifi
cado ao nível do comércio e da actividade artesanal? 

6.h - A ambiguidade do estatuto de alguns ofícios 

Em I6IO pelo menos 13 indivíduos (528 )exerciam a profissão de ou
rives. 0ra alguns destes pertencia ao grupo privilegiado dos cidadãos e 
essa circunstância distinguia-os dos demais ofícios. 

0 ofício de ourives estava dividido entre os de ouro e os de pra
ta,mas os escrivães nem sempre nos deixaram clara a distinçaorpor exem
plo,em I6IO,três são de oiro,um era de prata e nove são referidos como 
ourives sem mais. 

Desde 1590 não encontramos qualquer documento alusivo à eleição 
do Juiz de ourives de oiro.Has os ourives de prata continuam a eleger 
regularmente os seus dirigentes que,aliás,acumulavam o cargo de Juiz com 
o de afilador de pesos e medidas. ( 329)E a distinção entre ourives de ou
ro e prata continua-se em I639 no rol das profissões contribuintes para 
a finta do forte de Lisboa - o que nos garante que nem todos eram cida
dãos,uma vez que estes estavam isentosgde fintas.(330) E,no ano seguin
te ,associados aos mareantes contribuem com I5SOOO réis para a praça de 
Armas do Porto (2,7 % do total).(33DAliás,por sentença de 1629,os ou
rives colocavam-se na procissão do Corpo de Deus atrás do mareantes,le
vando suas tochas.(332) 

Curiosamente,em 1622 os pintores de óleo e de imaginária pretende
ram ser desobrigados da fábrica de uma invenção para a mesma procissão 
e argumentavam que não eram inferiores aos ourives. Não obtiveram pro-
vimento.Razões do Senado ? fi que,para além de pintarem,também estofa
vam e douravam. (333)lSetof ar e dourar - causa de não promoção! 
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Aliis,nas artes,5 difícil encontrarmos profissionais puros a vi
ver apenas do seu engenho.Para alem dos pintores a óleo que também es
tofavam e douravam (mas que se queriam distintos dos que "borratavam 
paredes" ( 33^),deparámos com Bento Ferreira e Bartolomeu Soares,imagi
nários,a executar carretas e estrados para a artilharia a colocar no 
Forte da Porta Nova.(333 E em l639,o pintor Manuel Rodrigues aparece-
-nos profunda e fortemente envolvido no negócio do bacalhau ( 336) e do 
açúcar. 

0 equívoco não parece resultar da indefinição do objecto específi
co de cada arte.Julgamos até que,às vezes,se exagerava na pormenoriza-
ção do que competia a cada uma. 

De facto,em Junho de l607 foi anulada uma adjudicação que havia 
sido concluída com o Mestre de carpintaria Baltasar Gonçalves de uma 
mesa e retábulo para a sala da Câmara.0 motivo principal do emha --
rece ter sido o excessivo preço da mesma,tanto mais que não faltava 
quem fizesse a obra por menos dinheiro.Mas o Procurador da Cidade,nas 
suas alegações,afirma que -o trabalho não era do ofício de carpinteiro 
mas sim de ensamblador'*»(337 ) 

Quais então as razões da confusão aparente?Motivos de sobrevivên
cia? ( 33a0U tão somente questão de mentalidade? 0 que significava verda
deiramente ser artista para um escultor ou pintor portuense ( e portu* 
guês) dos fins do século XVI.princípios do século XVII?(339 )Deveremos 
situar nesta área um Mestre de esgrima3e9outro de dança (34o),cuja me
mória a documentação nos conservou? 
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7 - A Construção naval 

Remonta aos princípios do séc. XV o mais antigo dos documentos 
que testemunham o labor dos homens que, no Porto e seu Termo, se de
dicavam à construção de navios: carpinteiros e calafates. Mas, j5 no 
sêc. anterior na Ribeira estavam situadas as taracenas onde se apa
relhavam e construíam navios (3*4-1) e, aos artífices, foram repetida
mente concedidos amplos privilégios, o menor dos quais não era certa
mente a isenção de contribuir para as fintas que se lançavam na cida
de . (3^2 ) 

Durante o período filipino, continuando a vida da cidade forte
mente ligada ao mar e ao rio,natural é que a actividade de uma boa 
parte da população se inclinasse para os ofícios do rio e do mar.Assim 
o declara o Senado da Câmara em carta ao Rei de 22 de Maio de l6l9, jâ 
referida atr's, na qual a cidade procura contrariar a intenção régia 
de onerar os açucares, entrados no Douro e portos de entre Douro e 
Minho: 

se tal medida se impuser ..."não avera tantos homens do mar 
nem tão grande numero de pillotos e mestres como se cryão nesta cidade 
e mais lugares marytimos de que se tirão muitos todos os annos e asy 
muita gente do mar para as armadas de vosa magestade ... nem avera 
tantas naão6 -riem navios como athe gora se fasem nestes portos os quoaes 
saem délies em muita copia e tornão carregados de mercadorias. . .*(0A-3) 

Para aactividade piscatória, para o comércio, para a defesa da cos
ta, para as ligações de longo curso com o exterior a cidade precisava 
de construir os seus próprios meios de locomoção. 

Não admira, pois, que na zona ribeirinha se perpetuasse a antiga 
tradição dos estaleiros de construção navfll e que, naturalmente, profis
sões a ela ligadas contassem anui com numerosos mestres e obreiros, que 
não só satisfaziam as necessidades locais como até emigravam, oferecendo 
a sua capacidade noutros sítios. 

Assim,em 1598 muitos marinheiros,carpinteiros e calafates de Mi
ragaia,Massarelos,S.João da Foz,Matosinhos,Leça,Azurara e Maia traba
lhavam em El Ferrol e outros portos da Galiza - os quais,uma vez re
gressados ,deviam ser submetidos à quarentena do degredo antes de serem 
autorizados a entrar nas respectivas casas. ( jkk) 
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E em Maio de l6l6 ê o Vedor da Fazenda Luís da Silva quem jun
to do Corregedor do Porto requisita todos os carpinteiros e calafates 
da cidade e ainda de Leça, Matosinhos,Maia, Azurara e Vila do Conde 
para se dirigirem a Lisboa a trabalhar nas fábricas das naus que ha
veriam de demandar à India no ano seguinte. 

Como nem todos os nomes constantes do rol que lhe enviara o Cor
regedor da Comarca do Porto haviam comparecido, o mesmo magistrado é notii» 
fiçado em Setembro do mesmo ano para fazer encaminhar os faltosos.(3^5) 

Terão as requisições atingido maciçamente todos os trabalhadores? 
As palavras do códice não parece deixarem-lugar para outra interpretação. 

De qualquer forma, podemos afirmar que nos areais do Porto fun
cionou quase regularmente durante o período aqui estudado a fábrica de 
embarcações, parecendo-me que o lustro de I63O-I635 foi particularmen
te activo» Aliás. Pedro Teixeira cosmógrafo português, autor de uma des
crição das coutas portuguesas escrita por volta de I63O, afirma que o 
Porto "tiens- un astillero donde fabrican muchos navios de gran por-
te'Í(3^b) 

Onde estavam situados os estaleiros? 
Digamos, antes de mais, que o termo "estaleiro" resultaria inadequado 
e anacrónico se o entendêssemos no sentido actual. 0 estaleiro era essen
cialmente o sítio onde a embarcação se ia construir. Todo o processo era 
artesanal o que não quer dizer que a obra resultasse tecnicamente imper
feita. 0 mestre da nau, que normalmente era o dono, era o principal res
ponsável e assistia às diversas fases da construção. Ê por isso que 
o acórdão camarário de I586,recuperando disposição mais antiga, estabe
lecia que " toda a pessoa que fizer Navios,Nãos,Barcas ... tanto que 
o botarem à Agoa dentro de três dias tapem as covas em que os fizerem 
para que fique tudo igual e a prumo sob pena de mil reis de cadeia". (3^7) 

Assim entendido, podemos afirmar que os estaleiros estavam si
tuados : 
1Q - n a Praia de Miragaia, cujo areal pertencia inteiramente à cidade 

"sem outra pesoa alguã nelle ter parte." Aí se faziam "barqos e 
barqas e navios de alto bordo e pequenos". Cada. unidade construí
da pagava ao tesoureiro da cidade o foro de *f00 reis. (3^8) 

./. 
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Mas a ocupação do areal em frente à Porta Nova mais asmadeiras, 
enxárcia e apetrechos dificultava a passagem de pessoas, impedia 
o trabalho dos tanoeiros e prejudicava o livre trânsito de coches 
e carros que iam e vinham da cidade.(3^9) Por isso, em 1625, a Câ
mara tentou disciplinar a construção naval, proibindo que alguém aí 
armasse unidades sem sua prévia licença.(350 ) 

E a partir de 1629 o local demarcado pela Câmara passou a situar-
-se mais para oeste: fora da Porta Nova, para além do baluarte de S.Fi
lipe que aí fora fundado em 1589,(351) mais precisamente no areal entre 
o rego da Fonte do Touro e Monchique.(352) 
2Q - Eram ainda locais próprios* para a fábrica de naus Vila Nova, Mas-

sarelos e Ouro.(353) A referência documental a Vila Nova reveste-
-se de importância, visto oue as citações anteriores alusivas a 
calafates e carpinteiros de naus omitem este lugar. 
0 estaleiro do Ouro devia ser importante pois em l632,como ve
remos,dois galeões de grande tonelagem aí se levantaram e outros 
se lhes seguiram. (35^ ) 

Mas que tipo de barcos se faziam no Porto? Para quê? Para a navegação oce
ânica? Para a pesca? Para o transporte fluvial dos vinhos? Para a cabo
tagem? Satisfariam apenas uma clientela local ou os mestres do Porto 
tinham capacidade de resposta para encomendas do exterior? Será possí
vel tentar uma estatística das unidades produzidas? 

A resposta a estas questões ê difícil. 
Pensamos que a estatística ê impossível de fazer. Os próprios contem
porâneos, referindo-se à fábrica de Miragaia declaravam, em lol^f, "nam 
saber ao certto a cantidade de navios que se armaram poro«e as vesses 
em hú ano levam muitos e as veses hum soo ou nenhum'.' ( 355) 

Sem dúvida que satisfaziam as necessidades locais para operar na 
pesca e na cabotagem...Mas, como vimos atrás e desenvolveremos adiante, 
também se construíam aqui navios de grande porte não só para os merca
dores locais com interesses no Brasil mas também para a própria Coroa. 
E se não se construíram navios da máxima tonelagem para a época, tal 
dever-se-á, cremos,mais a razões relacionadas com o leito do rio e a 
estreiteza da barra do que a incapacidade técnica dos estaleiros. 

./. 
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Vejamos: 
Em 1590,o Doutor Henrique de Sousa, Desembargador, aparelhou na ci
dade um galeão, uma caravela e uma zabra, que daqui foram para Lisboa.' 
($56) Em 1607, o Balio de Leça ofereceu-se ao Rei para fazer 3 galiões 
do porte e tonelagem que se pretendesse, com brevidade e perfeição, de 
modo a poderem servirna Coroa de Castela ou de Portugal, não tendo 
Sua Magestade mais que lhe pôr gente e artilharia.( 35^ 

Apenas punha duas condições: é que, além do custo das embarca
ções, a Fazenda deveria pagar-lhe 80.000 ducados que lhe deviam de 
outra fábrica anterior que julgamos poder localizar em l604. E que se 
lhe desse resposta em tempo útil para providenciar ao corte das madei
ras. Com efeito, nesse ano, Sua Magestade encarregou Frei Luís de Távo
ra, Balio de Leça, de aprestar dois galiões que haviam ^ido comprados 
no Porto( talvez ao próprio Balio) e para o que lhe fora passada ordem 
para poder levantar gente que constituía a sua guarnição na viagem que 
iriam fazer a Malaca no ano seguinte.(358) 

Afinal, os 5 galiões de 1607 foram todos construídos em Lisboai 

na Ribeira das Naus como 6e depreende dos orçamentos para o forneci
mento de madeiras que incluíam a sua colocação na dita Ribeira de Naus. 
(359) Mas, em Fevereiro de l6l8, o Dr. António Cabral, chanceler da 
Relação, era encarregado de superintender na construção de um galeão 
que se construía no Rio Douro.(36O) E como não estivesse acabado no fim 
de Abril, como estipulava o contrato, foi notificado Francisco de Faria 
de Lugo, da dívida de 3.000 cruzados que sobre ele pendia por não ter 
cumprido os prazos.(36l) 

E em I62O, em minutada carta do Sei ao vice-rei de 3 de Junho, 
alude-se ao "galeão grande que se fabricou no Porto',' que servia na 
Armada do Reino de Portugal o qual seria tomado para ir ã Índia na 
monção de 1621. 

No mesmo ano de 1Ó20 Sua Magestade havia ordenado que no Porto 
se construíssem duas naus de 500 toneladas(362), e para elas os mora
dores de Bouças, Ramalde e Nevogilde foram obrigados a acarretar madei
ra nos seus carros.(363) 

Para fazer face às grandes somas que o esforço de construção exi* 

./. 
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• gia, o rei dirige-se ao Inquisidor Geral a solicitar que a sua alma 
generosa descubra nos bens confiscados aos cristãos-novos o remédio 
que a situação impunha.(36^) 

Infelizmente para a Fazenda Real, o Inquisidor Geral, desolado, 
como convinha, não encontra mais que ^0.000 cruzados " do auto que se 
fez em Coimbra", que ... "dos do Porto tudo se vay em demandas, e sen
tença que se dão as partes..." (365) 

Finalmente ou porque a falta de tempo assim o exigia ou porque 
fosse mais barato a compra de naus usadas, o rei parece ínclinar-se 
para essa hipótese. 

E, segundo informações, no Porto havia 3 naus carregadas de açú
car -uma de 5 anos,de 300 toneladas, (valor 8.000 cruzados), e duas 
de 3 anos e 260 toneladas (6.000 cruzados cada uma). (366) 

- Em 1623, o rei encomendou à cidade um galeão de 500 toneladas 
artilhado e provido de asmas e gente para socorro à Índia.(366A) 

- Em 1624 o Porto prontificou-se a colaborar no socorro da Baía 
aprestando 11 navios.(367) No mesmo ano, o Bálio de Leça fabricara, 
na cidade, por ordem de Sua Magestade (368) 2 galeões armados para 
combate. 

Em 1629, como referimos atrás, Gonçalo Gonçalves, mestre de navios, 
apela para a Relação por a Câmara não lhe deixar fazer sua caravela 
na Praia de Miragaia, a montante do forte ia Porta Nova. E um dos seus 
argumentos era que naquele sítio onde ele pretendia fabricar " se fize
ram e faziam muitos navios."(369) Muito recentemente Antão Gonçalves, 
mestre de carpintataria ,havia construído um. 

A Câmara contrapunha que no local que ela lhe proporcionava, 
estavam armados, um pouco adiante-, mais dois navios.(370) 

Parece, pois, que nestes anos 20 do sêc. XVII, não faltavam as 
encomendas quer de particulares quer da Coroa que era um bom cliente... 
Através da correspondência do rei para o Conde de Miranda, jovem Go
vernador da Relação do Porto, percebe-se que a apreFto de galeões que 
lhe estava confiado,prosseguia com regularidade.(371) Admitimos que o 
apresto incluísse a construção de novas unidades. 

c / . 
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De facto, em 16 31 o rei encoraenda-lhe que se informe com minú
cia e exactidão do estado em que se encontravam os dois pataxos que 
por ordem da Companhia do Comercio se fabricavam no Douro e lhe for
necesse indicações sobre 9 qualidade da fábrica e conveniência da 
bitola utilizada. Eram navios destinados à armada de socorro do 
Brasil. ( 372) 

Em I632, o rei encomenda navios de porte superior às capacida
des dos estaleiros portuenses 

- 1 de 1.000 toneladas - destinado à Almirante da 
4rmada de Portugal 

- 1 de 8OO » 
- 2 de 500 para 600 toneladas 

E acrescenta o Rei ao Conde de Miranda: " e ainda que nesse porto não 
se podem acabar navios tão grandes como são os primeiros, se poderão 
começar aí e levar a acabar em Lisboa com as madeiras que ouverem mis
ter como se fez a capitana que se perdeu na costa de frança..."( 373) 

Para sossego do Conde de Miranda, o rei promete enviar-lhe, em 
u i S V S , >_> u i ^ u x i , c i / i , u nca.va.j- VCIC11UJ.IU - L i i e m u u u pcix tx UcAi" XU-LC-LU a. C U H H U ' U -

ção e deixar medidas,desenhos e instruções para que a obra depois 
prosseguisse sem ele,(37*0 

Desconhecemos se Themudo terá ou não vindo ao Porto ou se, mais 
simplesmente, alguma vez enviou formas e medidas aos estaleiros. Na 
verdade, em I6.6.632 o rei promete ao Conde que o arquitecto naval irá 
lá em breve.(375) Mafi em 10 de Fevereiro do ano seguinte, Valentim 
Themudo nao só não tinha visitado a cidade como nem sequer mandara me
didas para o corte de madeiras ...(376) De qualquer modo, a cidade pos
suía mestres capazes de riscarem os navios que o rei pretendia. Ele 
próprio o reconhece. (377) 

Ignoramos quantas unidades se construíram no Porto entre I63O e 
iÓH-0. Mas que o projecto de fábrica de naus? idealizado pelo rei, era 
ambicioso, não restam quaisquer dúvidas. Também parece certo que durante 
a última década de junção ibérica aos calafates e carpinteiros de naus 
do Douro não faltou trabalho. 

Vejamos: 
Para além dos 2 pataxos atrás referidos, em Novembro de I632 

estavam-se acabando quatro galeões. 078 ) 

./. 
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Ao mesmo tempo, o rei decide que se fabriquem imediatamente mais 
2 de 500 toneladas para a.r. quais havia já m&deiras cortadas em terras 
do Bailio de Leça e do Bispo da Diocese. (379) 

E, no mesmo dia, 30 de Novembro de I632, o monarca dá ordens para 
que corte madeira para mais 6 galeões de 600 e .500 toneladas. (38O ) 

Esta enconenda é" confirmada por carta do rei ao Conde de Castelo 
Novo de 10 de Fevereiro de 1633.(381) 

Mas o projecto do rei atinge os 18 galeões no total. Dilo em car
ta de 30 de Novembro de I632 ao Doutor Lourenço Leitão (382 ) corregedor do 
Crime da Relação do Porto e repete o meímo número em carta de 13 de 
Fevereiro de I633, dirigida ao mesmo desembargador,que entretanto, havia 
substituído o Conde de Miranda, ausente em Madrid, na superintendência 
da fábrica de naus do Porto.(383) 

Foram ou não produzidos todos estes barcos na nossa cidade? 
A documentação que conhecemos não nos permite responder com segu

rança. Mas ê bem possível que sim, a julgar pelos materiais adquiridos, 
como veremos. De alguns até lhes sabemos os nomes: S. Francisco de Bor
ja, Santo António, Nossa Senhora da Batalha, S. Diogo,(38^) S. José (385) 
Santa Teresa,(386) S. Bartolomeu (38?). 

Por outro lado,em 1635 havia vários navios no Porto os quais,se
gundo as palavras do Rei se aprestavam para o socorro à Paraíba e have
riam de partir em Março desse mesmo ano.( 388)Estaria então o programa 
cumprido? 

Entretanto o superintendente obtém para si,nesse mesmo ano,uma co
menda da Ordem de Cristo,da qual já era cavaleiro,no valor de ^0$000 
(■z3ĝ )alêm do lugar de Chanceler da Relação do Porto.E já em 16^+0,para 
sua mulher Dona Ana consegue a mercê de uns foros que rendiam 16S000 por 
ano ( 389) o que nos permite pensar que levou a cabo a missão. 

Supondo que o programa foi, de facto, realizado, outras questões 
podem ser levantadas: 

 Quem financiou o projecto? De onde saiu o dinheiro para pagar 
mão de obra, madeirar e apetrechos? Onde foram cortadas as árvores? De 
onde vieram as ferragens, pregos e outros apetrechos? 
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Financiamento do projecto 

Ura dos obstáculos,talvez o principal,com que depararam os dois 
superintendentes sucessivos da fábrica de naus,o C0nde de Miranda e o 
Doutor Coelho Leitão foi a da falta de verbas.E verdade que o Rei mais 
de uma vez mostrara vontade de a encomenda não parar por carência de 
dinheiro.(390)Mas dificuldades sentidas pelo capitão Domingos Gil da 
Fonseca,enviado a Biscaia para comprar pregadura,ferragens e outros 
materiais demonstram que os problemas de financiamento foram reais. 

Efectivamente em 19 de Agosto de 1632,0 capitão que na década an
terior nos apareceu envolvido no negócio de vinhos e armara e finan
ciara a quinta parte da nau Nossa Senhora do Rosário que,em 1625,aju
dara na recuperação da Baía ( 39l)J,encontrando-se na Corte de Madrid 
declara que devia eu Biscaia 19.000 cruzados de material adquirido.0 
Rei tentou acudir-lhe.ordenando ao Conde de Castelo Novo que.de Lisboa, 
lhe enviasse uma letra de câmbio no valor de 10.000 cruzados.(392) 

Mas, em Janeiro do ano seguinte, com desespero do capitão e acrimô-
nia do monarca, a letra não chegara ainda.(393) De qualquer modo, o pro
blema deve ter sido resolvido e Domingos Gil da Fonseca pôde adquirir 
"200 quintais de âncoras", na Biscaia. (-39̂  ) Outros materiais foram adqui
ridos junto de homens de negócio portuenses como Manuel Francisco de 
Mesquita, cujos preços de pregadura aliás, ficaram a perder em compara
ção com o orçamento fornecido pelo mercador Francisco Dias Portalegre, 
residente na Corte de Madrid.(395) Ê curioso que, de Madrid, o monarca 
acompanhava o jogo dos preços dos potenciais fornecedores e enviava 
directivas muito concretas sobre contratos a efectuar pelo Doutor Coelho 
Leitão, de acordo com as propostas mais favoráveis. 

Podemos afirmar que as verbas que pagaram esta operação de reforço 
náutico saíram principalmente das seguintes rendas: 
- Consulado cobrado nas Alfândegas de Aveiro, Viana e Porto. 096 ) 
- Sobejos das sisas fios mesmos lugares. 
- Empréstimos taxativos a contrair nas comarcas de Esgueira, Porto e Gui
marães (59? e ainda em Braga e Viana. (398) 

- Terças do Reino cobradas por Bartolomeu Dias Ravasco. 
Todo o dinheiro realizado deveria ser depositado num cofre de três 

chaves, guardado no Colégio de S. Lourenço do Porto, cujo administrador 

./. 
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seria o Doutor Lourenço Coelho Leitão.(399) 
Devemos acrescentar que unia pequena parte do financiamento Baiu 

das rendas da Câmara do Porto. Com efeito, o Senado e o Corregedor da 
Comarca retiraram a quantia de 200.000 reis do arrendamento das rendas 
de I632 a qual foi aplicada da compra de duas barcas a utilizar no trans
porte das madeiras até aor estaleiros.(400) Esta atitude mereceu do monar
ca os maiores elogios e agradecimentos e porventura, explicará a recondu
ção dos Vereadores em 1633» 

A procedência dos materiais 

Sabemos já que a pregadura, âncoras e outras ferragens e apetrechos 
foram comprados onde os preços eram mais favoráveis: negociantes do Por
to, mercaaores de Kadrid e aquisição directa de "cravação" em Biscaia. 

Quanto ao linho cânhamo era produzido sobretudo nas terras da Tor
re de ^oncorvojse bem que no início da década de I63O se verificasse 
uma crise de produção que o Rei estranhou,tendo mandado descobrir-lhe 
as causas e apontar-lhe os remédios. (ifOl) 

0 velame de treu era fabricado no próprio Termo,especialmente na 
Kaia.Os acórdãos de I587 ordenam que o pano não fosse fabricado com me
nos de 8 cadilhos. (if01JL) 

E as madeiras? Onde descobrir troncos para tamanha tonelagem? 
Quando a questão se pôs pela primeira vez,a propósito dos h galeões 

encomendados por volta de 1631,0 Governador informara o Soberano de que 
árvores de tal porte só nas matas do Bispo do Porto e do Balio de Leça 
se poderiam encontrar.Has perante Senhores tão poderosos somente a pala
vra do Rei seria eficaz e persuasiva! Assim teria de ser feito! 

0 I'onarca de imediato escreveu àquelas duas entidades,informando-
-as do seu projecto de pôr no mar uma grossa armada para socorro do Bra
sil que incluía várias unidades de grande calado,parte das quais seriam 
fabricadas no Douro,aproveitando a "bondade das madeiras" e a facilida
de da "cravação de Biscaia".Madeiras que naturalmente apenas eles,Bispo 
e Bailo,possuíam.(^Oê) 

Não obstante a vontade expressa do Rei de que as árvores fossem 
derrubadas na lua minguante de Janeiro,mesmo com a boa vontade manifes-
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tada pelos donos das matas aqquem,aliás,o Monarca agradeceu,(*K)3)o dese
jo real não se deve ter efectivado antes de Março pois era carta ao Con
de de Miranda,este recomenda-lhe que ordene que a madeira se corte im
preterivelmente "nesta lua minguante1'. ( kck) 

0 abate de muitas mais árvores vai ser condição essencial para a 
prossecução do programa régio de construção naval. 

Para tratar do assunto com competência e presteza, o rei nomeia 
uma comissão de três peritos,actuando cada um deles numa área geográ
fica específica,a distribuir pelo superintendente. 

Foram eles: Lucas Pinto, Damião de Figueiroa e Antão Gonçalves, 
mestre carpinteiro de naus. 

A missão devia ser realizada era segredo. Gaber-lhes-ia assinalar as 
árvores a derrubar e .elaborar mm relatório sobre a qualidade dos troncos 
a colher, declarando para que partes do navio serviriam especificamente. 
Além disso, dos relatórios a enviar a Madrid, constaria a indicação de 
quantos navios de 500 e 600 toneladas se poderiam fabricar com tal madeira 
bem como a notícia sobre as terras e devesas onde se erguiam as árvores e a 
quem pertenciam. (*fo5) 

A julgar pelas cartas escritas pelo Rei, as zonas indicadas pelos 
peritos onde se vieram a efectuar os cortes de árvores foram as seguintes: 
-• Barcelos e zonas próximas, terras do Duque de Bragança (A-õ6 ) 
- Vila Nova de Famalicão. ( ̂ 03?) 
- Arouca, na devesa da Comenda da Várzea da qual era comendador D. Raimun

do, filho da Duquesa de Torres Novas (̂-0$ e na Comenda de Rosaas cujo 
Comendador era o maltês Bernardo Pereira. ( ̂ -09) 

- Não se excluxam, como ficou dito, as terras do Bispo do Porto e do Balio 
de Leça. 

Quanto ao tabuado para cintas e soalho das cobertas,o Rei manifes
tara inicialmente a intenção de o fazer cortar no pinhal de Leiria,reme-
tendo-o por mar a partir de Buarcos.(Hlo)Mas,mais tarde,certamente acon
selhado pelo Superintendente^ Soberano dará instruções para se abando
nar o plano dojDinhal leiriense e se cortarem os pinheiros na zona de 
Moncorvo,solução muito mais barata,atendendo a que grande parte do tra 
transporte seria assegurada através do rio Douro. (^H) 

As oposições ao projecto régio 

Pode-se asseverar que,de maneira geral,o Rei encontrou colabora-
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çao em todos quantos incumbiu de cooperar no planorassim aconteceu com 
o Conde de Miranda,cora o Corregedor do Crime que lhe sucedeu na direc
ção do programa,com o Corregedor da Comarca do Porto,com a própria 
Vereação que se dispôs a colaborar no transporte das madeiras. 

Ignoramos o ânimo com que os particulares contribuíram para o emprés
timo forçado. Para o caso do Porto faltam-nce os Livros de Vereações de 
1629 a 1633. De qualquer forma sabemos que por esta altura, da cidade 
"por diferentes titulos se tirou de pouquos annos a esta parte de partecu-
lares delia que importou mães de vinte e quoatro mil cruzados..."(4llA) 
Tais empréstimos era'n sempre odiados e não obstante se tratar do socorro 
a Pernambuco cuja perda afectava directamente o Porto, não ê de crer que 
a disposição dos contribuintes se alterasse. Será pre eis anient0 devido a 
isso o mal estar na cidade e os focos de insubmissão denunciados pela Ve
reação em carta ao Rei de Betembro de I632? Ê que no Porto faziam-se "jun-
tas ...èm ordem a encontrar o Meu serviço'..." Terá algo a ver com o as
sunto o incêndio na Relação ateado por meados do ano de l632?(*fl3 ) 

Mas falta de colaboração aberta parece ter acontecido em Famalicão, 
domínio do Duque de Bragança onde um carreiro parente de um criado de dois 
poderosos nobres da região, se recusou a transportar a carga de troncos 
que lhe competia. Perante a desobediência, o Juiz lobal prendeu-o, remeten-
do-o ao Corregedor do Crime no Porto. Ora,os dois fidalgos, Manuel Pinhei^ 
ro e Rui Pinheiro, não tendo .obtido do Juiz a libertação do preso, espe-
raram-no a saída da missa dominical e ali, diante de todo o povo arranca-
ram-lhe a vara e espancaram-no. 

Sabedor da ocorrência, o Rei imediatamente ordenou ao Ouvidor de Bar
celos que prendesse os dois irmãos, tarefa que o magistrado ducal não 
foi capaz de executar. 

Então o Monarca, sem mais deloagas e porque se tratava de uma "afron
ta tão grande a hû menistro da justiça sob seu officio " nomáa o Doutor 
Manuel Correia Barba para, de Lisboa, se dirigir a Famalicão a devassar 
e sentenciar os culpados,não sem que,previamente, o Chanceler da Relação 
do ^orto tenha avisado o Duque de ^ragança da diligência que se ia efectu
ar.0 Ouvidor de Barcelos que não executara nos réus a ordem de prisão se
ria igualmente objecto de devassa. (A-l̂ ) 

Quando os autos estivessem prontos,um júri constituído pelo Chance
ler da elação,pelos Corregedores do Porto e Guimarães e pelos juízes de 
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fora do Porto,Guimarães e Viana os despacharia como fosse justiça.(415) 
Infelizmente ignoramos qual o desfecho do caso. 
Mas cabe perguntar:tratar-se-á de uma desobediência pontual,sem 

significado político para além dos horizontes da pequena vila onde os 
incidentes tiveram lugar? 

Será por mero acaso que ela se verifica nas terras senhoriais do 
Duque de Bragança? 

A violência dos dois fidalgos contava com a indiferença do Poder 
central e com a consequente impunidade? 

E a intenção régia de castigar os culpados deverá entender-se a-
penas como um desagravo à autoridade local ofendida e vilipendiada? 

Voltaremos ao assunto.Como quer que seja,parece que merece des
taque a intenção real de prestigiar a função judicial e administrati
va,mesmo incarnada,neste caso,por um Juiz popular,porventura analfabe
to.Ou o aparato da devassa deverá ser interpretado como uma resposta 
pol'lica a uma desobediência politica? 

Estas pequenas oposições não impediram que o Soberano aproveitas
se as potencialidades de material e de profissionais da região do Por
to para construir galeões que,infelizmente,não prestaram o serviço por 
ele indicadora reconquista de Pernambuco. 

A tradição da construção naval manteve-se e até terá progredido: 
em 1656 contam-se por mais de uma centena e meia os calafates que na 
Cidade e-seu Termo compõem e integram o rol da profissão.(4l6)E ainda 
hoje ela se eonserva viva. 
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8 - 0 trabalho feminino.Importância das empresas familiares 
8.1 - Ocupações profissionais 

Pareceu-me pertinente consagrar alguma atenção, neste capítulo, ao 
trabalho desenvolvido pela população feminina nos diversos sectores da 
actividade, não tanto para fornecer respostas mas mais para levantar pro
blemas. 

As questões principais parecem-me ser as seguintes: qual o papel 
da mulher no sector produtivo urbano? Que modalidades de trabalho a ocu
param? Ter-se-a limitado a desempenhar tarefas no âmbito do que se po
deriam considerar as profissões tradicionalmente femininas, tais como re
alizar trabalhos domésticos, servir em casa alheia, lavar roupa e cozinhan 
assistir aos partos? Ou a mentalidade da época e do lugar bem como o es
tatuto social inerente permitir-lhe-ia ir mais além e assumir papel im
portante no domínio económico? E no caso de se constatarem casos concre
tos de direcção e responsabilidade directa por parte de mulheres, deve
rão estes ser entendidos como a excepção que confirma a regra? Até que 
ponto é que a mulher casada participava ou complementava a actividade pro
fissional do marido? E a contrária será igualmente verdadeira? Poderemos 
encontrar indústrias artesanais de tipo familiar? 

Parece lógico que numa cidade de características comerciais tão vin
cadas, a mulher aparece aqui e além ligada ao mundo a-itado do trato e da 
mercancia, ao menos a nível do pequeno comércio local. De facto, assim ê. 
São elas que fazem chegar quotidianamente ao consumidor menos poderoso o 
peixe, o pão, a hortaliça, a fruta e até o vinho. Adiante desenvolvere
mos estes aspectos e forneceremos números de licenças conseguidas. Diga
mos todavia desde já que nem todas as mulheres que o desejassem,podiam 
ter a"regatice"como modo de vida. Periodicamente os acórdãos da Câmara 
proibem tal actividade às mulheres solteiras. (4-17) . 

Porquê? Por razões de moralidade pública? Talvez. Mas sobretudo por
que os Senhores da cidade temiam que, de outro modo, lhes faltassem as 
criadas para o serviço doiêstico.(kl&) Parece que as moças preferiam o 
modo de vida livre que o vender na rua e na praça lhes proporcionava. Mas, 
na opinião do Senado, esse caminho era o da vida ociosa e consequentemen
te da perdição. (4-19) Talvez assim se compreenda que, em 1593, além das 
mulheres, também os homens solteiros fossem proibidos de agenciar em pão, 
pescado, hortaliça, etc.(420). 
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Mas não é só nas bancas da Praça da Ribeira ou percorrendo as 
ruas com a canastra à cabeça, repleta de sardinhas ou castanhas que 
encontramos mulheres. Aí elas serão em grande número. Basta dizer que 
em 1584, limitouse a duas o máximo de"castanheiras" em cada rua (421). 
Esta notícia, além de nos esclarecer sobre a importância da castanha na 
alimentação diária dos portuenses, indicanos quão numerosas eram as que 
se empregavam neste ofício. 

Também se nos apresentam a dirigir tendas de marsaria: de entre os 
vinte e quatro marseiros e tendeiros que em 1625 foram obrigados pela 
Câmara a possuir pólvora para vender, seis eram do sexo f eminino. (422)Te
rão herdado o negócio dos maridos ou dos pais? Ignoramos. 

Mas poderemos acrescentar que desde tempos recuados se mantinha,no 
Porto, a tradição de algumas mulheres dirigirem as referidas tendas: pelo 
menos 9 em 1598 faltaram, por uma razão ou por outra, ao encargo da aven
ça do aver do peso de que era recebedor Pantaleão Rebelo. (423) E muitas 
mais vendiam azeite a retalho nas suas lojas. (424) 

A documentação revelanos ainda que várias mulheres exerceram o ofí
cio de tecedeira, estando como tal sujeitas à autoridade e fiscalização 
dos juizes dos tecelões. A corporação contribuía para a procissão do Cor
po de Deus e, segundo parece, gozava de algum desafogo económico por vol
ta de 1617.(425) Mas o grupo não figura nas listas de contribuintes para 
as fintas de I639 e l640. Como interpretar tal omissão? Significará deca
dência da profissão, ou pelo contrário, deverá ser entendida como einal de 
■ +. ~ na 

integração agremiação dos tendeiros a qual parece estar insinuada no do
cumento de I6l7, acima citado? 

Além disso, pelo menos duas são re.gistadas como cerieiras: de facto 
Marta da Rocha em I603 (426) e Maria Correia em I633 (k2?) forneceram a 
cera para as procissões da cidade. 

Outras duas ócupamse no fornecimento de carne ao povo: Margarida 
Honteira, em 1613 comprometese a cortar carne de vaca em pé de igualdade 
com os homens (428) ; em I636 Catarina Konteira, talvez da mesma família, 
aparecenos na lista dos marchantes obrigadcrs. (429) 

No mesmo ano, Maria Ferreira, viúva,recebe a factura das garrochas 
que lhe haviam sido encomendadas e que ela fizera (assim está no documento) 

(429A) 
para as corridas dos touros. Como este trabalho,em anos anteriores, havia 

./. 
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sido confiado a ferreiros, será que Maria Ferreira, após a morte do mari
do, assumiu a chefia da sua oficina? 

Ainda no domínio dar: artes mecânicas, constatamos que Inês Fernan
des, vendedeira ocasional de centeio no cais, exercia o ofício de tintu
reira. (430) Igual mester desempenhava Mécia Alvares, moradora na Biquinha. 
(431). Muitas empregavam-se como lavadeiras. Era fácil encontrá-las 
diariamente nos lavadouros públicos da cidade, situados fora de muros: 
um no rio de Mijavelhas,para os lados do actual 6ampo 24 de Agosto, onde 
em 1593 foram construídos 5 tanques para esse efeito.(432) Aí se lavava 
a maior parte do vestuário dos moradores do burgo, com a vantagem de, 
nos invernos mais tempestuosos, não haver outro sítio onde a água fosse 
tão limpa e os enxugadouros tão extensos e descobertos. Essa circunstân
cia constituía outro perdicado positivo pois tornava difícil o furto da 
roupa que secava. 

Apenas um inconveniente oferecia esse lugar, do ponto de vista mora
lista dos Vereadores: por aí corria a estrada pública e as lavadeiras, 
quase sempre descompostas por necessidade do ofício, estavam naturalmente 
expostas aos olhares gulosos de quantos passavam.(433) 

Mas outros locais, mais próximos da muralha, eram referidos pelas 
suas colegas: o lavadouro das Hortas, fora da Porta de Carros, aprovei
tando as águas do rio da Vila.Aí havia pedras colocadas de propósito pa
ra lavar as quais um cesteiro tentou desviar em 1634 para se utilizar 
sozinho da modesta corrente do ribeiro.( 43*0 O terceiro lavadouro situa-
va-se abaixo da Fonte das Virtudes onde, derde décadas atrás, existiam 
tanques em boas condições. ̂ 35) 

No domínio das artes também se pode detectar a presença feminina: 
Madalena Correia,pintora, desde l609 al6l6 pintou e dourou as varas uti
lizadas nas procissões pelas autoridades municipais. (436) 

Como era de esperar, trabalharam ainda no sector da saúde: os li
vros de Registo de baptismos das paróquias urbanas conservam o nome de 
várias mulheres que exercitavam o ofício de parteira. Desconhecemos em 
que condições de remuneração e com que competência profissional. Mas ê 
conhecido o regimento das parteiras de L*isboa que lhes exibia o mínimo 
de conhecimentos,comprovados perante o Físico da Cidade. ( 4'37) E os códi
ces da Misericórdia do Porto informam-nos do nome de algumas enfermeiras 

./. 
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que desenvolviam o seu labor no Hospital ou fora dele. C^37A) 
Não conhecemos no Porto desta época qualquer médica. Talvez não 

houvesse necessidade dado o confortável número de médicos letrados exis
tente. Mas,em Ëvora, cidade que disputava ao burgo portuense o segundo 
lugar na hierarquia dos lugares do Reino, Leonor Bias, depois de examinada 
pelo Físico-mor foi autorizada, em 1606, a curar enfermidades de mulheres 
e meninos. ( ̂ 38)E a Maria de Gouveia, do termo de Óbidos, foi permitida 
pelo Físico-mor, em l6l0, a prática clínica nas mesmas condições.(^39) 

Ainda no domínio das actividades do ramo da saúde e da assistên
cia,registe-se que Isabel Pires,viúva,desempenhava o ofício de hospita
leira no Hospital de ^ocamador nos finais do sêc. XVT.(MfO) E muitas mu
lheres,predominantemente de fora da cidade,tomavam conta de crianças en
jeitadas e criavam-nas,a troco de alguma remuneração. 

No capitulo da alimentação,acrescente-se, para além do que já foi 
dito, que a documentação nos fala de "frigideiresVisto é, mulheres que 
na Ribeira vendiam peixe frito e cozido (W-De de biscoiteiras, (kk2) como 
seria de esperar numa cidade com largas tradições na navegação oceânica, 
com necessidade de prover os barcos de alimentos duráveis. 

No sector dos serviços administrativos mostram-se abundantes os 
casos de filhas em favor das quais os pais, mediante autorização real, re
nunciam a seus ofícios ou lhos deixam em herança,sendo por tal razão con
sideradas proprietárias deles. Não os exercendo nunca pessoalmente, tais 
ofícios constituem por vezes para elas fonte de receita se cedidos a ou
trem temporariamente por serventia; mas mais comumente funcionam como do
te de casamento, passando então a constituir um atractivo suplementar pa
ra candidatos a maridos com emprego limpo garantido, (k-kj ) 

Detenhamo-nos finalmente na análise,ainda que breve, da situação 
em que mulher e marido trabalham no mesmo ofício. Os exemplos multipli-
cam-se mais do que à primeira vista possa parecer e não apenas nas activi
dades comerciais. Por exemplo,parece normal que no ramo da sirgaria, o ca
sal trabalhasse em conjunto. Por esse motivo, o juiz do ofício devia exa
minar "os sirgueiros e suas mulheres"(hhh ). Não se passaria o mesmo em 
outras profissões como as ligadas à confecção de vestuário? Aliás, sa
bemos que as mulheres e filhas dos sombreireiros trabalhavam conjunta
mente com os maridos e pais. 

./. 
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Não encontrámos outras referências documentais do mesmo género mas 
julgamos que os casos de indústrias caseiras e familiares seriam fre
quentes. 

Abunda no entanto a documentação respeitante ao que neste aspecto, 
se passava no pequeno comércio local de géneros alimentícios. Era muito 
elevada aí a percentagem de casais que, como tais, trabalhavam lado a 
lado, constando o seu nome nos livros camarários; Vejamos: 

em I59O  dirigiam casas de comer e beber 
vendiam azeite 

em 1599  dirigiam casas de comer e beber 
 tinham tendas da marsaria 

em lôÔ f  dirigem casas de comer e beber 
vendiam azeite e marsaria 

 vendiam sal 
 mediam pão no Terreiro 

em l621  dirigiam casas de comer e beber 
 mediam pão no terreiro 

Salientese que contamos rigorosamente apenas os casos em que o 
compromisso do casal na Câmara é expressamente referido. Acreditamos 
que muito mais numerosas seriam as situações em que os cSnjuges se coa
djuvavam profissionalmente. Um caso típico de complementaridade está con
tido nas deliberações da Câmara no sentido de serem as mulheres e filhas 
dos pescadores a venderem o peixe capturado pelos maridos e pais.(if5o) 

Do exposto, parece poder concluirse que não podemos pensar que a 
mulher, especialmente a plebeia, passava os seus dias entregue somente 
às lides domésticas e às suas devoções. Talvez algo de semelhante aconte
cesse nos grupos sociais superiores. Mas nos escalões médios, muitas mu
lheres desenvolviam actividades remuneradas, a ponto de algumas enrique
cerem por seus tratos. Arsim o declararam em 1622 os Vereadores a propó
sito das regateiras de peixe cuja prosperidade constituiu argumento para 
que o Senado da Câmara proibisse a venda de pescado a olho, impondo o uso 
de pesos e balanças contra o alvitre dos Procuradores do Povo. (̂ 51) 

IS casais(kk%) 
8 c a s a i s <hk6 ) 

13 casa i s {kW? ) 
5 casais 

25 casais (kkS) 
■9 casais 
6 casais 
1 casal 

68 casais (Mf 9)" 
23 casais 

./. 
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-Importância social da mulher 

Os factos enunciados indicam que à mulher era conferida maior im
portância social do que aquela que geralmente se supõe. Aliás ha indícios 
de que o sexo feminino era numeroso relativamente ao masculino: das 1250 
pessoas que entre l6l0 e l6l2 declararam ao juiz de fora os artigos de 
luxo proibidos pala pragmática, 392 são mulheres, viúvas, solteiras ou 
casadas com maridos ausentes, o que dá a percentagem notável de mais 
de 31% do conjunto.(^52) 

E dos 232 moradores do Porto que a Inquisição processou entre I58O 
e 16^0, 117 eram do sexo feminino - mais do que os homens. (453) Desconhe
cemos em concreto a natureza das suas culpas, se é que as tinham. Muitas 
eram filhas e mulheres de cristãos-novos. Mas quaisquer que tenham sido 
as suspeições, o número, s6 por si, atesta que à mulher se reconhecia im
portância e imputabilidade e se lhes exigia responsabilidade. Não podemos 
pois falar levianamente da impunidade generalizada da mulher nos tempos 
modernos. 

E quando as circunstâncias obrigavam à separação conjugal, os inte
resses da mulher eram sugestivamente acautelados. Pelo menos assim acon
teceu com Maria Alva, apartada por sentença de seu marido Pêro Lopes Ca
melo, sargento-mor do Porto, a qual em I619 obteve uma provisão real a 
ordenar ao Provedor que entregasse à mulher "para seus alimentos" 20.000 
reis anuais, ou seja ^0% do vencimento anual do marido . (̂ 5̂  ) 0 facto de 
duas mulheres terem conseguido a admissão como irmãs da Confraria da 
Misericórdia do Porto aponta no mesmo sentido. Foram elas Isabel Alvares 
que em 1597 foi admitida como prémio dos serviços prestados corno enfermei-
ra(^55) e Dona Luisa Pessoa, mulher de Bernardo de Figueiroa a qual em 
virtude das esmolas concedidas à Confraria em segredo, conseguiu a admis
são em 159^.(^56) 

Kefira-se finalmente que nas operações de venda de imóveis como 
no prestar de fianças sobPe os mesmos bens o homem casado não podia agir 
sozinho. A concordância da mulher era exigida pela burocracia legal. 

Não serão estes factos suficientes para demonstrar a real impor
tância da mulher na sociedade portuense desta época? 

./. 
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Conclusão 

De tudo o exposto neste capítulo, parece ter ficado sobejamente 
demonstrado que o Porto era uma cidade mercantil que, aproveitando o 
presença do rio e a proximidade do mar, funcionou como lugar privilegiado 
da troca de produtos. 

Do interior vinha-lhe o vinho, o sumagre, o azeite, as frutas. Pelo 
mar chegava-lhe do Brasil o açúcar, o pau e já no fim do período filipino, 
o tabaco. Os mercadores da Europa do Norte e também de Castela que busca
vam tais mercadorias, abasteciam-na de têxteis, de pão, de produtos me
talúrgicos, de pescado fresco e seco, de apetrechos náuticos. Kuitas 
dessas mercadorias eram distribuídas eplas províncias do Norte e Centro 
do País, tendo os almocreves e o rio desempenhado papel importante nas 
trocas com o interior. 0 Porto constituía neste aspecto um excelente 
entreposto comercial. 

0 grtande comércio estava em grande parte na mão de estrangeiros, 
principalmente na década de trinta do século XVII, tendo muitos deles fi
xado residência na cidade. Dos nacionais com grandes tratos, uma percenta
gem substancial pertencia aos cristaos-novos e,como tal,infelizmente para 
a economia da nossa cidade, foi presa apetecida do Santo Ofício, com os 
prejuízos decorrentes. 

Mas o pequeno comércio era quotidianamente animado na Praça da Ri
beira, nas ruas, na feira semanal, nas"logeas" através dos pequenos mer
cadores e regatões e regateiras. Ê aqui eminente a presença feminina. 

Parece importante referir que muitos destes pequenos lojistas e ten-
deiros procederam dos sectores produtivos artesanais. E se, em muitos ca
sos se não se verificou a troca definitiva de um sector por outro, consta
tasse facilmente a acumulação ainda que ocasional dos dois tipos de activi-
dia de. 

Não se pense que o mundo da indústria e dos mesteres era parado e 
pouco progressivo. A segunda década do século XVII parece ter sido bem 
próspera para os oficiais mecânicos e para a actividade económica em 
geral. A prova disso parece estar nos §apitulos Gerais levados pelos Pro
curadores do Porto às Cortes de Lisboa de 1619: as filhas de oficiais me
cânicos e de cristãos-novos levavam vantagem no acesso aos conventos so
bre as fidalgas e nobres, pois apresentavam dotes mais opulentos.( *+57) 

./. 
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0 ritmo de construção naval e os parcos registos alfandegários 
de que dispomos apontam no mesmo sentido de progresso económico que, 
no entanto,nao terá sido uniforme e de igual intensidade ao longo dos 
anos aqui estudados. 

Entre os produtos que desempenharam papel mais importante na ex
pansão de que vimos falando,merecem menção especial o açúcar,o sumagre, 
o vinho. 

As quantidades manifestadas de vinho do Douro à Imposição ates
tam que a raiz do progresso notável que essa mercadoria terá trazido 
ao Porto e ao Douro nos fins do seóulo XVII e primeira metade do seguin
te,deve ir procurar-se no período aqui tratado.Aliás,os indícios recua
dos de "benefício" dos vinhos,as notícias sobre misturas de vinhos di
ferentes^ distinção lúcida entre vinhos bons,menos bons e muito bons, 
o próprio vocábulo "fino" utilizado frequentemente para designar os me
lhores, obrigam a repor o problema da época do aparecimento do novo tipo 
de vinho que se impôs na Europa do Norte no decorrer da segunda metade 
do século XVII. 
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trarão referências a uma dezena de mercadores gauleses. 
(35) - AHMP,L.V. nQ 35 (1599).fis. 91V-92 e 101 
(36) - Publicaremos em apêndice a lista dos mercadores.Ver AIÍMP,L. das 

Fortificações.fis. 3-13 e Próprias;L.57,fis. 47v-48 
(37) - AHMP,L.V. no 45.fl. 2l6v. 
(38) - AHMP.L.V. nS 45 .fl. 2l8v. 
(39) - AHMP.L.V. nO- 4?,fis. 24lv-242v. 
(40) - GUERRA,Luis de Bivar , 0 ^ . ,1° vol. ,p. 48-8l. 
(41) - AHMP.L.V. nQ 44.fl. 34 
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(42) - AHMP.L.V. nQ 26«fis. 356-357 

(43) - Em 7 de Maio de l636,com grande estupefacção dos Procuradores 
da Cidade e do Povo,uma nau estrangeira,por ordem dos mercado
res estrangeiros,estava carregando trigo comprado nesta cidade 
para o levar para fora.Sendo o Porto carente de cereal nobre, 
tal facto nao podia deixar de suscitar veementes protestos das 
referidas autoridades. Ver AHMP.L.V. nQ 47.fl. 257v. E este ca
so nao foi ûnicoiTrancisco Nunes Ximenes (provavelmente aparen
tado dos Ximenes de Antuérpia de que fala V.Vasquez de Prada, 
°'c'iP. 206)exportava,em 1597,açúcar e pão.(AHHP,L.V. nQ 33. 
fl. 38v.) 

(44) - ADP,Cabido,113,fis. 16-I6v. 

^44A)- AHMP.L.V. nQ 26.fl. 293v. 

(45) - AHMP.L.V. n9 27.fl. 109 

(46) - Voltaremos ao assunto dos' Portos Secos.Entretanto a problemáti
ca das reacções provocadas no Porto pode ser auscultada em 
AHKP,L.V.n« 29.fis. 293,295v.^297,299-300 e ainda no L.V. nQ 30. 
fis. 2l4-2Î5v.-

(47) - A Provisão e Regimento do imposto do Consulado foram assinados 
pelo Cardeal Vice-Pei em ú.2.1593.ver AHHP, L.V. nQ 51,fl. 205v. 
Ver em AHMP.L.V. nQ 31,fis. 204-204v. e 209-209v. as notícias 
sobre tensões provocadas pelo imposto. 

(48) - AHKP.L.V. nõ 42. fis. I87v-l88 

(49) - AHMP,L.V. nQ 35,fis. 46,^7 e 91v-92 

(50) - AHMP.L. 50 de Sentenças,fis.^40-46l;L. 5Q de Sentenças ,fl. 283-288 

(51) - AHMP.L.V. nQ 26.fis. 357v-358 

(52) - AHMP, L.V. nQ 27. fl.70 

(53) - AHMP, idem, fls.l32-132v. e 173-173v. 

(54) - AHMP, L.V. nQ 29, (1590) fl. 167. 

(55) - AHMP, L.V. nQ 31 (1593) fl. 171. 

http://27.fl
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(56) - AHMP.L.V» nO 45.fl. 224v. (carta régia de 14.2.1625) 
(57) - AHMP,idem,fis. 207-209,217-218,221-221v. e 243-244.Esta lista 

irá em apêndice» 

(58) - AHMP, L.V. nQ 48.fis. 109-110v.,138-138v. e I62-I63 
(59) - AHMP,L.V. nQ 45. fl. 272 

(60) - SILVA,F.Ribeiro da.Pirataria e Corso sobre o Porto in "Revista 
de História",II,Porto,1979,p. 22 da Separata. 

(61) - Ver documentação reunida em AHMP,Próprias,L. 57,fis. 15-67v. 
Eis alguns exemplos de tentativa de obtenção de isenção:Panta-
leão de Paços que pagou a quantia de 13^8570 em vez de João Vi
cente Carneiro,dispensado por ser cidadão,protestou pelo facto 
de ser capitão da vila de Fafe. 0 mesmo se passou com fforge Fer-
nandes,das Cangostas,o qual pagou em vez do cidadão Diogo Rodri
gues Veloso; Sebastião Pacheco,por ser familiar do Santo 0fício 
requereu isenção,mas não logrou obtê-la;por sua vez,Gonçalo Pa
checo tentou o mesmo,alegando a sua qualidade de tesoureiro da 
cidade e de cidadão da mesma (sê-lo-ia de facto?); Afonso de Ara
újo declarou não ser homem de negócios e.alem disso,possuir o 
privilégio de cidadaô .pelo que pretendia nSo ser obrigado.A ver
dade ê que comercializava em vinhos. 

(62) - AHMP,L.V. nQ 27.fl. 257v. 
(63) - AHMP,L. 10 de SentençasTfis. 184-185 
(64) - AHMP.L. 3Q de Sentenças,fis. I5I-I57 
(65) - AHMP,Imposição do Vinho.L.s nQ 10 a 19 
(66) - AHMP,idem tL. 17,fl. 17 

(67) - Enviou a sua produção para Lisboa em I638 e lÔ39.Ver AHMP,Impo
sição do Vinho.L. 17,fis. 315-322 e L. l8,fl. 305 

(68) -AHMP,Imposição do Vinho,L. 10,fl. 233 
(69) - AHMP,idem.L. 17,fl. 315 e L.l8,fl. 159 
(70) - AHMP.L. 1Q de Sentenças.fis. 295-295v. 
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(71) — AHMP, L. 10 de Sentenças, fl. 298v. 

(72) - FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, 0 Convento novo de Santa 
Maria da Consolação (Padres Loios), Porto, 1947, pg. 40. 

(73) - AHMP, L. dos Terços, fis. 21v e J>kv. 

(74) - AHMP, L.V. no 43,(1620). fis. 83-85V. e L.V. nQ 27 (I585) fl.63 

(75) - A questão será retomada adiante quando falarmos do arrendamento 
das sisas. Ver entretanto AHMP, L. 5Q de Sentenças, fis. 292-292v. 

(76) - AHMP, L. 10. de Sentenças, fis. 190-19Qv. 

(77) - AHMP, ibidem. Aí se referem números taxativos indicados no texto 
relativos ,.aos anos de 1599 e l600. 

ie (78) - AHMP, Imposição dos Vinhos. LS nQ 2. Note-se que esta quantidade 
é referente apenas ao 20 semestre pois só então se reorganizou a 
cobrança (AHMP, L.V. 43. fl. 27),muito embora a autorização régia 
date do ano anterior. A partir de l6l6 o imposto foi suspenso e 
Madrid, ao que parece, pretendia acabar com esse tributo. Curio
samente ,nesse ano, por ordem real foram restituídas aos contribuin
tes flo Termo e das terras da Feira as importâncias que já haviam 
desenbolsado nos primeiros meses. AHMP, L.V. nQ 4l. fl. 90. 

(79) - AHMP, Imposição dog'Vinhos, L. nQ 3. 

(80) - AHMP, Imposição dos Vinhos, L. nQ 4. 

(81) AHMP, Imposição dos Vinhos, L. nQ 5. 

(82) - AHMP, Imposição dos Vinhos, 1. nQ 7. 

(83) - AHMP, Imposição dos Vinhos, L.nQ 6. 

(84) - AHMP, Imposição dos Vinhos, L. nQ 8. 

(85) - AHMP, Imposição dos Vinhos, L. nQ 9. 

(86) - AHMP, Imposição dos Vinhos, L. nQ 10. Não deve ter havido quebra 
sensível na quantidade de pipas entradas. Todavia,os números bai
xaram porque no primeiro semestre houve dúvidas sobre a lep-itimi-
dade da cobrança do tributo, uma vez que a renovação da autoriza
ção real tardou. 

(87) - AHMP, Imposição dos Vinhos, L. nQ 11. 

(88) - AHMP, Imposição dos Vinhos, L. nQ 12.A redução das entradas explica-
-se apenas em parte pelo facto de o título das "liberdades" não es
tar completo por se ter arrancado folhas do códice. Mesmo assim, 
o abaixamento terá sido sensível. 

./. 
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(o9 ) - AHMP, Imposição dos Vinhos. L nQ 13. 

(90 ) -AHMP, Imposição dos Vinhos. L. nQ 14. 

(91 ) - AHMP, Imposição dos Vinhos. L. nQ 15. 

(92 ) -AHMP, Imposição dos Vinhos. L. nQ 16. 

(93 ) -AHMP, Imposição dos Vinhos. L.nQ 17. 

(94 ) -AHMP, Imposição dos Vinhos. L. nQ l8. 

(95) -AHMP, Imposição dos Vinhos. L. nQ 19. 

(96 ) - OLIVEIRA, Aurélio de, Vinhos de Cima-Douro na primeira metade do 
século XVII. A primeira grande questão vinícola do Douro in "Gaya", 
vol. II, Vila-Nõva de Gaia, 1984, pg..222. 

(97 ) - Servimo-nos obviamente do L.nQ 7 da Imposição dos Vinhos. 

(93 ) - AHMP, L.V. nQ 27, passim. 

(99 ) - AHMP, Imposição dos Vinhos, L.nQ 12. 

(100) - AHMP, Imposição dos Vinhos, L.nQ 7, fl. 132. 

(101) - 0 Livro da Imposição dos Vinhos relativo a 1622 é especialmente rico 
de informações quanto a este assunto. 

(102) - AHMP, Imposição dos Vinhos, L. nQ 15, fl. 152. 

(103) - AHMP, L.V. nQ 46, fis.300v.-303v. Esta lista foi por nós publicada 
em Os Motins do Porto de 1757 (Novas perspectivas)in Pombal revisi
tado,vol. I, Lisboa, 19«4, pp»279-2«0. 

(104) - AHMP, L.V. nQ 47, fis. 89v-91. 

(105) - Estas verbas não são mais que a soma das arrematações dos tributos 
de cada um dos anos compreendidos entre 1621-1640. A fonte,já citada, 
ê a colecção dos Livros das Arrematações de Rendas do AHMP. 

(106) -AHMP, L. das Fianças de I588, fis. 99-138. 

(107) - AHMP, Livro dos Terços, fl. 10-34v. 

(108) - AHMP, Livro do Terço dos Vinhos, fis. 2v-7. 

(109) -AHMP, idem, fis. 12-15. 

(110) -AHMP, Imposição dos Vinhos, L. nQ 3. 

(111) - AHMP, Imposição dos Vinhos, L. nQ 7. 

(112) - AHMP, Imposição dos Vinhos. L.nQ 11. Há indícios de que o escrivão 
não registou a totalidade da exportação. 

./. 
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(113) - AHMP, Imposição dos Vinhos, L. nQ 8, fl. 366v. 

(114) - AGS, SP, L. 1522, fl. 120. 

(115) - AHMP, L.V. nQ 48.(1638). fl. 19.V.-20. 

(116) -AGS, SP, L. 1483, fl. 261. 

(117) - AGS, SP, 1. 1472, fl. 334-342. 

(118) - Arquivo da Assembleia da Republica, Cortes do Reyno de Portugal..., 
tomo VII, fis. 24^- 246. 

(119) - SCHNEIDER, Susan, 0 Marquês de Pombal e o Vinho do Porto, Lisboa, 
I960, pg. 33. 

(120) - AHMP, Imposição dos Vinhos, L. nQ 7, fl. 200. 

(121) - AHMP, L. 3Q de Sentenças, fl. 300. 

(122) - TENREIRO, A. Guerra, Douro - Esboços para a sua hist6ria económica 
in "Anais do Instituto de Vinho do Porto", Porto, 1942, pp. 3-6. 

(123) - AHMP, L. 30 dos AcSrdãos ou Posturas, cap. 22. 

(124) - AHMP, L. V. nQ 28, fl. 212 v. 

(125) - AHMP, L.V. nQ 29. fl. 175. 

(126) - AHMP, L.V. nQ 39, fl.254v. 

(127) - OLIVEIRA, Aurélio de, o ^ . , pg. 226. 
(128) - 0 L.V. nQ 45, (1624) fl. 75v. informa-nos que em 1Ô24 as 600 pipas 

do fisco real estavam guardadas na cidade e em Vila Nova. 
S. João da Foz, 

(129) - Sabemos que Matosinhos e Leça eram abastecidas directamente até 300 
pipas sem se obrigarem a deixar o terço na cidade. 

(130) - AHMP, L.V. nQ 26, (1584),fl 194v. 

(131) _ AHMP, L.V. nQ 27, (1587), fl. 276v. 

(132) - AHMP, L. V. nQ 29 , fl. 245. 

(133) - AHMP, L.V. nQ 32 (1594), f1. 231. 

(134) - AHMP, L.V. nQ 38 (I608), fl. 211v. 
(135) - AHMP, L. 30 dos AcSrdãos ou Posturas, cap. 20 e L.V. nQ 27 (IS87) 

fl. 40l"l~ " ' 
(136) - AHl,;Pi L. V. nQ 47,(1655). fl. 140. 

./. 



(137) - AHMP, L.V. no 4o( 1613) fl. 37 

(138) - AHMP, L.gQ de Sentenças, fl.295-304. 

(139) - AHMP, L.V. nQ 27, (1587), fl. 257v.258 

(140) - AHMP, L.V. nQ 28 (I588), fl 195. 

(141) - AHMP, L. 3Q dos Acórdãos ou Posturas, cap. 38. 

(142) - AHMP, L.V. nQ 43 (1625) fl.327v. 

(143) - Ver por exemplo AIMP, L.V. nQ 38 (l607) fls.85v. e 105v. 

(.144-) - Era I608 os taberneiros, recusando os preços postos pela Câmara, 
fecharam os seus melhores vinhos , vendendo apenas os de uior 
qualidade.AHMP, L.V. nQ 38,fl. 236v. 

(145) -AHMP, L.V. nQ 45, (1624), fl. 99v.lOO. 

(146) -Ver por exemplo AHMP, L.V. nQ 2o (1584), fl. 399 e L.3°- de Senten
ças, fis. 80-84. 

(147) -Corpus Godicum Latinorum ... L. 1Q das Chapas , pg. 124. 

(148) -Idem, L. 2Q das Chapas, p B. 21-22 (Alvará de 3.7.I606) 

(149) -AHMP, L.V. nQ 42 (l6l8) fis. 16-17. 

(150) -AHMP, L.V. nQ 39 (l6l2) fl. 309 

(151) -AHMP, L.V. nQ 27 (I587) fl. 368v. 

(152) -AHMP, L.V. nQ 45 (1624) fis. 105 V ~ e 113. 

(153) -Ver a propósito AHMP, L. 4o de Sentenças, fis. 1-5. 

(154) -AHMP, L. 3Q dos Acórdãos ou Posturas, cap. 34. 
(155) -Além do que dissemos^atrás, ver ainda AHMP, L.V. nQ 38, (I608) fl. 

238 era que a proibição,note-se, é repetida relativamente aos vinhos 
que,em principio, estavam destinados a embarque em Miragaia, as 
quais, em virtude dos preços mais convidativos, os donos resolve
ram vender na cidade. 

(156) - SILVA, F. Ribeiro da, Absolutismo esclarecido e intervenção popular: 
os Motins do Porto de 1757, Lisboa, I985, yg. 

(157) - AHMP,L.V. nQ 40 (l6l3),fl. 107 

(158) - AHMP, L.V. nQ 31. (1593) fl. 189-193. 

(159) - AHMP, L*V. nQ 39 (l6l2) fl. 24ov. e L.V. nQ 44 (1Ô22, fls.80v. e 279. 

./. 



-247-

(160) - AHMP,L. J>° dos AçSrdãos e Posturas,cap. 27. Ver ainda os Livros 
da Imposição do Vinho. 

(161) - Parte desta lista de preços foi apresentada por FEPXEIPA,J.A. Pin
to ,na confere*ncia"A Economia do Vinho e o crescimento do Porto 
nos séculos XVII ao XIX" publicada en 0 Vinho na História Portu
guesa. SScu los XIII-XIX,Porto.1983.n-n. 262-263. Ê nosso intuito, 
ao retomar esses dados, completá-los, recuando no ternoo até 1584; 
por outro lado,aproveitá-los-emos na totalidade e nao apenas la-
cunarmente. 

(162) - OLIVEIRA, Aurélio de, A Abadia de Tibães e o seu domínio (I63O-I680) 
Estudo social e económico. Porto, 1974, pg 334. 

(163) _ Idem, pg. 335. 

(164) - AHKP, L.V. nQ 28, (I588), fis. 211-211$. 

(165) - AHMP, L.V. nQ 38 tl607), fl. 140V. 
(166) - AHMP, L.V. nQ 38 (I608), fl. 270v. 

(167) - AGS, SP, L. 15Hj. fl 54v. e AHMP, L.V. nQ 4p (l6l4), fl 210v. 

(168) - AHI.P, L.V. nQ 44, (1622), fl 48. 

(169) - AHMP, L.V. nQ 46, (1628), fl 258. 

(170) - OLIVEIRA, Aurélio de,o.c., pp.312©334. 

(171) _ AHMP, L.V. nQ 46 ( 1626), fl 94v. 

(172) - AHKP, L. 50 de Sentenças, fis. 423-423v. 

(173) _ AHMP, L. V. nQ 48. (l64o), fis. 171v. 
(174) - NOVAES, Manuel Pereira de, o^c., vol. II, pp.24l-2^5. 

(175) _ ADP, Cabido, 110, fl. l4v. e fl. 29. 

(176) _ AHMP, L.V. nQ 28, (I588), fl. 94v. 

(177) _ AHMP, L.V. nQ 27 (1587), fle.387v. - 388. 

(178) - AHMP, L.V. nQ 27 (1587), fis. 387V.-389. 

(179) _ AHMP, L. dos Terços, fis. 2-l4. 

(180) - AHMP, L. 30 de Sentenças, fis. 78-79. 

(181) - NOVAES, Manuel Pereira de, o ^ . ,pg. 243 

(182) - AHMP, L.V. nQ 33, (1597), fl.59. 

./. 
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(191) - Os Livros do Registo Paroquial encontram-se, como é sabido, no 
ADP, Para a década de I58O-I589, com excepção da Paróquia da 
Vitória, os assentos de baptismo inforraam-nos sobre a profissso 
dos pais e paûrinhos, não na sua totalidade,mB2 em número sufi
ciente para se fazar uma ideia do leque profissional dos morado
res da cidade. 

(192) - AHMP, L. 2Q de Sentenças, fl. 220v. 

(193) - AMP, Seccção D, Banco 5, livro 7, fl. 85. 

(19^) - CRUZ, António, o.c., pg. 35. 0 facto de para 1540-1544 aparecerem k 
pais com a profissão de lavrador não contradiz a re>;ra pois I pro
vável que tais pais habitassem fora de muroa. 

(195) - SANTOS, Cândido dos, A população do Porto de 1700 a l820,Contribui
ção para o estudo da demografia urbana in "Revista da História",I, 
Porto, 1978, pp. 292-296. 

(196) - AHMP, L. 5g de Sentenças, fis. 377-405. 

(197) - AHMP, L. kQ de Sentenças, fis. 48-57. 

(198) - COUTO, Pe Luís de Sousa, o.c, pg. 22. 

(199) - Idem, ibidem, (hota k). 

(200) - BASTO, A. ds Magalhães, Sumário de Antiguidades da mui nobre cidade 
do porto,Porto,1963.pg.lc^Õ 

(201) - São abundantes as referências documentais a este local e ao seu ma
nancial.Ver ,por exemplo,AHMP,Livro dos Contratos e Vendas,fl.60 a 86 
e L.V. nO 52,fl.22V-2W. e 47v. 

(202) - AHMP,L. 20 de Compras e Vendas,fl.875-883 

(203) - AHMP.Tombo Velho,I,fl.805-8o6 

(204) - AHMP.L. 1Q de Sentenças,fis. 18-19 

(205) - AHMP,L.de Próprias nõ. 5, fis. 14-15. 

(206) - AHMP,L. kQ de Sentenças.fis. 41-^7 

(207) - AHMP.L.V.nQ 45 (1625).fl.211v. 

(208) - AHMP,L.V.nQ48,fl.l92v. 

(209) - AHMP,L.V. nQ27.fl.68 

(210) - AHMP,L:V. nQ 27.fl.83. L.V.nQ 37,fl.l49v. e L.V. nQ M+,fl.53 

(211) - AHMP,L.V. nõ 30.fl.8v. -9 

http://nQ27.fl.68
http://27.fl.83
http://30.fl.8v
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(212) - AHMPtL.V no48.fl.75 
(213) - AHMP.L.V.nQ 26.fl. 276v. 
(21k) - AHMP,L. 3Q de Acórdãos ou Posturas.cap. 6l. Existe uma cópia perfeita 

destte códice na Bilioteca Pública Municipal do Porto,manuscrito nS 
1422 ,fls. 1-23. 

(215) - AHKP,LiVinO_37,fi.i99_200v. 

(216) - AHKP.L.Q 3g de ùentenças,fIs. 10-12 

(217) --AHMP.L.5Q de Sentenças,fis. 209 v.-210.Refira-se como curiosidade_que 
em 1527 8.João da Foz contava 286 moradores.Se ambos os números sao 
verdadeiros seguir-se-á que o lugar cresceu 60% num espaço de 25 
anos.Sera possível? 

(218) - Ibidem fis. 210v.-211. 

(219) - AHMP.L.V. nS 48.fl.192v. 

(220) - AHMP.L.V.nQ 45,fl.42 

(220A)- AHMP.L.5Q de ^entenças.fl.217 

(221) - AHMP.L.V.nQ 26.fl.344v. 

(2^2) - AHxMP.L.^S de ^entenças. f Is. 371-372 

(223) - Lembrarei apenas três estudos que me parecem marcantes,cada um para 
a sua área geográfica: CAETANO.Marcello,A antiga prganização dos mes
teres da cidade de Lisboa,Lisboa,1942,prefácio â obra de LANGHANS. 
Franz-Paul de Aimeida,As Corporações dos ofícios mecânicos,2 vols., 
Lisboa.1946:CRUZ,António,Os Mesteres do PortotI vol.,Porto,1943; 
OLIVEIRA,António de,o.g.,cap. IV. 
N6s próprios escrevemos algo sobre o tema em Absolutismo Esclarecido 
e intervenção popular ( Os motins do orto de 1757)^ pd-i-ha-r em bre-
ve pela Imprensa Kacional-Casa da Moeda. 

(224) - AHMP,L.V. nõ 39,fls.83v.-84 

(225) - Idem,fl.92 

(226) - LANGHANS,Franz-Paul de Almeida.Oficial examinado in Dicionário de 
História de Portugal.III.Lisboat1968.pg.195 

(227) - BPMP,ms.l422,fl.l3 

(228) - CRUZ,António,o.c.pg.167 

(229) - AHMP.L.V.nQ 39.fl.91 v. 

(230) - AHMP.L.V. nQ 46,fl.262 

http://no48.fl
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(231) - AHMP, L.V. nQ 58, f1.241. 
(232) - AHMP, L.V. nQ 40, fl 298. 
(233) - AHMP, L.V. nQ 39, fl. lOOv. 
(233A)- SILVA, José Justino de Andrade e, Collecção Chronologica da Legis

lação Portugueza, l603-l6l2, Lisboa. 18*54. pg.218 e ANTT, L.2Q dê" 
Leis, fl. I56. 

(233B) - AHMP, L.V. nQ 38, fl . 2l2v. 
(234) - AHMP- L. 3Q dos Ac6rdãos ou Posturas, cap. 84. eu BPMP, ms. 1422, 

fl. 11. 
(235) - CRUZ, António, o^c., p. 167 
(236) - AHMP, L.V. nQ 39, fl. 229. 
(237) - AHMP, L.V. nQ 31, fl. 158v. 
(238) - AHMP, L.V. nQ 46, flsJ.66-168 
(239) - AHMP, L.V. nQ 47, fl. 49 v. 
(240) - AHMP, L.V. nQ 44, fl. 117v. 
(241) - AHMP, L.V. nQ 39, fis.19*92 
(242) - AHMP, L.V.nQ 44, fis. l6v. 
(243) - AHMP, L. 7Q do Cofre dos Bens do Concelho (I63I), fis. 48-54. 
(2ft4) - AHMP, L. V. 40, fis. 67v. 
(245) - CAETANO, Marcello, cue* pg. 13. 
(246) - AHMP, L.V. 52, fl. 204. 
(247) - AHMP, L.V. 41, fl. llv. e L.V. 44, fl. 24. 
(248) - AHMP, L.V. 31, fl. 121v. Ver CRUZ,António,co.c., pg.227. 
(249) - AHMP, L.V.43, fl. I45v. e L.V. 39, fl. 92. 
(250) - AHMP, L.V. 39, fl. 86! 
(251) - CRUZ, António, o.c, p.163. 
(252) - AHMP, L.V. 46, fl. 262. 
(253) - AHMP, LyV. 43, fl. I42v. 
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(25*0 - AHMP, L.V. 46, fl 287. 

(255) - CRUZ, AntSnio, o^c. , p. 163. 

(256) - AHMP, L.V. 45. fl.200,e L.V. 46, fl.9.Julião Martins foi eleito e 
reeleito. 

(257) - AHMP, L.V. 28, fis.182-183. 

(258) - AHMP, L.V-. 40, fl. 37v. 

(259) - Idem, fl. 49. 

(260) - AHMP, L.2Q de Sentenças, fis. 46-68. 

(261) - AHMP, L.V. 34, fl. 15. 

(262) - AHMP, L.V. 26, fl. 325v. 

(263) - AHMP, L.V. 40, fis. 264v.-265. 

(264) - AHMP, L. 10 de Sentenças, fis. 246-262 e L.5Q de Sentenças fis. 304-
329. Refira-se que um dos argumentos utilizados pela Câmara para não 
aplicar aos moedeiros do Porto os privilégios de que gozavam os de 
Lisboa era que os da capital serviam seus ofícios na moeda ao passo 
que os do Porto não trabalhavam ai, antes viviam de-suas profissões 
particulares - o que confirma que em','1590y muito aites da extinção 
oficial da Casa da Moeda do Porto por alvará de Filipe III de 25 de 
Março de l607 (AHMP, L.V. 38. fis. 63-64) já a sua actividade havia 
cessado. Mas ë de I587 a notícia de que Manuel Delgado servia de moe-
deiro e, ao que parece, servia efectivamente (AHMP, L.V. 27, fl. 3351 
H4 outras indícios que nos permitem pensar que, neste ano, a Casa 
da Moeda continuava em actividade (AHMP, L.V. 27. fis. 350v.-351 e 
353v.). Como refere MAURO ,Frédéric, Le Portugal et I> Atlantique au 
XVIIe Siècle. Paris, i960, p. 4l7, ê provável que a sua importância 
fosse diminuta. 
Mas, após a extinção, os moedeiros do Porto mantiveram ô- seus privi
légios (SILVA, J.J. de Andrade e , o_̂ c. , (l607-l623) p. 199.) E em 
1619, os moedeiros fizeram um carro alegórico para se incorpurar na 
procissão de regozijo e acção de graças pela visita do Rei a Portu-
val (AHMP, L.V. 42, fl. 223). 
Em 1621, a Casa da Moeda por ordem do 6orregedor foi arrendade para 
armazém de pão e açúcar(AHMP, L.V.nP 43. fl. 287v.-288) Aliás,muito 
antes, em I608, a pedido dos Vereadores e Procuradores da Cidade e 
do Povo o Rei autorizara que asta se aproveitasse para armazém de 
cereal (ANTT, Lc nQ 18 da Chancelaria de Filipe TT, fl. 326v.) 0 
Conselho de Portugal despachou favoravelmente o pedido dos Procura
dores do Povo no mesmo sentido dirigido ao Desembargo do Paço.(AGS. 
SPnQ.1465 , fis. 90-90V.) 
Em 1642, a Casa da Moeda do Porto reaparece em franca actividade. 
(AHMP, L.V. 49, fie. 31vc e 38-38V.) 

./. 
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(266: 

(267: 

(268: 

(269: 

(270; 
( 2 7 i : 

(272: 

(273: 

(274: 

(275: 

(276; 

(277: 

(278: 

(279: 

(280} 

(281: 

(282: 

(283: 

(28^: 

(285: 

(285A). 

(286: 

- AHMP 
ment 

- AHMP 
- AHMP 
- AHMP 
- Idem 
AHMP 
AHMP 
AHMP 
AHMP 
ADP, 
AHMP 
AHMP 
ADP, 
AHMP 
AHMP 
A,BQ 
AHMP 
AHMP 
AHMP 
AHMP 
AMP, 
AHMP 
Idem 

L.V. 27, fl. 348-348v. Este acórdão não é de 1537, como certa-
e por lapso aparece referido em CRUZ, António, o.c.,p.6. 
L.V. 28, fl. 105v. 
L. dos Jurados e Fragueiros, (l6l2), passim. 
L.V. 44. fl. 50v. 

. fl. 375. 
L.V. 46, fl.319. 
L. 5Q de Sentenças, fl. 23. 
L.V. 48, fl. 211. 
L.V. 41, fl. 127. 
Registo Paroquial, Vitória, L. Misto nQ 1, fl 171v. 

- AMP, 
viço 

- AHMP 

L.V. 47, fl 143. 
L. de Cofre nQ 5, fl. 386. v. 
Registo Paroquial, Sê, L.Baptismos nQ 3,fl.l66 
L.V. 48. fl. 150 
Livro dos Registos das Pessas da Plematica , fl. l69v. e AMP, 
1,L. nQ 2, fl. 20-22v. 
Registo Geral, L. nQ 2, 
L.V. 48, fl. 210. 
Registo Geral, L. nQ 2. 
L. de Compras e Vendas, fis. 978-987. 
A, BQ 1, L. nQ 1, fis. 30v.34v. 
L. de Cofre nQ 5, fl. 177-177v. 
fis. l44-l44v., 176-177V.,362-363v., e 386-387V. 
D, BQ 5T L. nQ 8, fl. 43.Destes 317, s5 265 eram úteis ao ser-estando ausentes ou impedidos os restantes. 
Registo Geral. L. nQ 2, fis. 43-105. 

- OLIVEIRA, António de, o.c., I- Tomo, p. 336. 
- Estes números foram extraídos do AHMP, L. de Compras e Vendas nQ 1 
e QQ 2. do Livro 6o do Cofre dos Bens dõ~Concelho e de rtotas dis-
persas dos Livros de Vereações.E o'bvio que as 125 transacções refe-

./. 
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ridas significarão apenas nma parte daquelas que se fizeram ao 
longo dos 60 anos. 

(290) - AHMP, L.V. 48. fl. 210. 

(291) - AHMP, Tombo Velho, Tomo II, fis. 409-4l4. 

(292) - BASTO, A. de Magalhães, História da Santa Casa da Misericórdia 
do Porto. I, Porto, 1934, p. 297. ~~ 

(292A)- AHMP, L. 50 de Sentenças, fl. 12. 

(293) - AHMP, L. 1Q de Sentenças, fl 37-45. 

(294) - ADP, Cabido, 113, fl. 20. 

(295) - AHMP, Sobe.jos das Sisas. L. 2, fis. l43-l43v. 

(296) - ADP, Cabido. 113, fie. l6-l6v. Repare-se que de cada casco vazio 
se pagavamna Alfândega 80 reis de dízima, o que quer dizer que cada 
unidade era avaliada em 800 reis. 

(297) - AHMP, L. n° 4-2, fl. 32v. Em quase todos os Livros de Vereações é 
possível encontrar registos de tomada de posse destes oficiais. 

(298) - AHMP, L. 10 de Sentenças, fis. 37-38. 

(299) - SILVA, F. Pibeiro da, 0 Concelho de Gaia na 1§ metade do século 
XVII:institùiç5es e níveis de alfabetização dos funcionários in 
"GAYA",vol.II,o.c.-pP. 198-199. ~ ~ 

Os arcos eram de madeira.Em 1639 alguns canastreiros foram puni
dos por lançar arcos a remolhar próximo do cair novo, da Ribeira,pre
judicando, dessa forma,o movimento de barcos.Deviam colocái-los na ou
tra margem.(AHMP,L.V. 48,fl.162).Mas o arco de ferro era já utiliza
do nos fins do século XVI.De facto,nas obras do °ais da -^ibeira 
empregaram-se ,em 1593,5 baldes com 3 arcos de ferro cada um. (AHMP, 
Obras Públicas.Receita e Despesa com o cães da Ribeira,f Is .594-'59'5) ' 

(300) - AMP.H.BQ 6.L. 17,fis.245-246 

(301) - AHMP,L.2Q de ^ompras eVendas.fis. 705-711 

(302) - AHMP,L.7g do ^ofre dos Bens do Concelho,1651,f1.9 

(303) - AHMP,L.V.nQ 48,fls.l49 v. - 150 v. 

(304) - AMP,D,BQ 5,1.8,fis.32 v.-42 

(305) - AHMP,L. dos Registos das pessas da ^lematica. 
(306) - AHMP, L.V. 53, fis. 67-67V. 

(307) - COUTO, Pe Luís de Sousa, o^c. p. 29. 

./. 
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(308) - GUERRA,Luís de Bivar, o . c , I vol. ,p. 60-8l 

(309) - AHMP, L.dos Registos das Pessas da Plemática , fl* 17v. 

(310) - AHMP, L.V. 39, fl.256v. 

(311) - AHMP, L.V. ^-0T fl. 67. 

(312) - AHMP, L.V. *tl, fl.202. 

(313) - AHMP, L.V. 1+0, fis. 72-72v. 

(31^) - Se exceptuarmos a profissão de serralheiro, nenhuma das outras 
aparece guarnecida de oficiais na lista das profissões de pais e 
padrinhos elaborada por CRUZ, António, para 1568.Ver Algumas obser

vações. .. ,o.c., p. 35» 

(315) - AHMP, L.V. k2, fis. 72v.73. 

(316) - COUTO, P e. Luís de Sousa, o.c., p.35. 

(317) - AHMP,L.V. k5, fl. 232. 

(318) - AHMP, L. de Fianças, 1621, fis. 1-^2. 

(319) - AHMP, L.V. k3, fis. 31.5v.-3l6. 

(320) - Idem, fl. 32^. 

(321) - AHMP, L.V. 27, fis. 257V.-258. 

(322) - AHMP, L.V. V7, fl. 89v. 

(323) - AHMP, L. 1Q de Compras e Vendas, fis. 25o-256. 

(32^) - AHMP, L. do Cofre da Cidade, Despesas (l603-l6l6), fis. 53-76v. 

(325) - AHMP, L.V. 47, fis. 151. 

(326) - AHMP, Obras Públicas. Receita e Despesa com o cães da Ribeira,f1.20. 

(327) - Idem, fl. 252. 

(328) - AHMP, L.dos Registos das Pessas da Plemática, passim. 

(329) - Ver,por exemplo, AHMP, L.V. hk, (1Ô22) fl.9 e L.V. ^7,(1636) fl.236v. 

(330) - AHMP, L.V. i+8, fl. 150v. 

(331) - Idem, fl. 210v. 

(332) - COUTO, P e Luís de Sousa, o ^ . , p. 29, nota 1. 

(333) - AHMP, L. 22 de Sentenças, fis. 358-360. 

./. 
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(33*0 -

(335) -
(336) -
(337) -

AHMP, L.2P de Sentenças, fl. 363. Ver a transcrição desta senten
ça em BASTO, A. de Magalhães apontamentos para um ^icionário de 
Artífices e Artistas.,. 
AHMP, L. do Cofre das Fortificações, fl. l63v. 

ADP, Cabido, 114, fl. 1^2. 

- AHMP, L.V. 38, fis. 9^-9^v.Sobre o mesmo assunto encontram-se refe
rências e noticias nos L. de Obras Públicas.Arrematações do AHMP, es
pecialmente no L.nQ 1, 2 a parte, fl. 80 

(338) - Çlue havia artistas a viver mal parece ertar contido no facto de Ma
ria Francisca, mulher do imaginário Vicente Francisco,ter sido reco
lhida como pobre juntamente com seu filho, no Hospital da Misericór
dia em 1597. AMP, A, B£_l, 1. n° 1. fis. 30v.34v. E o facto de Diogo 
de Holanda ter obtido licença para vender vinhos de outrem não apon
tará no mesmo sentido? (AHMP, L. das Obrigações Ordinárias (1590) 
fl. 13) * " 

(339) - Na esperança que possa ser útil aos estudiosos de História de Arte 
fornecemos uma pequena lista de artistas que entre I58O-I6IO traba
lharam no Porto. 
IMAGINÁRIOS : PINTORES: 
Manuel Fernandes - Diogo Teixeira 
Diogo de Holanda Francisco Barbosa 
Francisco Pereira Francisco Correia 
Gonçalo Moreira António Soares 
Francisco Alvares Miguel da Fonseca 
Bento Ferreira Paulo Ribeiro 
Amador de Figueiredo Bento Vieira 
António Coelho Inácio Ferraz de Figueiroa 
Vicente Francisco António de Magalhães 

Domingos de Figueiredo 
Sobre as suas obras ver BASTO, A de Magalhães, Apontamentos para 
um Dicionário de Artistas e Artífices... 

(339A)- Ver nota 283. Além deste, encontramos um tal Lourenço de Mendonça, 
mestre de esgrima, preto, nascido em Lisboa e casado em 15 de Feve
reiro de I60O na paróquia de S. Nicolau, com Luzia Gonçalves, do 
couto de Grijó.ADP, Registo Paroquial, S. Nicolau, L.Misto nO 2. 
fl. I30. 

(3^0) - AHMP, L.V. nQ 48, fl. 68. Francisco Soares de Miranda, mestre de 
dançar comprometeu-se a fazer a"invenção" do Rei David na procissão 
do Corpo de Deus. Em l635outro mestre de dança, Baltasar de Mendonça, 
assume a mesma obrigação. (AHMP, L. 80 do Cofre dos Bens do Conce
lho, fl. k5v. ~ 

(3^1) - CRUZ, António, 0 Porto nas navegações e na expansão, 22 ed..Porto. 
1983, pp. I49-I5Õ: 

(3̂ +2) - AHMP, L.V. 48, flv 103v. 

(3^3) - AHMP, L. do Encabeçamento das Sisas, fl. Zkv. 
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(3^0 - AHMP, L. das Visifeas de Saúde, 1597, fis. 29v.-30. 

(3^5) - AGS, SP, L. 1559, fis. 38 e 5 W . 
(3^6) - CORTESS-0, Jaime, A Economia da Restauração in Congresso do Mundo 

Português, vol. VII, (Memórias e comunicações apresentadas ao 
Congresso de História da Monarquia dualista e Restauração), Lisboa, 
19^0, pp. 671-687. 

(3^7) - AHMP, L.3Q dos Acórdãos ou Posturas, cap. 128. 

(3^8) - AHMP, Tombo Velho, Tomo I, fis. 73^-73^. 

(3̂ +9) - AHMP, L. 3g de Sentenças, fis. 256-257 e BPMP, ms. 1^22, fl. 16. 

(350) - AHMP, L.V. ^7, fl. 339. 

(351) - AHMP, L. do Cofre das Fordificações. 

(352) - AHMP, L. 3Q de Sentenças, fis. 250-250v. 

(353) - Idem, fl. 251v. 

(35^) - AGS, SP, L. 1527, fl. 137. 

(355) - AHMP, Tombo Velho, Tomo I, fis. 73^v. De salientar que em duas 
passagens do texto citado o verbo "armar" ê seguido do venbo "fazer1,1 
aparecendo como sinónimos. 

(356) - AHMP, L. do Cofre n° 3, fl. 53. 

(357) _ AGS, SP,L.1^66, fis. 66 e 77. 

(358) - AGE, SP, L. 1^90, fl. 75 e 1^91, fis. 55-57. 

(359) - 0 orçamento das madeiras e ra de 1 5 . 3 ^ $ 5 0 0 r e i s . Ver AGS, SP, L.1466, 
f l . 153v.-15 /t . 

(360) - AGS, SP, 1. 1516, fl. 25v. Referido em "Boletim da Filmoteca Ultra
marina Portuguesa',' nQ 15, Lisboa, i960, p. 399. 

(36D - AGS, SPj_ L. 155^, fl. 96. 

(362) - AGS, SP, L. 1552, fl. 2^5 v. (Carta de l8 de Maio de 1620, de Rui da 
Silva, Vedor da Fazenda ao Vice-Rei)»0 mesmo esforço de construção 
naval vinha sendo realizado em Lisboa, recomendando o Rei ao Vice-
-Rei que a melhor enxárcia a: comprar era a de Moscovia ou de Riga. 
(Idem,fl. 2^1). Do mesmo modo se deveria comprar todo o linho cânhamo 
existente nos lugares do Ribatejo e na Torre Moncorvo. 

(363) - AHMP, L.5Q de Sentenças, fl. 23Í+. 

(364) - AGS, SP, L. 1552, fl.239 (Minuta de carta do Rei eo Inquisidor Geral 
de 7 de Maio de 1620. 

./. 
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(365) - AGS, SP^ L. 1552, fis. 309-309 v. 
(366) - Idem, fl. 339. O movimento portuário de naus vindas do Brasil para 

o Porto de Viana era notável. Com efeito, um. relatório de Diogo 
das Póvoas, Provedor da Alfândega de liiŝ oa para o Vice-Rei e que 
este envia para Madrid, informa,em Agosto de 1620, que àqueles dois 
portos haviam chegado 12 navios. E que se esperavam mais vinte e 
tantos para aquelas partes e ainda paia a cidade de Lisboa. 

(366A)- AHMP, 1. ka de Próprias,, fis. ' kOZ ~hh-CÂ. 

(367) - SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal. IV, p. 100. 
(368) - AHMP, L. V. k%j fis. 202. 
(369) - AHMP, L.3Q de Sentenças, f1. 2^9. 
(370) - Idem, fl. 25^. 
(371) - AGS, SP_, 1. 1522, fl. 2v. 
(372) - AGS, SP, L. 1527, fl. Hv. 
(373) - AGS, SP, L. 1529, fis. 39v.-if0. 
(37^) - Ibidem, 
(375) - AGS, SP, L. 1527, fl. HOv. 
(376) - AGS, SP, L. 1529, fl. 173v. 
(377) - Idem, fl. 17^v. 
(378) - Idem, fl. 155. 
(379) - Idem, fl. 15^v. 
(380) - Idem, ibidem* 
(38D - Idem, fl . 173v. 
(382) - Idem, fl. 156. 
(383) - Idem, fl. 177 e L. 1527, fl. 137. 
(38^) - Idem, SP, L. 1529, fl. 177, para os quatro primeiros. 
(385) - Idem, L. 1533, fl. 79. 
(386) - Idem, L. 1570, fl. 6. 
(387) - Idem, fis. í+8v. e 76. 
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(388) - AHMP, L.V. 47, fis. 112v. 113. 
(388A)- AGS, SP, L. 1533, fis. 39-39v. 
(389) - Idem, L.I536, fl. I62v. Dona Ana era filha do Doutor Leonis Simões 

Homem, desembargador da Casa da Suplicação e morrera em França, 
"ao serviço dos reis de Portugal11. 

(390) - Idem, L.I529, fl. 90. 
(391) - SERRÃO, J.V., o^ç. , p. 101. 
(392) - AGS, SP, L.I529, fl. 129. 
(393) - Idem, fl. l68v. 
(39^) - Idem, fis. l64v. -175. 
(395) - Ibidem. 
(396) - Idem, fl» 65 e 155. 
(397) - Idem,' fl.l55vv 
(398) - Idem, fis. I38 .- 138v. 

(399) - Idem, fl. 155. Como era de esperar uma chave possuía-a o administra
dor as outras tê-las-iam o tesoureiro Manuel Rebelo e o escrivão 
Manuel Pinto. 

(400) - Idem, fl. 176v. (Cartas Régias à Câmara do Porto e ao LdS. Pêro Pau
lo de Sousa,Corregedor da Comarca,del3 de Fevereiro de I633. 

(401) - Idem, fl. 70v. 

(401A) -AHMP, L. 3Q dos Acórdãos ou Posturas, cap. l60. Ver sobre a tradição 
do fabrico destes panos no concelho da Maia o documento transcrito 
por CRUZ, António, o^. , p. 125-130. 

(402) - AGS, SP, L. 1529, fl .40. 
(403) - Idem, fl. 65v. 

(404) - Idem, fl. 65.Note-se a insistente alusão às faces da lua para a 
escolha da melhor época para o derrube das árvores. Ver a mesma con
vicção testemunhada a folhas 156 - 156v. 

(405) - Idem, fl. 156. 
(406) - Idem, fl. 157v. 

(407) - Idem, L.I527, fl. 221v. 
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(408) - AGS, SP, L. 1529, fl. 173v. 

(409) - Idem, fl. 175v. 

(410) - Idem, fl. I56. (Carta Régia de 30 de Novembro de I632 ao Doutor Lou

renço Coelho Leitão. 

(411) - Idem, fl. 174v.(Carta RégiB ao mesmo de 13 de Fevereiro de I633. 

(411A)- AHMP, L.V. 47, fl. 303 v. 

(412) - AGS, SP, 1527, fl. I67 (Carta do Rei ao Doutor Lourenço Coelho 

Leitão de 12.9.1632). 

(413) - Idem,fl.182 v. 

(414) - AGS,SPj_ L. 1529,fl.175 

(415) - V e r os pormenores da ocorrência em AGS,SP,L.1527,fls.22o-220 v. 

(416) - CRUZ,Ant6nio,0s Mesteres do ^orto...pp. 49-50 

(417) - AHMP,L.V. 26.Fl.274v. ;L.V.33,fls. 48-49v.; L.V. 42,Fl. 25O; 
L.V. 28,fl.200-200 v. ;L.V. 32,fl. 259 v.;L.V.4l,fl.9 v? L.V. 45, 

fis. 326v.-327 
(418) - AHMFtI/.V«51 (1647) fl. 132 v. Assentaram "porquoanto era grande emco-

veniente e queixas do povo passarse licença pêra que nenhua molher 
solteira se lhe passe licença pêra venderem perquoanto não se acha 
hua molher_pera servir he todas geralmente nesta cidade se lanção 
a vender pao e vinho e outras couzas..." 

(419) - AHMP,L.V. 42,fl. 25O 

(420) - AHMP,L.V. 31tfl. 253 

(421) - AHMP,L.V. 26.fl. 383 

(422)- AHMP.L.V. *f5. fis. 207 v.- 209 v. e 243-244 

(423) - AHMP.I. do Cofre nQ 3,fis. 362-363 v. 

(424) - Idem, fis. 386 -387. 

(425) - Tal é afirmado em AHMP, L. 5Q de Sentenças, fis. 37-37v. 

(426) - AHMP, L. 6Q do Cofre dos Bens do Concelho,(1603),fis.29 e 47. 

(427)- AHMP, L. 7Q do Cbfjf dos Bens do,Conselho4(I633),fl. 98v. 
(428) - AHMP, L.V. nQ 40, fis. 60v. e 62-62v. 

(429) - AHMP, L. 8Q do Cofre dos Bens do Concelho, (1636),fl. 27. 
(429A)- Idem, fl. k8. 

(430) - AHMP, L.V. 31, fl 202. 

./. 
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(431) - ADP, Registo Paroquial, Sé, Baptismos, L. nQ 5, fl. 14?. 
(432) - AHMP, L.V. nQ 31. fl. 250V. e L.V. 46, fl. 76v. 
(433) - AHMP, L.3S de Sentenças, fis. 280-396. 
(434) - AHMP, L.V. 4?, fis. 1^3. 
(435) - Idem, fl. 168. 
(436) - AHMP, L.6Q dos Bens do Concelho, ( l609),-.fl. l8v. 

L.7Q » " ( I6IO), fl. 23. 
L.7Q » » (I6l6), fis. l4v.21v. 

(̂ 37) - OLIVEIRA, Eduardo Freire de, Elementos para a História do Município 
de Lisboa,II Tomo , Lisboa, 1887, pp. 78-79, nota 1.0 Regimento foi 
publicado por Duarte Nunes dec-Leão em 1572. 

(437A)- Em 159^, Maria Francisca, de S. Bento, compromete-se a curar os doen
tes de tinha que o Provedor da Misericórdia lhe mandar, recebendo 
por tal tarefa 1$500 reis e um alqueire de pão por ano.(AMP, D, BQ 8, 
L. 3 , fl. 79w.)E em dezembro de 1590 era enfermeira do Hospital Isa
bel alvares,(Idem,fI.310) 

(438) - ANTT,Doações,Ofícios e mercês de Filipe II.L.l8.fl. 289.Só uma 
restrição se lhe impõe:náo usará de purgas nem de sangrias sem ou
vir primeiro a opinião de um médico letrado. 

(439) - ANTT,Chancelaria de Filipe II, L. 1Q dos Privilégios, fl,131v. 
(440) - ADP, Registo Paroquial, Sé, L. 5o- de Baptismos , fl. 155v. 
(441) - AHMP, L.V. nQ 50, fl. 9v. 
(442) - AHMP, L.V.51, fl. 158v. 
(443) - 0 caso repete-se; Verónica..Vieira, proprietária do ofício de Guarda 

da Câmara do Porto, transmite-o a Gervas Vieira que com ela casou. 
(AHMP, L.V. 33, fl. ISOv.) Mais tarûe, uma filha destes herdou o 
ofício o qual vem a ser aproveitado por João Alvares Nogueira que 
igualmente a levou ao altar.(AHMP,L.V.46, fl. 338v.). 
Em Lisboa, mulheres havia que, proprietárias de ofícios, permanecen
do solteiras, os traziam de serventia, recebendo daí algum rendimen
to. A Câmara pretendeu então obrigá-las a casar, sob pena de consi
derar vagos os tais ofícios. (OLIVEIRA,Eduardo Freire de, o.c.,11, 
p. 405). 

(444) - AHMP, L.V. 58. fl. 91. 
(444A)- OLIVEIRA, António de, o.c.,1. pg. 463. 
(445) - AHMP, L. das Obrigações Ordinárias (1590), fis. l-15v. 
(446) - Idem, fis. 6I-8O 

./. 
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(447)  AHKP, L. de Fianças. (1599), passim. 

(448)  AHMP, L. de Fianças. (1604), passim. 

(449)  AHKP, L. de Fianças, (l621), passim. 

(450)  AHKP, L.V. 55, fl. 49. 

(451)  AHMP, L. 5Q de Sentenças, fis. 476478. 

(452) AHMP, L. do Registo das Fessas da Plematica, passim. 

(455)  GUERRA, Luis de Bivar, o.ç. I, p. 34.17^. 

(454)  AHKP; L.V. 42, fis. 290291 e L. 7^ do Cofre dos Bens do Concelho 
(1631), fl. I4v. ■ 

(455)  AMP, D, BQ 5, L. 7, fis. loOv.109v. 
(456)  Idem, fl. 6969V. 

(457)  AHMP, L. 4Q de Próprias, fli, 354. Sobre o assunto, ver o nosso 
estudo A participação do Porto .w.,1 pg. 122. 



CAPITULO IV -263-

A SOCIEDADE 

1 - A estratificação social tradicional e as suas ambiguidades 
e equívocos 

A divisão tripartida da sociedade do Antigo Regime, com ex
cepção da Inglaterra bicameral, encontrou a sua expressão institu
cional na reunião de Cortes que, desde tempos recuados, com maior 
ou menor frequência e regularidade, os monarcas europeus convoca
vam.Em Portugal, como é sabido, desde o séc. XIII clero, nobreza 
e povo juntavam-se separadamente para reflectir sobre os problemas 
do Reino e fornecer ao monarca, em forma de capítulos, os pedidos 
e sugestões julgados mais convenientes à conjuntura local ou nacio
nal. (1) 

Ao 3- Estado chamava-se "braço popular", "povo"ou os "povos", 
mas o conteúdo dos termos é equívoco e necessita ser esclarecido. 
De facto quem é o "povo" que- toma assento nas Cortes? Quem são os 
representantes dos concelhos? 

Nos séculos XVI e XVII os Procuradores são eleitos localmen
te em mais de 90 vilas e cidades do Reino.(2) Os eleitores são na
turalmente os cidadãos e, pelo menos em Lisboa, Porto e Guimarães, 
alguns dos oficiais mecânicos ligados aos Vinte e Quatro ou aos 
Quarenta e Oito do Povo.(3) Portanto, o colégio eleitoral tinha u-
ma componente genuinamente popular ainda que situada nos estratos 
superiores do povo. 

Mas os eleitos são sempre fidalgos ou cidadãos recrutados na 
melhor aristrocacia local. Nesse sentido, o "povo , abaixo dos ci
dadãos, não aparece nas Cortes". O ) Mas, ainda que em grau modes
to, participa na eleição dos Representantes dos Concelhos. 

Chamar os indivíduos assim eleitos Procuradores do Povo, co
mo parece ter preferido o eminente historiador Queiroz Velloso,(5) 
é, pelo menos, ambíguo. Não seria mais adequada a expressão Pro
curadores dos Concelhos? 

Como quer que seja, a divisão tradicional da sociedade em 
três ordens ou estados não é um modelo teórico construído por so
ciólogos . Antes é um dado, assumido pelos homens do Antigo. Regi
me que dele tinham consciência, ainda que vaga e talvez um pouco 
confusa conforme se pode concluir da resposta da Câmara do Porto 
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ao Rei quando este, em 1623, encarregou a Cidade de financiar a 
armação e apresto de um galeão de 500 toneladas para socorrer a 
índia. A Câmara tentou escusar-se, afirmando que "o povo desta 
cidade... depende de três estados a saber eclesiástico, nobre e 
de officiais que vivem pelo mister de seus officios e que aos 
eclesiásticos se não podia por trebuto nem impocissão alguã e que 
aos fidalgos e nobres nunqua Sua magestade nem os Reis que forão 
neste Reino o premetirão nem eonsentirão e que os officiais erão 
tão lemitados na posebilidade que a duro se sustentavas com o que 
ganhavão pello mister dos seus officios e seu suor ... e que os 
moradores do termo erão tão pobres ... que os mais délies se sus-
tentavão a maior parte do anno de esmollas ... e que a gente de 
negocio... sesara com as prisões que ouve pello Santo Officio..." 
(6) 

Quer dizer, segundo esta concepção, aliás tradicional, o po
vo (sentido político)da Cidade e Termo repartia-se por três esta
dos, dos quais o terceiro, composto essencialmente por oficiais, 
lavradores e mercadores, se distinguia dos outros, entre outros as
pectos, por ser tributável e arcar com o peso das fintas. 

Mas será verdadeiro e válido o critério da sujeição ou não à 
tributação permanente ou ocasional, para definir o estado a que se 
pertence?Em termos gerais, talvez seja verdadeira a afirmação. Mas 
a análise de pormenor põe a nu ambiguidades e equívocos. 

Primeiro, nem todos os do "braço popular" contribuíam para 
fintas ocasionais que, aliás, eram muito frequentes.De facto, den
tro do 3- Estado, muitos eram os privilegiados e isentos.Daqui nas
ciam desigualdades das quais havia consciência não só entre as"ví-
timas" - e não faltam as queixas documentadas - mas também entre os 
grupos dirigentes que não podiam deixar de sentir as dificuldades 
dos fintados. 

Para documentarmos a consciência das desigualdades entre os 
elementos do 3- Estado, refiramos que em 159zt-, sendo necessário 
arranjar dinheiro para pagar o aluguer dos açougues do povo, os 
Procuradores dos mesteres requereram aos Vereadores que não fintas
sem a população porque se tal se efectuasse "a gente mesteirosa 
recebe muita moléstia por que os ricos que podião pagar as tais 
fimtas são os mais previlligiados".(7) 
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E,em 1639»tratando-se no Porto de angariar fundos para mo
bilizar e instalar 200 soldados na Praça de armas de Guimarães,a 
Comissão, composta pelo Corregedor, Juiz de Fora, Vereador e Pro
curador da Cidade advogava que "se escuzassem os pobres e gente 
mais dezemparada em rezão dos muitos preveligiados que ha nesta Co 
marqua que de ordinário são os de mães substancia e cabedal.. ."(8) 

E certo que o privilégio , aliás com conteúdo mais amplo 
que a isenção fiscal, tendia a deslocar o seu detentor do grupo so 
ciai de origem e aproximá-lo do escalão mais elevado, até porque 
em geral, os privilegiados eram os"de mais substância e cabedal". 
Mas não se exagere: um mamposteiro dos cativos não era guindado na 
escala social só por recolher esmolas numa ermida, quantas vezes, 
pouco frequentada, mesmo que tal actividade lhe trouxesse (e trazia) 
algum privilégio. 

Em segundo lugar, pertencer aos grupos sociais privilegiados 
(Clero e Nobreza) não significava isenção universal e permanente da 
tributação. Não é verdade que o Rei, em 1635, quis obter do Papa 
um breve para obrigar o Estado eclesiástico a contribuir para o Pe
ai de Água? E não quis sujeitar ao mesmo imposto"a nobreza e dona
tários da coroa, comendadores das três ordens militares, pessoas 
que possuem tenças, cavaleiros do habito de Cristo?" (9) 

E não foram onerados pela meia anata "todos os providos ou 
que succedessem, em cargos ou officios públicos, msrces, ajudas de 
custo, honras...?,( 10) Aliás, esta tributação atingiu os próprios 
Vereadores e Almotacés das Câmaras.(11) 

E quanto a sisas sobre transacção de bens de raiz:não paga
vam os fidalgos e cidadãos portuenses, residentes na cidade, 2,5% 
sobre o valor declarado, por compra ou por venda? Em contrapartida, 
eram isentos clérigos e detentores do hábito de Cristo.(12) E na im
posição do vinho, não são obrigados a pagá-la os cidadãos e cléri
gos (pessoas individuais) quando manifestavam pipas destinadas ao 
comércio?(l3) 

Se nos debruçarmos sobre outro qualquer traço distintivo dos 
diversos estados, as ambiguidades não deixarão de se mostrar. 

E que a sociedade de ordens, sendo hierárquica, não era cons
tituída por compartimentos estanques. A ascensão social, embora 
limitada e controlada pela sociedade,(14) era sempre possível. 
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Normalmente uma geração não era suficiente para o conseguir. 
Mas as letras, as armas, o dinheiro podiam lograr iluminar 

um nascimento obscuro ou pouco brilhante. Testemunham-no os mul
tiplicados pedidos de mercê que cada correio levava à Corte de 
Madrid (os quais o Arquivo Geral de Simancas conserva em abundân
cia), invocando façanhas, haveres, serviços quantas vezes empola
dos e cometidos não pelo próprio, mas pelo pai, pelo irmão, pelo 
tio... 

Veremos que na sociedade portuense mecanismos de ascensão, a-
aqui e além, foram accionados com êxito. Ilustrará a afirmação o 
exemplo seguinte: em 1635, o Juiz de Fora recusava-se a aceitar co
mo almotacé o Doutor Feliciano Guedes Carneiro, médico, por não ser 
filho nem neto de cidadãos nem casado com filha ou neta de igual 
raiz. Os Vereadores contrapuseram que o eleito era"Doutor pessoa 
constetuida em nobreza por suas letras".(15) A tese dos Veradores 
foi a que venceu: as letras reconhecidamente conferiam nobreza. 

Por todo o Reino, ter-se-ão repetido casos análogos, nomea
damente em Coimbra onde, segundo o Prof. António de Oliveira,"pe
las vias do estudo, das armas e da riqueza", alguns conseguiram 
subir acima do estrato em que haviam nascido.(16) 

2 - 0 Clero 
0 estado ecelesiástico constituía o primeiro do Reino e ocu

pava na cidade lugar de indiscutível projecção, pelo número, pelo 
prestígio institucional, pelo poder económico e pela influência que 
exercia junto aos crentes. 

Embora unido pelos importantes privilégios que usufruía como 
grupo, pela dependência única de Roma, pelas ideias-força que cons
tituíam, ao menos teoricamente, a razão de ser da sua consagração, 
o Clero estava muito longe de deixar transparecer homogeneidade e 
coesão social. As diferenças entre os diversos estratos afiguram-
-se profundas não só na jurisdição e na cultura como na capacida
de económica e na "honra". Neste último aspecto, os estamentos que 
se constatavam na sociedade civil prolongavam-se no meio eclesiás
tico; a ligação ao grupo social de origem manteve-se forte, embora 
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a ordenação sacerdotal pudesse significar uma promoção em todo o 
.sentido para os indivíduos procedentes de raízes mais humildes. 
Como é sabido, tal como no mundo profano, um bom nascimento era 
a primeira recomendação para postos eclesiásticos de projecção. 
Tanto como em Espanha, os lugares cimeiros da hierarquia eram re
servados, com raras excepções aos clérigos oriundos das camadas 
nobres.(l7)Por exemplo, de sete Bispos que ocuparam a Sé do Porto 
durante os 60 anos de dominação filipina, apenas um (D.Frei Mar
cos de Lisboa)não procedia de famílias aristocráticas. 

Não se pense que tal acontecia somente na atribuição das Mi
tras. Lugares mais modestos mas honrosos (e pingues) eram procu
rados por essas camadas. A título de exemplo e um pouco ao acaso, 
refira-se que em 1586, mal constou (aliás falsamente)que o Prior de 
Cedofeita, Anibal Sarniche falecera, logo um Pêro Lourenço de Tá
vora impetrou as boas graças do Rei para lhe conseguir do Papa a 
colação do lugar.(18).E, no mesmo ano, Estevão Brandão, estudan
te de Coimbra, de 20 anos, filho do fidalgo portuense Rui Brandão, 
consegue promessa do lugar de coadjutor do Abade do Mosteiro de 
Vilela, cõm futura sucessão.(19) 

De resto, parece que seria interessante e útil determinar as 
origens sociais do clero da Diocese do Porto nesta época.Seria pre
dominantemente oriundo dos meios sociais elevados?Do campo ou da ci 
dade?(20) 

2.1-CLERO SECULAR 
Sem prejuízo de outras distinções, impõe-se, como é sabido, 

a divisão entre clero secular e clero regular. 0 primeiro, nomea
damente o colocado à frente das paróquias, dependendo directamente 
do Bispo da Diocese, mantinha com a população um contacto estreito, 
decorrente do facto de os actos rituais fundamentais que marcam o 
ciclo da vida de cada um, serem obrigatoriamente realizados sob a 
jurisdição do Pároco e na Igreja paroquial: assim o baptismo, o 
casamento, o funeral independentemente de o cadáver vir a ser inu
mado em templo ou adro estranho à paróquia.(21) 

De entre as igrejas paroquiais, como vimos, à da Sê logicamen
te cabia a primazia e nela, por ser a Igreja episcopal por excelên
cia, os fieis de toda a cidade deviam comparecer e assistir à Missa 
Pontifical nas cinco principais festas do ano.(22) 

Dentro do clero secular, independentemente dos bens patrimo
niais,eram muito díspares os rendimentos ligados à função religiosa. 
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Assim, na primeira linha, surge-nos a Mesa Episcopal cujo ren
dimento anual, segundo números de 1623, podia chegar a 16.000 cru
zados, ou seja, 6.4O0$000 reis. (23) Estava-se já muito longe dos 
2.500SOOO que rendia o Bispado em 1539, segundo cifras fornecidas 
pelo Bispo D. Frei Marcos de Lisboa no relatório da visita ad sacra 
limina desse mesmo ano. (24-) 

Não obstante os encargos da Mesa Episcopal, aquela verba não 
pode deixar de ser considerada vultuosa. Uma parte considerável do 
rendimento provinha da redízima que, como referimos atrás, a Igreja 
retirava da alfândega. 0 quantitativo variava conforme o movimento, 
,já que as taxas durante o período filipino, permaneceram idênticas. 
Por exemplo,em 1587 a renda cobrada atingiu 24-6$156(25) e em 1639 
ascendeu a 921^969.(26) 

Vem a seguir o Cabido que contava cerca de 39 elementos,assim 
distribuídos: 

9 dignidades 
12 cónegos 
5 meios cónegos 
10 beneficiados 
4- meios beneficiados (27) 

As dignidades cu.ja apresentação e colação dependia do Bispo da 
Diocese (Deão, Chantre, Mestre-Escola, Tesoureiro, Arcediago do Por
to, Arcediago de Oliveira, Arcediago da Régua e Arcipreste) recolhiam 
altíssimos rendimentos (entre 4-0011000 e 550ÍÍOOO) em contraste com os 
beneficiados cujas atribuições eram principalmente a de cantar nas 
celebrações. (23) As rendas destes poderiam ir de 20^000 a 4-5SOOO. (29) 

A título de comparação refira-se que em 1609, o Governador da 
Relação do Porto, que era o "funcionário" mais bem pago da cidade, 
de 100S000 que vencia foi aumentado para 300ft000 anuais (30) e o 
Juiz de Fora ganhava, em 1638, 200^000(31) 

Para além disso, algumas dignidades poderiam acumular outras 
benesses como aconteceu com o Mestre-Escola Manuel da Costa o qual 
em 1535, a título de prémio pelo seu comportamento "fiel" no tempo 
das alterações e de indemnização pela pilhagem de que foi vítima por 
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parte das tropas de D. António, obteve do Rei uma tença anual de 
20*000 reis enquanto aguardava provimento num benefício ou pensão 
de 60*000.(32) 

Outros tentavam juntar cargos rendosos, como foi o caso do 
Arcediago de Oliveira, André de Barros que em 1606, com seu irmão 
Paulo de Barros foi acusado pelo Cabido da Colegiada de ser de na
ção hebreia, devendo em consequência, ser despojado do lugar.(33) 

Nao admira pois que possamos colocar entre os clérigos com al
tos rendimentos o Prior da Colegiada de Cedofeita, as 3 Dignidades 
do seu Cabido (Chantre, Mestre-Escola e Tesoureiro) e certamente 
muito mais abaixo os restantes componentes: 8 cónegos e 3 meios có
negos. (34-) 

0 Reitor da freguesia da Sé, cujas rendas ultrapassariam os 
1803000 e o Abade de S. Pedro de Miragaia que percebia de pé de al
tar, conhecenças e primícias à volta de 1503000(35) e talvez os res
tantes Reitores das Paróquias Urbanas pertenceriam igualmente ao gru
po dos bem ou razoavelmente remunerados. 

Em contraste encontraremos certamente os muitos clérigos de 
Missa" que moravam na cidade, de cuja existência os documentos dão 
testemunho.(36) Desconhecemos, porém,o seu número, a sua procedência 
social e as circunstâncias e ocupações do seu dia a dia. 

0 Cabido da Sé constituía, sem dúvida, uma força prestigiada e, 
não raro, questões de honra e de interesse opunham-nos à Administra
ção municipal, como veremos mais adiante. Alguns dos seus membros 
ocuparam os mais altos postos da influente e prestigiada Confraria 
da Misericórdia como o Deão António Pinto, o Mestre-Escola Duarte 
Mendes de Vasconcelos, o Deão Baltasar Pinto Pereira que respectiva
mente em 1605,1618 e 1627 desempenharam, por eleição, o ofício de 
Provedor. Igual honra coube em 1625 ao Bispo D. Rodrigo da Cunha e 
em 1638 ao Prior de Cedofeita, Dr. Nicolau Monteiro, futuro Bispo do 
Porto.(37) E, entre os cinco conselheiros nobres que cada ano se ele
giam para coadjuvar o Provedor da Misericórdia, é quase regular a 
presença de elementos do Cabido da Sé e da Colegiada de Cedofeita. 
(38).Não admira que alguns, como o Cónego César Vilela em 1626(39) 



-270-

e o Prior de Cedofeita, Aníbal Sarniche, em I6O5 (40) deixassem a-
preciáveis legados à benemérita instituição. 

•Clero Regular 
Quanto ao clero regular da cidade, sabemos que em 1580 exis

tiam dentro de muros, 4 mosteiros (S. Francisco, S. Domingos, S.Jo
ão Evangelista (Lóios) e Colégio de S. Lourenço). Fora de muros, 
dois mosteiros estavam implantados na margem esquerda do rio : San
to Agostinho da Serra do Pilar e Santo António do Vale da Piedade. 

Para além disso, no grupo dos consagrados,embora não clérigos, 
devemos incluir os 4- mosteiros femininos, dois dentro de muros e 
dois fora, a saber: 

- Santa Clara (S. Francisco) 
- S. Bento da Ave-Maria 
- Madre de Deus de Monchique (S. Francisco) 
- Corpus Christi, na-margem esquerda do Douro(41) (S.Domingos) 
Em 1640, no fim do período aqui estudado, o número de conven

tos femininos permaneceu constante. Mas os mosteiros de frades ha
viam crescido,sendo 3 as novas implantações:Eremitas de Santo Agos
tinho (S. João Novo) - 1592; S. Bento da Vitória (1597) e Carme
litas Descalços.(1617) E dois reforçaram consideravelmente as suas 
instalações: Jesuítas que por volta de 1613 graças à generosidade 
do Balio de Le ç a, r e lançar am a sua Igreja, hoje, dos Grilos. (42) E os 
Padres Lóios reconstruíram igualmente o seu templo entre 1593 e 
1611.(43) 

Em contrapartida, como veremos, vários institutos viram re
provados pelo povo e cidadãos e pela Coroa os seus projectos e an
seios de se instalarem na cidade. 

Numero de religiosos e religiosas 
Não parece fácil encontrarmos fontes documentais inéditas que 

nos forneçam sincronicamente o número dos habitantes dos diversos 
mosteiros e conventos. Surgem-nos aqui e além, informações parcela
res. Por exemplo, em 1613 havia em Santa Clara "mais de 100 freiras' 
(44) E em 1636, o número das professas de S. Bento da Ave Maria a-
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tingia igualmente a centena, fora as servidoras que eram outras tan
tas. (45) 

Em contrapartida, dispomos de fontes impressas que nos pres
tam excelentes serviços neste campo. 

Assim, segundo D. Rodrigo da Cunha, em 1623 povoavam os mos
teiros do Porto ( e aqui incluímos os estabelecimentos fora de mu
ros e na outra margem) 251 frades e 339 freiras - que perfaziam o 
total de 59O pessoas consagradas, fora os serventuários que, no ca
so das freiras, era muito elevado. 

Relativamente ao total da população comungante (a comunhão fa-
zia-se por volta dos 14 anos, segundo as Constituições Sinodais de 
1585). consideraremos dois níveis: 
15 - o dos mosteiros dentro de muros; 394 professos para 11001 

pessoas - ou seja. 3,58%. 
22 - Alargando o âmbito às duas paróquias dos arrabaldes e à de San

ta Marinha ( da outra banda) teríamos 590 professos para 14756 
comungantes, isto é,de 3,99%. 
Refira-se já agora, que em 1688, depois de fundada a Congre

gação do Oratório, o número de frades elevara-se para 293 e o de 
freiras para 405 - somando o total de 698. Aumentaram os conventu
ais cerca de 18% e a população maior,- ou comungante, crescera cerca 
de 13%.(46) Parece assim aqui obter confirmação a tese reafirmada de 
que o clero aumentou, do século XV ao XVIII de forma extraordiná -
ria.(47) 
Rendas e poder económico 

Ê sabido que o clero, especialmente o clero regular, para além 
das dízimas, legados,pios e outras rendas, detinha volume considerá
vel de bens de raiz. Nos Capítulos Gerais levados pela cidade do 
Porto às Cortes de Lisboa de 1619, afirma-se que na Província de 
Entre-Douro-e-Minho "quasi todas as propriedades são dos ditos mos
teiros e igrejas".(48) Descontado o exagero, permanece a certeza do 
fundo verdadeiro da afirmação. Aliás, nas mesmas Cortes de 1619, o 
capítulo 32 do 3- Estado solicita ao Rei que impeça alguns religio
sos de possuírem tantas fazendas no Reino e nas conquistas. E no 
capítulo 39- retomando uma das ideias dos capítulos gerais portuen-
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ses, requere-se que os prazos dos bens dos mosteiros se façam per
pétuos e sem aumento de pensões tanto mais que "com o Rendimento 
que o^e tem os ditos mosteiros se podem sustentar". (49) E o capitulo 
27 da Nobreza denuncia o enorme "crescimento das rendas das Reli
giões em Portugal" e teme, com alguma retórica, que "dentro de 
breve tempo fiquem os vassalos desta Coroa sem mais bens de raiz 
que os aplicados aos morgados por se hirem encorporando os que es
tão livres nas ditas Religiões com legados, compras, dotes e legi
timas das pessoas que nellas professão ..."(50) 

Em contrapartida, os Bispos queixavam-se da exiguidade dos 
rendimentos de algumas dioceses, nomeadamente no Ultramar.(51) 

Quanto aos mosteiros do Porto, ignoramos o valor das suas ren
das. Tal estudo está fora do nosso âmbito, muito embora nos pareça 
que não falta documentação para ele se efectuar. Mas alguns sinais 
permitem- nos pensar que, também entre os conventos, havia níveis e 
estratos diferentes de cabedal, opulência e de "honra" das pessoas 
que neles professavam. Ignoramos a proveniência social dos frades e 
freiras dos conventos do Porto. Mas recorde-se que às Cortes de 
1619, os Procuradores do Porto levaram um capítulo a reclamar con
tra o facto de, nos mosteiros do Reino, as mulheres da nação hebreia 
e as filhas de oficiais mecânicos, serem preferidas às de nobres e 
fidalgos porque ofereciam um dote mais substancial.(52) 

E conhecemos o pendor do Mosteiro de Monchique para, embora 
pobre, receber mulheres de qualidade, como refere o Cardeal Arqui
duque ao Rei, em 1586. Entre as professas, contava-se a abadessa 
que era irmã de D. Diogo de Sousa e 6 irmãs de João Gomes da Sil
va e "outras muitas mulheres prinçipaes deste Reino".(55) Em 1613, 
uma procuração do Convento ao Lie.do Nicolau Ferreira era subscri
ta por 4 freiras que usavam o título de "Dona".(54) Mas constitui
rá essa circunstância uma nota característica? 

E quanto a bens? Vejamos: 
Em 1631, a abadessa de S. Bento, Dona Branca da Silva e a religiosa 
Dona Justina de Madureira compraram à Câmara do Porto 61^000 de .ju
ro para o que entregaram a avultada quantia de 1.220^000(55). Que-



-273-

rerá esse facto significar que S. Bento da Ave Maria era um mostei
ro rico? Mas, na mesma altura, Dona Isabel de Almeida, freira de 
Santa C]ara adquiriu 25^000 de ,juro em troca de 500^000 e a Prio-
reza e Religiosas do Corpus Christi entregaram 4-00̂ 000 para obter 
201*000 de .juro. No entanto, estes últimos reconheci am-se como po
bres quando se dirigiam ao Rei a pedir "esmolas" e como tal eram 
reconhecidos pelos informadores. 

Outro indicador poderá estar na manifestação da produção de 
vinho ao Escrivão da Imposição. 0 seu valor é relativo porque, não 
pagando os mosteiros tal tributo, é natural que nem sempre houvesse 
o cuidado e interesse em declarar todo o vinho metido na cidade.Isso 
é evidente com os jesuítas que produzindo por ano 60/70 pipas de 
excelente qualidade(56) não manifestam à Imposição mais que a me
tade. 

De qualquer modo, Beneditinos, Jesuítas,Cónegos Regrantes da 
Serra do Pilar e Lóios manifestam anualmente, com regularidade, e-
preciável quantidade de vinho. Será isso um sinal de poderio? Talvez. 
Mas o vinho, não esqueçamos, é apenas um, quiçá não o mais impor
tante, dos vários produtos agrícolas que constituíam fonte de rendi
mentos para os mosteiros. 

Como quer que seja, analisadas as fontes, fica-̂ nos a convic
ção de que os mosteiros, embora prestando relevantes serviços à Po
pulação, uns mais que outros, constituíram um pesado encargo para 
as finanças municipais. 

Quanto aos serviços, eles foram, antes de mais, de natureza 
espiritual. Quando,em 1583, ao criar novas paróquias, o Bispo D. 
Frei Marcos se queixa de que havia fregueses que não cumpriam os 
preceitos da Igreja,(57) não era certamente por falta de clero que 
tal acontecia, mas devido à organização eclesiástica que fazia con
vergir para a Igreja paroquial e para o cura a vigilância do status 
animarum. Os mosteiros e os religiosos garantiam, ao menos em teo
ria, a mediação permanente e privilegiada com o Deus Todo Poderoso. 
Quando havia calamidades, fome, peste, guerra, tempestade, secas ou 
inundações, provocados segundo se pensava pelos pecados dos homens, 
os frades e as freiras, simultaneamente com a acção punitivamente 
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purificadora da Inquisição, eram penhor de uma reconciliação com 
o Altíssimo.(58) Por isso se lhes encomendavam preces públicas e 
presença intercessora nas procissões penitenciais. 

Além disso, depois do trânsito da vida presente, os mostei
ros, nomeadamente os masculinos, garantiam aos que lhes podiam legai 
meios para isso, o sufrágio regular e continuo que lhes proporcio
naria o descanso eterno. Que o digam os estudiosos dos numerosíssi
mos legados pios e fundações de missas instituídas na cidade. 

As funções espirituais e religiosas propriamente ditas os 
mosteiros somaram serviços culturais e sociais: alguns dedicavam-se 
ao ensino da juventude: pelo menos assim aconteceu com os dominica
nos (59) os lóios (60) e os jesuítas, como veremos adiante. E todos, 
por exigência evangélica, cada um segundo o seu estilo, praticavam 
as Obras de Misericórdia. Em 1613 a Câmara ofereceu 2S000 reis aos 
Franciscanos para um caldeirão em que se havia de fazer de comer 
para os pobres (61) e em 1591 deu-lhes 20$000 de esmola para a bo
tica do mosteiro pois tinham que tratar muitos doentes.(62) 

E os conventos femininos, quando neles havia lugar, ofereceram 
sempre uma saída socialmente digna e respeitável aos olhos do mundo 
para aquelas a quem o casamento possível não convinha ou as circuns
tâncias proibiam. Talvez por isso nobres e filhos - família exibiam, 
às vezes, uma excessiva atracção pelas professas com grande ira do 
soberano que os acusava de atropelo ao serviço de Deus e do Rei.(63) 
Mesmo assim, no entender do Bispo de Lamego, justificava-se plena
mente em 1586 a erecção de um mosteiro na sua Cidade pois a experi
ência mostrava que naquela terra se perdiam muitas mulheres honradas 
que não tinham por onde casar e "ser a causa disso não aver nella 
hu mosteiro em que se recolhão..."(64) 

Não raro, e convém referi-lo, os mosteiros colaboravam com 
as autoridades, abrindo as suas nortas a reuniões solenes de object 
vos sócio-políticos.No Porto, os Franciscanos, os Dominicanos, os 
Lóios, os Jesuítas repetidamente acolheram as forças vivas do burgo 
que, nas suas crastas e capítulos discutiram assuntos vitais para 
o governo da cidade, tanto respeitantes à sua organização interna 
como na sua relação com o exterior e o Poder. E que, Governador e 
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Chanceler da Relação, Alcaide-mor, emissários reais e, às vezes, 
os próprios corregedores, por razões formais e de honra não se 
queriam rebaixar a comparecer na sala dos Paços do Concelho para 
conferenciar com os homens da governança. E em fins de Outubro de 
1629, o Secretário Francisco de Lucena, enviado pelo Soberano pa
ra obter da cidade a anuência ao programa de auxilio à India foi 
acolher-se. como é sabido, em S. Francisco, por cuja razão a popu
lação em ira arrombou à pedrada as almofadas das portas do mostei
ro. (65) 

Acrescente-se ainda que, dada a irregularidade de permanên
cia dos Vereadores na cidade, especialmente no verão, e conside
radas as melhores condições de segurança que os mosteiros ofereciam, 
alguns deles, especialmente o de S. João Evangelista (Lóios), o de 
S. Francisco e o Colégio de S. Lourenço (66) foram aproveitados pa
ra, nas suas dependências, se guardarem os cofres que continham os 
dinheiros públicos. 

Todos estes serviços, como dizíamos acima, directa ou indi
rectamente, houvesse ou não consciência do facto, saíram pesados 
às finanças do concelho. Foram notáveis as. ajudas pecuniárias dire
ctas que, com autorização régia, a Câmara dispensou aos conventos. 

Entre 1603 e 1640 ( entre 1580 e 1603 as informações documen
tais apresentam-se muito irregulares) os mosteiros da cidade (a que 
.juntaremos o dos Franciscanos, de Nossa Senhora da Conceição, de 
Matosinhos, pela frequência qom que aparece mencionado) receberam 
6.055^750 reis de subsídios diversos, tendo apenas 3 deles (S. Do
mingos, S. Francisco e Santa Clara) cabido mais de metade das aju
das. 3.263*00, ou seja 53,7%.(67) 

Estas verbas destinavam-se, na sua maior fatia, para obras de 
conservação e beneficiação das casas. Mas a compra de alfaias litúr
gicas, as ajudas para cera, os subsídios para retábulos e até a 
aquisição de um relógio para os Carmelitas constam da lista das fi
nalidades das verbas. Alguns mais pobres (caso dos frades de Santo 
António do Vale da Piedade que assistiam no degredo de Valdamores 
aos atingidos do mal da peste) eram contemplados regularmente com 
verbas para buréis e para a propria alimentação, ou até para sepul-
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turas (caso de um religioso de N& Sâ da Conceição de Matosinhos). 
Não referimos aqui obviamente as despesas efectuadas com o arran 

jo e calcetamento dos acessos aos mosteiros dos quais, como seria de 
esperar, a Câmara cuidou eficazmente lançando mão de receitas da Impo
sição do vinho. 

Os pedidos de dinheiro dirigidos ao monarca nasciam certamente 
de projectos reais,sentindo-se os requerentes na obrigação de especi
ficarem a finalidade do donativo.E o Rei, antes de responder, ordena
va ao Corregedor que se informasse sobre o objecto da petição para o 
que, além dos Procuradores do Povo, eram ouvidos os Vereadores e ou
tros oficiais da Câmara. Mas, a exigência expressa de que uma verba a-
tribuída ao mosteiro de Santa Clara fosse gasta efectivamente nas obra 
declaradas,(68) legitima-nos a dúvida sobre as reais necessidades das 
instituições.E que, uor outro lado, constata-se uma certa emulação en
tre os mosteiros. Não raro, o facto de ser concedida ajuda a uma comu
nidade empurrava as outras( para não ficar atrás?) a solicitar igual 
favor, sendo o precedente invocado sempre como argumento. Talvez por 
isso, quando as verbas requeridas eram avultadas, o Rei reduzia-as a 
metade ou menos ainda.(69) 

De qualquer modo, refira-se que apesar das cautelas burocráti
cas que antecediam a concessão de subsídios, nem sempre foi pacífica 
a entrega do dinheiro. 

Em 1615, o Procurador da Cidade Martim Correia, ao ter conheci
mento da autorização real para a concessão de 250^000 reis ao Mostei
ro de Santa Clara dirigiu-se ao Escrivão da Câmara, Francisco Baião, 
requerendo-lhe expressamente que registasse no livro o seu protesto e 
promessa de escrever a Sua Magestade a "informar o inconveniente que 
era contra seu serviço darse dinheiro a Relligiozas e Rellegiozos po
dendo suas necessidades ser remediadas sem o dinheiro dos crescimen
tos". (70) 

Esclareça-se, porém, que a época dos grandes subsídios foi bre
ve. Correspondeu ao período de maiores disponibilidades financeiras da 
Cidade que acompanhou o crescimento da mesma., no tempo já as sinal adi 
2^ década do séc. XVII. Mas, a partir de 1618, as necessidades cres
centes da Coroa, nomeadamente para socorrer a índia e depois o Brasil 
esgotaram as reservas do Cofre dos Crescimentos.Exausta esta fonte, 
desapareceram praticamente as capacidades da Câmara para ocorrer a ou
tras despesas que não fossem os encargos ordinários da edilidade e a 
conservação das calçadas, fontes, chafarizes, muros e cais da cidade. 
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Subsídios aos Mosteiros cobrados nos 
Cofres municipais (I603 - l640) 

— . , 
MOSTEIRO VERBA % 

S.Domingos I.36685OO 22,5 
S.Francisco 1.026$500 16,9 
Jesuítas 439SOOO 7,2 
Gracianos(S.João Novo) 4108770 6,7 
Beneditinos - -

Capuchos do Vale da Piedade 33I8280 5,4 
Lóios 2008000 3,3 
Carmelitas 126s000 2 
Agostinhos ( Mosteiro da Serra) - -

Franciscanos de N3 S& da Con
ceição - Matosinhos 1848700 3 

Santa Clara 8708000 1̂ ,3 
Monchique 3658000 6 
Corpus Christi 3368000 5,5 
S.Bento da Ave Maria 4008000 6,6 

. 
T 0 T A L 6.0558750 99,^ 
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2.3 - As Ordens rejeitadas 

Hão obstante a predisposição popular contrária a novas institui
ções, os meios urbanos importantes exerciam forte atracção sobre as Or
dens religiosas«Muitas instaladas ruralmente na Diocese desde ha muito, 
esforçavam-se por lançar nova casa na cidade ou nos seus arrabaldes. 
Uma tão grande solução tem certamente raízes económicas e motivações so
ciológicas.Como diria Hugues Neveu,"la cité" apparaît comme un lieu sen
sible ou s'accumulent les sacralitós".(71) 

Algumas moveram grandes influências e venceram com maior ou menor 
facilidade as resistências que localmente ou nos centros de decisão se 
lhes opunham.Era ao rei que,em última análise,competia conceder a auto
rização final.Mas à Coroa normalmente não interessava forçar novas fun
dações quando os poderes locais contra elas se levantavam.Algumas vezes, 
principalmente a partir de Fiiipe iyj0 pr6prio Rei matava à nascença pe
didos de novos estabelecimentos na cidade. 

Começaremos por referir aqueles pedidos que foram registados,ten
tando encontrar as razões da negativa.Depois sumariaremos as circunstân
cias do aparecimento das novas C a s a s < 

a) S.Domingos da Recolecta 

+ Dona Helena Carneiro,viúva de Luís ^arneiro que fora fidalgo,cida
dão e vereador,tinha prometido erguer na cidade um Mosteiro de Religio
sas da Ordem de S.Domingos da Recolecta.Para tal recolheu os Estatutos 
da Instituição e com a ajuda de Frei Sebastião de Pavia,Prior dos Domí-
nicos do Porto,redigiu os apontamentos auc serviriam de base às negocia
ções para o lançamento da nova casa. 

Pelo teor do resumo do texto apresentado pelo dominicano era reuni
ão da Vereação da Cidade de 12 de Novembro de 159^,(72) parece lícito 
concluir que a benemérita e piedosa Senhora havia conseguido do Provedor 
e Oficiais do Hospital do Espírito Santo de Miragaia,adesão à sua inten
ção e promessa de que lhe largariam a dita casa,quintal e Monte para aí 
edificar o Mosteiro.Mas,sem ordem da Câmara - terão respondido - não era 
possível avançar-se mais porque só a ela competia dar licença e autori
zação para "contratar,alsar ou escambar". 

Por esse motivo, Frei Sebastião de Pavia se apre-
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senta na Câmara, era representação da potencial fundadora, a rogar ao Juiz, 
Vereadores, Procurador da Cidade, fidalgos e cidadãos lhe deferissem o 
pedido, visto ser obra pia, do serviço de Deus e bem comum da cidade, à 
qual não acarretaria qualquer prejuízo. 

Transmitido o recado e retirado o Prior da sala, como era da praxe, 
logo ali unanimemente declararam que a obra era muito boa e conveniente 
à cidade, pelo que aprovavam o projecto e contrato e consentiam que o voto 
fosse por diante. 

Mas o procurador do povo Bartolomeu de Rezende ousou contrariar a 
unanimidade dos 16 cidadãos presentes e requereu ao.^uiz, Vereadores e 
Procurador da Cidade que não consentissem tal sem que dessem seu parecer 
os Vinte e Quatro do Povo. 

A resposta que recebeu foi que a culpa da ausência dos Vinte eQiatro 
naquele momento, lhe cabia a ele visto que oportunamente lhe haviam reco
mendado que os fizesse concentrar ali para deliberarem conjuntamente. Por 
isso, não atendiam ao seu requerimento. 

A verdade é que o mosteiro não foi fundado. Infelizmente faltamnos ■ 
os livros de vereações don dois anos seguintes e, por isso, é arriscado 
apontar a razão final do fracasso do projecto. Todavia, atendendo a que 
a Confraria do Espírito Santo, onde se pretendia fundar o Mosteiro,perten
cia aos mesteirais, é de admitir que estes se opuseram terminantemente e 
impediram a concretização da promessa de D3 Helena  como aliás, viria a 
suceder todas as vezes que alguém tentou assenhorearse do sítio, onde 
desde épocas remotas estava implantado o hospital.(73) 
b) Ordem da Santíssima Trindade 

Também os religiosos da Ordem da Santíssima Trindade cobiçaram o local 
onde se erguia o hospício do Espírito Santo. Não admira: era sítio de mui

ta e boa água; ficava próximo do rio e da Porta Nova; tinha vistas aprazí
veis ; dispunha de espaço suficientemente amplo para uma boa fundação. 

Não sabemos quando foi feita por estes a primeira tentativa de ocu
pação. Co 1 efeito, em Setembro de l600 quando tentaram captivar o local, 
como das outras ocasiões, diz o escrivão, encontraram resistência por parte 
dos moradores de Miragaia, resistência essa que incluiu, "desordens e escân
dalos". Oposição activa, talvez violenta. 

• /. 
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Mas se a tentativa não resultou não foi porque nao tivessem pre
parado a acção com prudência e cautela. De facto, haviam subornado von
tades entre as quais certamente as de algum provedor ou administrador do 
hospício-., Fizeram largas promessas à população local. Alegaram parentesco 
real ou fictício com pessoas da governança( ?k ) e cidadãos. E até parece 
terem apoios de alto nível: a notificação ao corregedor do crime da Relação 
(Doutor João Freire de Andrade) e ao Corregedor da Comarca (Doutor Jerónimo 
de Teive) da resolução negativa da Câmara deixa aberta a hipótese de estas 
individualidades eé'tarem do lado dos frades. E a entrega de papéis no De
sembargo do Paço por parte da Cidade não quererá dizer que também aí a sua 
causa não era desconhecida? 

Como não podia deixar de ser, o assunto foi agendado em reunião da 
Câmara. Aí, os Procuradores do Povo acharam modo e argumentos para conven
cer da sua razão o Juiz e Vereadores. 

De facto, diziam, o hospital e ermida foram criados, há muito, pelo 
povo para recolhimento de pobres peregrinos e ainda na época desempenhava 
essa função; 

Além disso, a água que ai corria, sendo uma das melhores da cidade 
tornava-se vital para a população quando as cheias alagavam a zona de Mi
ragaia, como acontecia todos os anos. 

Por último, aí se recolhiam as viúvas dos mareantes bem como mestres 
e pilotos que caíam em pobreza. 

Pelo que, não podiam permitir no local a instalação dessa Ordem 
nem de outra qualquer. Se o problema não fosse ali resolvido, escreveriam 
ao Rei as vezes que necessário fosse e até enviariam â Corte emissários 
para provar junto das instâncias do poder a justeza das suas razões. 

De facto, Francisco Dias, um dos Procuradores do Povo, foi enviado 
a Lisboa, ao Desembargo do Paço cora papéis a provar que o hospital perten
cia à cidade. 

A sua ida porém, nao ficou a dever-se a discrepância do Juiz e Ve
readores quanto ao assunto','mas antes à necessidade de levar à Corte docu
mentos da contenda da cidade com o Conde de Penaguião.(75. ) 

Durante muitos anos,o pedido parece ter morrido. Mas, em 1626, de 
novo os frades da Santíssima Trindade tentam obter autorização da Câmara 

./. 
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para edificar um mosteiro na cidade ou arrabaldes. Desta vez, mais pru
dentemente nao indicam qualquer preferência por local. 

A pretensão foi discutida em Câmara no dia 11 de Março daquele ano 
e logo,nointerior da Veração, se manifestaram posições a favor e contra. 
Dois Vereadores, Bento de Aguiar Caldeira e Baltasar Pinto Aranha, acha
ram que o pedido era razoável e nue se devia, sem mais, apresentar ao Rei 
o requerimento dos Trinitários , apoiando-o.O Procurador da cidade reforçou 
este parecer. 

Não foi da mesma opinião um outro Vereador, António de Amaral de Alt» 
buquerque aue, sendo filho de António Leite da Costa, Vereador em 1600, 
trouxe à colação o requerimento apresentado nesse ano bem como a resposta 
aue então se lhes dera e ainda uma ordem régia posterior pela qual se orde
nava à Câmara não autorizasse o levantamento de qualauer mosteiro, sem 
licença sua. (76 )Apoiado no regimento dos Vereadores, contido nas Ordena
ções, opinou ainda que a questão nao poderia finalmente ser resolvida sem 
se convocar uma Junta na qual deveriam participar as pessoas da governança 
e do povo. ( 77 ) A este voto, encostou-se o Vereador Pinto Aranha. 

Finalmente, os Procuradores do Povo recusaram-se a emitir qualauer 
parecer sem previamente ouvirem os Vinte e Quatro. 

Oito dias depois reuniram-se separadamente os fidalgos e cidadãos e 
os Vinte e Quatro do Povo. A conclusão dos dois grupos foi totalmente co
incidente: a cidade, sustentando-se com o que lhe vem de fora, nao era 
capaz de suportar mais mosteiros do cue aqueles que já contava. Pelo aue 
nem este nem ne ham outro deveria ser autorizado, nem agora nem nunca.(78 ) 

Os mesteirais, reunidos no Hospital de S. Crispim dos Sapateiros, 
foram mais longe e declararam: "os mosteiros que nella ha são em muito 
periuizo desta Cidade e povo delia, e bem se vé pello mosteiro dos frades 
bentos terem tomado o milhor desta Cidade assi estes como os demais ..." 
(79 ) 

De facto, os Beneditinos encontravam-se magnificamente situados, e 
já na altura, como veremos, não faltou quem se opusesse â entrega daquele 
local, embora se deva dizer que na época, a zona estava relativamente de
gradada pela presença da tropa castelhana oue, como sabemos, por ali fize
ra quartel até 1596. 

./. 
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Perguntar-se-a: por que é que uma cidade que contava tantos capti-
vos nas praças do Norte de Africa se mostra relutante à fixação na ci
dade de nm Instituto que se dedicava precisamente à libertação dos apri
sionados? Em 1600, ao que parece, •ra o local que era questionado pelo 
povo. Mas em 1626 era a própria fundação que se queria impedir, sem dú
vida pelos encargos directos e indirectos que acarretaria ao município. 
Aliás, depois dos Carmelitas Descalços, em I617, mais nenhuma Religião 
conseguiu licença para se instalar no burgo. Os primeiros que conseguiram 
romper esta persistente resistência que também era em parte do poder cen
tral, foram os Oratorianos em I68O, não sem grandes dificuldades.( 80) 

Ainda neste ano de I626, os Vereadores viram-se confrontados com 
um requerimento que, não sendo igual aos anteriores, implicava incómodos 
parecidos na sua execução. Não se tratava já da introdução de nova ordem 
mas de transferência de uma já existente. 

Ë que as grandes cheias do inverno de I625/I626, além de arruinarem 
parte do muro entre a Ribeira e a Porta Nova, derrubaram a cerca do conven
to de. Corpus Christi , danificando gravemente a Igreja e os dormitórios. 
A recuperação e restauro dos prejuízos iria exigir grandes verbas, sem que 
estivessem livres de, nos anos seguintes, sofrerem novas arremetidas. 

Pelo que a Prioreza,em nome das ^eligiosas escrevera à Câmara a 
solicitar que tratasse corn Sua Magestade a transferência do Mosteiro pa
ra dentro de muros,para bem das professas e mais apurado serviço de Deus. 

0 Escrivão não registou qualquer resposta formal da Vereação.Ape
nas se classificou o pedido das freiras como "tão justo".(8l) 

Sabemos que a mudança não se efectuou.Porquê? 
A Câmara ter-se-á limitado a registar cortesmente o pedido da ins

tituição,sem lhe dar suficiente importância? Ou as freiras desistiram da 
transferência? Ou a Corte impediu a sua concretização? Ignoramos. 

d) Recolhimento de clérigos 

Dois anos depois, um sacerdote de Lisboa que no Arcebispado da capital 
servira muitos anos de Provisor e Vigário Geral, o Doutor- Damião Viegas, 
pretendeu, juntamente com "outras pessoas nobres, ilustres e de letras", 
fundar no Bispado Portuense um Instituto a que chamou recolhimento de clé
rigos, cujo objectivo seria o de "reformação do clero de que ha tanta 
necessidade". 

./. 
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0 pedido foi dirigido ao Rei, em Hadrid, e solicitava não só a li
cença da fundação em sitio adequado mas também airuma renda ou juro que 
lhe garantisse o sustento de modo a não serem molestos ao povo e a não 
se dispersarem na recolha de esmolas. 

A resposta do rei foi negativa por duas razões: 
12 - Fora decretada uma proibição de se erguerem em Portugal e em Castela 
novos mosteiros de religiões conhecidas e aprovadas por se entender que 
o número de ministros eclesiásticos e de pessoas consagradas era já sufi
ciente . 
22 - Tratando-se de indroduzir um novo instituto,sem regra nem constitui
ções, os inconvenientes aumentavam e desaconselhavam a aprovação. 

Mas a ideia que presidiu ao projecto merece bem ser fixada: no meio 
da decadência generalizada das ordens religiosas (82 ) surge a preocu
pação de reforma do clero através do recolhimento e da interiorização das 
obrigações do- estado sacerdotal e da vivência mais perfeita da liturgia(83). 

0 local preferido pelo fundador seria a cidade? Não sabemos, pois o 
documento cala essa circunstância. 

e) - Frades de S. Bernardo 

Também os cisterciences, em época de maior vitalidade apés a cria
ção da Congregação Portuguesa, em 1.56?, totalmente independente do resto 
da Ordem ( 8k) pretenderam radicar-se no Porto, por volta de I631. 

No requerimento que o Geral de S. Bernardo dirigiu ao monarca asse
verou que, no fundo, pretendia transferir para nova fundação os religiosos 
e as rendas de outro mosteiro que, para o efeito, seria evacuado('85 ) 

Ignoramos qual fosse a unidade ©. desactivar. Mas a resposta do rei 
" por justas causas" foi negativa. Não sabe -or se a nuertão chegou a ser 
posta à Câmara da cidade, pois falta-nos o livro de vereações daouele ano. 
Mas, sera dúvida, se aqui fosse apresentado o pedido, encontraria ouvidos 
surdos, tal como, em l6l4, quando por , carta régia, se solicitou ao Sena
do que, do Cofre dos Crescimentos,emprestasse 2.5oo cruzados para impres
são da 3a e ^n partes da Monarquia Lusitana de Frei Bernardo de Brito, 
a amortizar no prazo de 2 anos ( 86 ) . 

./. 
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f) - Hospitalários de S. João de Deus 

Já no fim do período filipino, os Irmãos da Caridade propunham-
-se estabelecer na cidade um convento e hospital para convalescentes que 
tivessem alta da Misericórdia. 0 número de camas+ segundo o seu projecto, 
não iria além das 6.( 87) 

Apresentada a proposta na Câmara, foi convocada uma Junta de fidal
gos e os Vinte e Quatro do Povo que,reunidos conjuntamente, deliberaram 
por unanimidade indeferir o requerimento porque "não convinha por via 
alguã consentirsse o ditto mosteiro por ser em grande prejuízo delia 
cidade ..." ( 88) 

As razões concretas da negativa merecem ser conhecidas: 
12 - a Cidade e seu Termo encontrava-se sobrecarregada de mosteiros, 

sustentando-se todos com os mantimentos qne vên de fora da cidade 
e que aqui são vendidos a preços altíssimos. 

22 - Trata-se de religiosos estrangeiros. Efectivamente tinhamvindo de 
Espanha para Portugal em l606* ( 89) 

32 - Sustentavam-se de esmolas - o que vinha agravar a situação dado 
que a maior parte dos mosteiros da cidade se socorriam das mesmas. 

^2 _ A Misericórdia possuía uma casa apta e capaz para cuidar dos con
valescentes. 

52 - A resposta dada aos Religiosos da Santíssima T.rindade, anos atrás, 
não permitia outra que não fosse do mesmo teor. 
E assim, uma vez mais, agora por decisão camarária, mais uma Or

dem religiosa § impedida de aqui lançar alicerces. 
A rejeição liminar por partes.-da maioria da população do Porto 

de qualquer implantação de novas ordens religiosas, mesmo daquelas 
de quem seria lícito esperar bons serviços sociais, e as observações 
mordazes acerca das já existentes, bem claras na alucao aos beneditinos, 
parece proceder de 1 uma consciência bem viva de que os frades e freiras, 
em número excessivo, constituíam pesado encargo para a Cidade. A Coroa, 
aliás, pressionada de vários lados, inclusive pelos nobres como ficou 
patente nos capítulos das Cortes de l6l9, reagiu do mesmo modo. 

Não deverão entender-se no mesmo sentido as más vontades tradu
zidas nas objecções a que os religiosos colhessem pequenos benefícios, 

./. 
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• à custa dos bens públicos? Assim, em 1607, os Procuradores do Povo e 
da Cidade tentara impedir que os Gracianos aproveitem para o seu quin
tal as águas que sobravam da Fonte das Virtudes.(90 ) 0 pretexto ê aue 
elas eram do povo e a ele faziam falta. 

Em l622,as mesmas e os moradores das Taipas recusam satisfazer um 
pedido dos beneditinos que pretendiam alargar o seu claustro à custa 
lie quintais, situados na mesma rua, foreiros â cidade. í 91 ) E em lí4o, 
os Procuradores do Povo opuseram-se a que fosse doado aos frades car
melitas um pequeno rossio pedregoso pa-a alargamento da sua cerca.(92 ) 

Cpmo interpretar tais recusas e objecções? 
Kao sendo importante no seu objecto, não serão a expressão de uma menta
lidade adversa às demasiadas concessões e privilégios dos religiosos? 
Kao constituindo ainda manifestação de anti-clericalismo precoce, não 
poderão, todavia, ser ignorados quando se estudam as raízes do fenómeno 
em Portugal. 

2mk-Ordens implantadas 

á) - Eremitas de Santo Agostinho 

Ao contrário do aue sucedeu com os Benefiitinos e Carmelitas Descal
ços o estabelecimento dos Gracianos no burgo portuense não deixou ves
tígios no Livro de Vereações respeitante ao ano em que se instalaram: 
1592. 

O facto é de estranhar porque se exigia urna autorização da Câmara 
para o efeito e, normalmente, tal autorização competia a uma junta alap-
gada onde tinham lugar, além dos governantes, os fidalgos e cidadãos e 
os Vinte e Quatro do Povo, como se verificou cora as duar Ordens acima 
citadas, corao veremos. Porquê tal omissão? 

Na verdade, a licença fora-lhes concedida em reunião normal da 
vereação, sem que se julgasse necessário convocar os fidalgos e repre
sentantes do Povo. Sabemo-lo porque, quando,, em 1597, os beneditinos 
requereram autorização para se instalarem e lhes foi despachada favo
ravelmente pela Câmara, os Procuradores do Povo reclamaram que se con
vocasse uma junta alargada para se dar resolução definitiva. E a res-

./. 
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posta dos Vereadores foi que, tal não se usara quando em 1591 ou 1592 
(sic) os Padres de Nossa Senhora da Graça" pediram licença para faze
rem o seu mosteiro de novo nesta cidade."( 93) 

Será que a razão da omissão se pode encontrar no facto de a 
2^ metade do ano de 1592 ter sido muito agitada no Porto, devido à ques
tão do restabelecimento dos portos secos? 

lias se falta na documentação municipal a notícia da sua implanta
ção, outras laudas testemunham a sua presença. Assim sabemos que para 
o mosteiro tomaram 8 casas e k chãos, tudo propriedade da Câmara cujos 
foros totalizavam kkO reis.( 9*f) Em l6o6, tornou-se necessário abrir uma 
calçada da Porta Nova para o postigo de S. João,pelo exterior da muralha 
porque o caminho que antes existia, pelo interior do mesmo, fora tapado 
para benefício dos padres gracianos.(95 ) No ano seguinte, a Câmara auto
riza o Prior, Frei Luís Pinto a esburacar a muralha para abastecimento 
de água ao mosteiro.('96) 

Em 1607 conclui-se o calcetamento do Terreiro de S. João Novo.(97 ) 
D Jerónimo de Meneses, Bispo do Porto, em 1592, ano da sua entrada na 
Diocese, concedera-lhes como sede a nova Igreja de S. João Baptista de 
Belmonte. Mas, como vimos atrás, essa doação nao extinguiria automatica
mente a paróquia aí fundada, embora, a prazo, para tal contribuísse. 

As obras internas do mosteiro foram muito lentas. Até l6l5 estive
ram recolhidos em casas pequenas. P0r essa altura, o Prior Frei Francis
co de Cristo obteve do rei uma avultada esmola a extrair do Cofre dos 
Crescimentos da Sidade destinada às casas de sobrado.(98 ) 

Em l623t segundo nos informa D. Rodrigo da Cunha, a construção 
prosseguia lentamente e as instalações não comportavam mais que 6 
religiosos»( 99 ) Em 1688 já o número de conventuais subira para 15 (100) 
mas a edificação do mosteiro, segundo Novaes, ainda não estava concluí--
da. (101 ) 

b) - S. Bento da Vitória 

Também os discípulos de S. Bento, de vocação predominantemente ru
ral, acharam que era útil o seu labor apostólico no meio urbano onde a 

./. 
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população se concentrava mais e onde,por conseguinte,os frutos do tra-
'balho seriam mais visíveis .lias não cremos que apenas preocupaçSes pu
ramente religiosas motivassem os Beneditinos no seu afã por edificar 
um Mosteiro no Porto.A Cidade,mesmo a dos fins do século XVI,oferecia 
comodidades e atractivos que o campo não possuía. 

0 primeiro passo foi a necessidade sentida de a comunidade possu
ir uma hospedaria onde se agasalhassem os frades quando viessem â cida
de ou por ela transitassem.Por volta de 1580-1583,para esse fim,os Be
neditinos adquiriram uma pousada na Pua do Penedo,abaixo da Porta de 
Cimo de Vila (102),a que chamaram Casa de S.Mauro.(103) 

Data de I583 o primeiro documento régio a autorizar e a subsidiar 
o futuro mosteiro beneditino do Porto.De facto,tendo António Pebelo,ren
deiro das Sisas do Couto de São João da Foz ficado a dever â Fazenda 
Real a quantia de 20$000 reis,foram tomadas umas casas na cidade do Por
to a Diogo de Extremoz,seu genro,sendo os direitos das mesmas doados ao 
Abade Geral da Ordem de S.Bento "para ajuda do mosteiro da sua ordem que 
quer fazer na dita cidade".(104) 

Em Dezembro do ano seguinte,pela primeira vez,o Abade Geral acom
panhado de dois frades,compareceu na Câmara a solicitar o consentimento 
e licença da C i d a d e e do Povo.Todos foram unânimes então em concedê-la 
desde que obtivesse provisão real para oefeito. Deviam os frades,toda
via,indicar o lugar onde pensavam efectuar a construção e a área de que 
necessitavam. Ko entanto,desde logo ficavam proibidos de requerer e uti
lizar ruas e serventias públicas.(105) 

Mas atê 1597 não mais se falou no projecto,pelo menos a nível ofi-
ciai. 

Ora naquele ano o processo vai ser retomado em força. 
Os Beneditinos começam por fazer registar nos livros camarários 

aquela mercê.Antes não teria feito grande sentido jâ que a doação real 
exigla que o objecivo da esmola fosse taxativamente enunciado. 

E em Janeiro do mesmo ano,pouco tempo aP6s a desactivação do pre
sídio militar que desde l58l ocupava a zona da Porta do Olival,o Geral 
de S.Bento renova o pedido perante o Juiz,Vereadores.Procurador da Cida
de e os do Povo,os quais,sem vozes discordantes, autorizaram a edifiea-
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ção do mosteiro em um de dois sítios:ou no lugar onde possuíam a sua 
hospedaria ou no ̂ erreiro que ficava entre a Rua das Taipas e a Rua de 
S.Miguel.Excluem expressamente o "sitio que vai da Vitoria para a Por
ta do Olival" (certamente por eles alvitrado) e renovam a proibição de 
tornarem qualquer rua ou serventia ou o encosto das muralhas. 

Finalmente declaram que,sendo necessária licença de Sua Magesta-
de,deveriam obtê-la antes do início das obras. 

Cerca de um mês depois,Os Procuradores do Povo,cercamente pressi
onados pelos seus pares da Casa dos Vinte e Quatro,exigem na Câmara o 
conhecimento directo da provisão que (ao que constava) Sua Magestade 
havia concedido aos frades.Mais requerera que sejam ouvidos os fidalgos 
e cidadãos e o Povo. 

0 protesto dos Procuradores chegou ao conhecimento do Rei que,no 
mês seguinte,por carta régia de 17 de Março,anulou a anterior delibera
ção da Câmara (106) censurando-a por ter dado licença para a edificação 
sem lho darem a saber previamente,tanto mais que os Representantes popu
lares se lhe tinham oposto e não haviam sido ouvidos os fidalgos e ci
dadãos. (107) 

Filipe II aproveita para,soberanamente,recordar uma norma geral 
que irá ser invocada mais tarde pelos Vereadores para recusarem pedidos 
semelhantes: "sem minha licença não se podem nem devem fazer semelhan
tes mosteiros era nenhuma parte quanto mais em lugar tara principal como 
essa cidade...".(108) 

Logo a seguir aparece-nos uma carta dos Governadores do Reino, 
remetida pelo Secretário Cristóvão Soares,cuja data não se consegue 1er 
mais que julgamos nao errar situando-a no mos de Agosto do mesmo ano. 

Neste documento anuncia-se oficialmente à Câmara que os monges de 
S.Bento pretendem transferir para o Porto o seu Mosteiro de Alpendura
da,desejando Sua Majestade que,antes de mais,se ouvissem sobre o assun
to os nobres e pessoas da governança bem como os Procuradores do Povo, 
de modo que o que se decidir "seja com aprazimento de todos ou da may
or parte".(109) 

Curiosamente,a carta do Secretário tenta convencer o Senado a pro-
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por o lugar de São João da F0z como o sítio mais adequado. 
Em consequência,o assunto foi debatido na Câmara na reunião or

dinária de 6 de Setembro de 1597,tendo sido deliberado que se convo-
cassem imediatamente fidalgos,cidadãos e pessoas da governança para, 
em conjunto,decidirem sobre dois pontos: 

1 - se se devia ou não autorizar a edificação do wosteiro. 
2 - No caso afirmativo,se se devia edificar dentro da cidade ou 

no lugar de S.João da Foz. 

Depois de debatida a matéria,^6 pessoas,incluindo os dois Procu
radores do Povo,opinaram que se autorizasse e se construísse na cidade, 
tanto mais que já em 1583 a Câmara lhes havia concedido tal licença.Na 
opxniao destes,o M0steiro não iria sobrecarregar ninguém:antes seria 
•em muyta nobreza da cydade e sostentamento dos muitos pobres delia'.* 
(110) Quão longe estava esta previsão optimista da realidade constata
da em 1626! (111) 

Cinco pessoas não comungavam desta opinião e,por isso,recusaram-
-se a subscrever a acta. 

A rejeição do lugar de São João da Foz obedecia a razões de liber
dade da barra e receio de que o ^osteiro,no futuro,se intrometesse e 
prejudicasse o abastecimento urbano. 

Obtida a autorização da Câmara,a do Bispo tardou muito.Segundo 
D.Rodrigo da Cunha,(que elogia a virtude de que os novos frades deram 
mostra) D.JerSnimo de Meneses não deu o seu acordo senão em 12 de Agos
to de 1598.(112) 

Por esta mesma altura ou pouco depois chegou à Câmara a provisão 
real a autorizar o levantamento do Mosteiro.E provável que a licença ré
gia apressasse a anuência episcopal já que a provisão foi datada de 6 
de Junho.(113) 

Porém o local da edificação estava ainda por definir.Pelo que foi 
necessário convocar,de novo,uma Junta de nobres,cidadãos e dos Vinte e 
Qnatro do Povo. 

Curiosamente,51 pessoas entre nobres e "mecânicos" excluem,por una
nimidade e de modo absoluto,o local onde veio a ser edificado,aduzindo 
argumentos de peso: 

-teriam que derrubar muitas casas ali levantadas; 
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-era local estrategicamente desaconselhado pois das Torres que 
se construíssem,o inimigo,se lá conseguisse entrar,dominaria toda a 
cidade ; 

-os próprios padres daí devassariam todo o burgo; 
-era lugar propício a quartel quando para tal houvesse necessi

dade ; 
-havia outros lugares na cidade ou nos arrabaldes onde com toda a 

comodidade poderiam erguer a sua ^asa.Entre eles,destacava-se a Rua do 
Penedo onde possuíam o seu hospício a qual rua era "grande e principal 
e nelia nao faltavam muitos quintais".(11*0 

A oposição ao levantamento na zona da Porta do Olival era,pois, 
evidente.Talvez por isso Frei leão de S.Tomás informe que o Mosteiro 
se começou a edificar "com algûa contradição" (115) precisamente naquele 
sítio. 

Gomo ê que os Frades o conseguiram se o Povo e a Cidade expressa
mente vetaram o local e se o próprio Rei,cerca de um ano antes,colhidas 
informaçSes,apontava o lugar de São João da Foz como sítio mais conveni
ente? 

A explicação nao parece simples.Mas pensamos que os Beneditinos 
apostaram no facto consumado.De facto,ainda antes de conhecida a autori
zação real definitiva e antes da exclusão do local por parte da Câmara, 
os Frades trataram de adquirir casas na Rua de S.Miguel,corno aconteceu 
com as de Salvador Nunes,foreiras à cidade,sem que,então,qualquer ob
jecção se levantasse.(116) E ê de crer que as contrapartidas que os re
ligiosos ofereceram à cidade e aos moradores das numerosas habitaçSes 
que tiveram de comprar e demolir,demovessem vontades mais resistentes. 
Bepois,era relativamente fácil esgrimir o argumento de que a zona se 
encontrava degradada pela presença continuada da tropa castelhana,argu
mento esse,aliás,que a Câmara usou em l607 para,no mesmo local,implan
tar a Casa de Relação. 

De qualquer modo,o Mosteiro ergueu-se aí,mas as dezenas de casas, 
que foi imperioso comprar,"custaram muyto à Religião".(117) 

Curiosamente um documento de l600 já lhes chama "padres do Mos
teiro de S. Bento da Vitória"* (118) 
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Mas a troca de bens e casas entre a Câmara e o Mosteiro não foi de 
fácil resolução e arrastou-se por alguns anos dl'9 ) sem dispensar de
mandas era tribunal ( 120) 

Além do mosteiro, os Beneditinos adquiriram ainda o quintal do Bi-
calho que fora do Doutor Simão Medeiros, cristão-novo, situado à beira-
-rio , no caminho de Massarelos para a Foz e aí construíram, por volta 
de 1622, um recolhimento arborizado "para convalesencia dos monjes en
fermos e pêra alívio do muito trabalho que os sãos tem com o muito coro 
de noite e de dia e com a muita clausura ..."0-21/) 

Carmelitas Descalços 

A reforma dos carmelitas liderada por Santa Teresa de Jesus e S. João 
da Cruz fez-se sentir em Portugal ainda em vida da célebre freira de 
Ávila. De facto, o primeiro carmelita descalço, por sinal um italiano, 
terá pisado Lisboa quase ao mesmo tempo que Filipe 11.(122) 

Protegidos pelo Poder, rapidamente se consolidaram em Portugal como 
o atesta o facto de em 1628 contarem no reino 15 conventos masculinos e 
femininos. 0-23 ) 

Em I6l7, Filipe III, em virtude da "particular devoção que tenho 
ao Habito dos Carmelitas Descalcos"(12íf ) autoriza que a Ordem estabeleça 
3 Mosteiros no Peino, designadamente no Porto, Viana e Tomar. 

Além do Rei, também o s eu valido Duque de Lerma era admirador e de
voto dos carmelitas reformados. Não hesitou, por isso, em, secundando o 
favor real, dirigir uma carta, em cartelhano,à Câmara do Porto, a reco
mendar os bons préstimos do Senado en favor dos frades.(125) 

Embora a carta do Duque ostente a data de 7 de Março,o 1^ contacto 
oficial entre a Câmara e o Definidor Geral da Ordem, Frei Tom'"de S. Cjri-
lo, não teve lugar senão em 1*+ de Junho de 1617, era reunião ordinária 
da oual, ao nue parece, estavam ausentes os Procuradores do Povo.(126 ) 

0 empenhamento do Ministro castelhano quebrou qualquer resistência 
que o requerimento do Definidor pudesse suscitar. 0 Senado não só deferiu 
o pedido como se dispôs a facultar-lhes o sítio que mais lhes agradasse. 

Mas, subtilmente aproveitou o pretexto para sacar do Duque uma 
contrapartida. 

./. 
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Efectivamente, antes da resposta st Lerma, a Câmara com o Corregedor 
e mais oficiais (os Procuradores do Povo continuaram estranhos ao pro
cesse até ao fim) decidiu in loco que o melhor sítio, fora da cidade e 
perto dos muros, como os frades desejavam, era defronte da ermida de 
Nossa Senhora da Graça entre D caminho que vai para o Carregal e para 
a Fonte das Virtudes. Pelo que lhes doavam o local, que assinalaram com 
precisão, exigindo apenas que não ocupassem o rossio defronte da ermida 
por ser estrada e serventia pública e deixassem caminho largo para a po
voação do Carregal. E logo para "fazerem gosto ao Senhor duque de ler
ma" prometerão uma dádiva de 2.000 cruzados do Cofre dos crescimentos, se 
Sua Majestade achasse por bem, que seriam acrescidos de 500 cruzados por 
ano, durante 5 anos, se o Rei lhes concedesse de novo, a Imposição do 
vinho cuja cobrança se havia abolido por ordem real. (12?) 

Desta forma, delicadamente a Câmara fez pressão para que se restabe
lecesse o imposto cuja receita era fundamental para as obras públicas ur
banas. 3 para garantir o abastecimento de água ao mosteiro ( e indirecta
mente reforçar o caudal da cidade, que era insuficiente)levam os frades 
a solicitar do rei autorize que, a partir da fonte de Paranhos se aumen
te o volume da água que se trazia para dentro de muros. 

E assim se instalaram oa frades na cidade numa casa de aluguer pela 
qual pagavam a substancial quantia de 100 cruzados anuais. (128) 

Como atrás referimos, ignoramos se o donativo de 2.000 cruzados a 
extrair do Cofre dos Crescimentos das sisas lhes foi satisfeito* A verda*-
de g que nos livres de Despesa do Cofre tal verba não consta. Mas as •; 
obras arrancaram, tendo em 5 de Maio de l6l9 sido lançada a primeira pe
dra pelo Bispo D. Rodrigo da Cunha (129) e para elas contribuiram "os 
fieis e a Câmara cora elevadas esmolas." (13o) bem como o próprio Bispo 
o Conde de Miranda e o seu cunhado Conde de Penaguião.(131) 

E em 30 de Maio de 1620, a pedido dos Frades, os termos da promes
sa feita pela Edilidade em 1617 foram integralmente confirmados. Quere
rá isso significar que finalmente a promessa dos donativos foi cumprida?. 
Ê provável, porque em nenhuma sessão da Câmara deste período surge qual
quer reclamação como seria normal se o dinheiro não fosse entregue. 

Quanto à verba de 2.500 cruzados a pagar em 5 prestações anuais, 
nao só é confirmada pelo Senado como o rei concedeu aos religiosos a pro-

./. 
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visao pela qual cobrariam tal esmola na imposição do vinho e do sal 
entretanto restabelecidas.( 132) Ora temos notícia de que pelo menos 
parte dessa verba lhes foi efectivamente entregue: em 1622, 1624 e 
1625. (133 ) Como nos faltam os livros relativos a 1621 e 162J5 ficamos 
sem saber se os restantes *f00$000 lhes foram parar às mãos.Mas não há 
qualquer razão que nos leve a pensar que a promessa não foi cumprida. 

Em Junho de 1622,cinco anos após a sua entrada na cidade,os Carme
litas puderam instalar-se numa primeira parte da edificação entretanto 
concluída.cAs obras da igreja demoraram at' I628; ao que parece,os 
trabalhos das dourações,das pinturas e dos retábulos prolongaram-se até 
meados do século. ( 13*f) 

Como explicar o silêncio dos Procuradores do Povo em todo o pro
cesso? A sua ausência sistemática das reuniões decisivas não ênormal. 
Ter-se-ao associado à cidade nas "demostrassoes da devossão pela sua ver-
tude, eixemplo e pobreza?" (135) Ou terão sido "convencidos" pelo em
penho posto por Madrid no assunto? Cu pura e simplesmente o Escrivão 
emitiu a nua presença? 
d) Jesuítas 

Uma palavra final parece devida à presença dos inacianos na cidade. 
Não que eles se tenham implantado no burgo no período que balisa o nosso 
estudo. A sua primeira casa, na zona da Ribeira, data de I56O (I36) e de-
veu-se à generosidade do cidadão Henrique Nunes de Gouveia, amigo do p.e 

Inácio de Azevedo, mártir da fé. Antes de I580, já o Colégio se havia 
transferido para a Rua das Aidas. (137 ) 

Mas durante a governação Filipina, os Jesuítas cresceram e forta
leceram notavelmente a sua radicação, não obstante a contestação à opor
tunidade e utilidade do seu labor docente. Adquiriram várias proprieda
des, entre elas, o campo de Valmelhorado, contíguo â quinta episcopal do 
Prado. (138)Compraram casas. Conseguiram perdão do foro devido à Câmara 
por edifícios e rossios que ocuparam quando construíram o seu colégio. 
(lífO)Lançaram as infra-estruturas para a canalização de água desde as 
Fontainhas.(141) Mas o grande impulso foi-les dado pelo Balio de Leça 
Frei Luís Alvares de Távora que em 1614 lhes ofereceu a colossal soma de 
3O.OOO crupados (12 contos) que lhe deu direito a "sepulcro elegante"" 

./. 
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na capela-mor do novo templo de que foi intitulado Fundador. C 1̂ -2 ) 
A construção do C0légio novo prolongou-se por décadas."uito cedo, 

porém,a população urbana se decidiu a frequentar o culto dos inacianos 
como o mostra o facto de estes,em 1594,terem requerido à Câmara autoriza
ção para abrir um caminho "muito largo e grande" por onde pudessem passar 
cavalgaduras e carros.Ê que algumas pessoas,das que possuíam tais meios, 
queixavam-se dos maus acessos para a Igreja. (1^3) 

Desde início gomaram de grande ascendente junto das autoridades,es
pecialmente dos Governadores da Relação. Em I58A- ,3epois = de grande esforço 
e persistência, lograram convencer a Câmara de que o novo matadouro da 
cidade, devido aos maus cheiros que provocaria não devia ser levantado 
junto dos açougues, nas proximidades do seu Colégio, mas fora de muros.' 
(144)Assinala-se o facto porque vencer a teimosia dos vereadores nem sempre 
era tarefa fácil. Mas o aspecto mais importante da sua presença no Porto, 
como em qualquer outro lugar onde levantaram Casa, foi, sem dúvida, a acti-
vidade docente. 

Não foram poucas as dificuldades e as contradições que tiveram de 
suportar e superar para pôr de pé as suas classes de latim. Ê que, em 
breve espaço de tempo, experimentaram nos cidadãos e governantes um leque 
de atitudes que foi desde o pedido interessado da criação de aulas até 
à oposição mais radical ao seu funcionamento. 

Aliás, tais sentimentos opostos poderão vislumbrar-se nas vicissitudes 
iniciais que rodearam a sua fundação: apoio determinado e resoluto de 
alguns e reservas e desconfiança da maior parte dos moradores que receavam 
que a criação do Colégio acarretasse desordens para a vida quotidiana/1^5) 

A dialéctica entre as duas atitudes opostas vai desenvolver-se e 
será uma constante. Não se trata, pelo menos no início de se ser contra ou 
a favor dos discípulos de Santo Inácio. E aqui discordamos do grande histo
riador do Porto que foi Magalhães Basto.(146) A questão é mais profunda 
e tem a ver com a atitude das autoridade; portuenses face à instrução ins
titucionalizada. Ora, a governança não a favoreceu.0. estudo da documenta
ção deixa-nos a impressão que os dirigentes, embora não desprezassem as 
letras, temeram e afastaram a hipótese de a sua cidade se vir a tornar um 
centro intelectual. 

Tal nao quer dizer que nao se encontrem medidas pontuais da Câmara 
a patrocinar a instrução, mas estas apresentam-se modestas e sem grandes 

:/. 
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ambições de continuidade e de futuro. 
Em 1546, os oficiais da Câmara tomaram a iniciativa de escrever 

ao rei declarando que na cidade se tornava necessária a contratação de 
UP! professor de gramática e solicitaram que Marcial de Gouveia fosse 
aprovado como tal. (Hf?)E entre os Vereadores, alguns, poucos, tiveram 
fama de grandes cultores das letras como Pantaleão de Seabra de Sousa(l*t8) 
e António Leite do Amaral. OA9) E não ê dificil encontrarmos deferências 
a mestres de gramática privados que se dedicavam a ensinar jovens. Mas 
raramente se vislumbra um esforço oficial para os pagar decentemente. 

Ar sim, pelo menos entre 1599 e I606 ( provavelmente também antes 
e depois) Amador Ribeiro da Rua Escura define-se como mestre de meninos. 
Û.50 )S:n I60O, o P . João de Simões Û.51 ) e Fernão ;íunes(l52 ) eram mes
tres de gramática na cidade. Em l607, igual ofício era desenvolvido pelo 
Lxcenciado Belchior de Araújo que vencia uns magros lOtOOO pagos pela 
Câmara. (153) A Câmara detinha poderes e atribuições neste campo, pois 
em 1617 recusa aos mestres de gramática da cidade (não se refere quantos) 
cartas de favor para gua Majestade para que se lhes desse alguma recompen
sa suplementar pelo trabalho que tinham de ensinar a juventude. (154) 
Mas, em 1619, o Pe. Diogo Vieira, "por esta vez somente" obteve do Rei um 
subsídio de 80S000 reis a retirar do Cofre dos Crescimentos.(155) Parece-
-nos ser este acto a excepção que confirma a regra! 

E em I637, ao Pe. João Nunes Freire, mestre de gramática do Porto, 
ê concedido, como era normal em casos semelhantes, o privilégio de , pelo 
tempo de 10 anos, nenhum impressor nem livreiro pudesse vender eu imprimir, 
sem sua licença, "os cartapaçios que compSs de Sintage grande e de género 
e pretérito com suas regras e construções ..." (I56) 

Mas uma coisa eram os mestres privados ou dependentes da Câmara aos 
quais não se exigia mais que ensinar a 1er e a escrever correctamente, 
(e parece que ficavam por aí as ambições culturais oficiais) outra, Bem 
diferente eram os Estudos organizados por uma Ordem poderosa que, uma 
vez lançados, escapariam totalmente ao controlo da Edilidade. 

E o que os governantes portuenses temeram foi que, a partir de um 
pequeno embrião quebem poderia ser o õolêgio dos Jesuítas, se viesse a 
fundar uma Universidade, como em Coimbra ou em Évora, com a fuga de braços 
que fariam falta nos ofícios mecânicos e noutras actividades produtivas 
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com a perturbação inevitável do perfil tradicional da cidade. 
Valha a verdade que tal fobia não era exclusiva do Porto mas 

existia disseminada por todo o Reino como se poderá concluir das diatri
bes contra o número excessivo de estudantes que se nos revelara nos ca
pítulos das Cortes de l6l9. Por exemplo, os capítulos 28 e 29 dos Povos 
defendem que a causa da falta de gente para as Armadas e para o cultivo 
das terras deve ir buscar-se ao facto de os lavradores e oficiais mecâni
cos mandarem seus filhos às Universidades de Coimbra e Évora e outros 
estudos, os quais, muitas vezes, acabavam por dar em"ladrões" por falta 
de emprego adequado às suas habilitações.(157) Esta ideia ê repetida no 
capítulo 29 da Nobreza em que se advoga a extinção de todas as classés 
de latim com excepção de Évora e Coimbra e, mesmo aí, submetidas a nu
meras clausus.(158) 

Ê à luz desta mentaliâSde estática e conservadora que se deve bus
car a explicação para a hostilidade que, em certi altura, se verificou 
no Porto contra as aulas de latim dos Jesuítas. 

A oposição,todavia, não foi contínua. Pelo menos em I587, dominou 
a corrente de opinião, certamente minoritária, daqueles que entendiam 
que, não havendo no burgo mestres que ensinassem latim, se devia recorrer 
aos Jesuítas a solicitar-lhes que o quisesse aceitar. 

Analisemos os factos.(159 No decorrer daquele ano foi ganhando força 
e apoios a ideia de alguns fidalgos, nomeadamente Afonso Brandão e Lopo 
Cardoso de que era urgente criarem-se classes de latim e que para tal 
o primeiro passo seria requerê-lo â Companhia de Jesus. 

0 assunto foi debatido era conversas privadas. Depois foi levado 
uma e mais vezes à Câmara. Mas o projecto s6 ganhou corpo quando passou 
pelo Porto, em visita, o Provincial P® Sebastião de Morais. 

A sua presença na cidade forneceu excelente ocasião para os promo
tores da iniciativa lançarem o repto final: organizaram um abaixo-assi-
nadocom 11 assinaturas de fidalgos, todos antigos, ou futuros Vereadores 
apresentando-se com ele na Câmara. No documento, rogava-se ao Senado 
quisesse enviar uma embaixada ao Colégio dos Jesuítas a solicitar-lhes 
que criassem classes para os naturais da Cidade e Termo onde ensinas
sem aos jovens "bons costumes doutrina e latim". 

Posto o assunto à discussão, na oual participaram outros cida
dãos e fidalgos, deliberou-se dar execução e seguimento ao abaixa-assi-

./. 
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nado e mandatar uma delegação, para, junto do Provincial e do Reitor do 
Colégio expor a vontade da Câmara: criassem até 3 classes de latim, 
com a condição de aue, sendo o eusto de vida muito caro e dispondo a terra 
de poucas casas para alugar, ninguém de fora da Qidade e seu Termo, fosse 
admitido sem expressa licença da Câmara. E logo elegeram o principal ani
mador da causa, Afonso Brandão para, juntamente com um dos Vereadores, 
Fernão Nunes Barreto, transmitirem oficialmente o pedido. 

0 Provincial e o Reitor receberam-nos com natural abertura. Acolhe
ram bem a proposta e mostraram franca vontade de sereè úteis à cidade na
quele campo específico;mas a falta de pessoal, a carência de meios econó
micos e o imperativo de pedir autorização superior a Roma, impedia-os de 
lançarem imefliatamente mãos à obra. Todavia prometeram que, sem muita de
longa, satisfariam a pretensão municipal. 

Porém, a criação das classes deve ter demorado. 0 Colégio não estava 
preparado para receber alunos. Impunham-se obras que só poderam ser rea
lizadas 10 anos depois. 

Ora, quando em 1597, se preparavam para arrancar com os estudos, de-
parou-se-lhes a mais severa oposição da Câmara, incluindo os Representan
tes do Povo que, alegando a grande dificuldade de abastecimento que pade
cia a cidade em virtude da sua total dependência do exterior, quiseram 
embargar as obras de ampliação do Colégio e, desse modo, tornar impossível 
a abertura das classes. 

A verdadeira razão da austeridade não seria essa, mas outra que tam
bém foi citada na reunião: se já havia tantos estudos neste Reino e se a 
cidade passara sem eles até agora, porquê então permitir a entrada de um 
factor de perturbação da quietude e da rotina do dia a dia?*Sra a mentali
dade tradicional, voltada para o passado que, mais uma vez, acabaria por 
impor-se. 

0 exame dos documentos mostra-nos aue foi muito mais maciça a movi
mentação ara impedir a abertura dos estudos do que a que tivera lugar 
10 anos antes para a sua promoção. Em 1587, a resolução fora tomada por 
urna minoria com alguma precipitação. Em 1597, os Vereadores pretenderam 
uma rejeição solene, formal e inequívoca. 

Para tal, convocaram uma Junta tendo para a mesma convidado os Jesuí-
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tas os qunis exporiam as suas intenções.No fim votar-se-ia para se saber 
qual era a vontade da Cidade e do Povo. 

Assim se fez.Curiosamente,em representação do Povo compareceram não 
sô os Vinte e Quatro mas também os Quarenta e Oito cuja presença,normal
mente mal aceite pela aristocracia, lhes convinha neste caso. 

A votação foi concludente: dos cidadãos, 42 votaram contra os 
estudos. Apenas um, o licenciado Gaspar Gonçalves, votou a favor. E dos 
Quarenta e 6ito que compareceram em bloco nem um voto a favor. A plebe não 
mostrava assim maior espírito de abertura do que a privilegiada fidalguia! 

0 Juiz de Fora recusou-se a assinar a acta, talvez em sinal de dis
cordância com o deliberado. Q-vli ) 

Refira-se ainda que âos subscreventes do abaixo assinado de 1587, 
apenas um, Diogo de Sousa, esteve presente. E o Vereador desse ano João 
Cardoso de Miranda que então não levantara objecções, votou desta vez 
contra o estabelecimento das classes. 

Mas nem todos eram hostis ao programa dos inacianos. Um dos seus gran
des apoios estava corporizado no Governador da Relação, Henrique de Sousa, 
3-Q Conde de Miranda. E mostrou-o bem: ho dia em que os almotaçés foram em
bargar as obras do Colégio fê-los vir à sua presença iuquirindo-os por ordem 
de quem o haviam feito. Ouvida a resposta, alegando defeitos formais, or-
denou-lhes que, de imediato, levantassem o embargo.( 162 ) 

Mas fei mais além: fez acusar de amotinadores os principais cabecilhas 
do movimento que impedia os Jesuítas de abrirem os estudos, mandando, em 
consequência , instaurar-lhes ur̂ a devassa. ( 163 ) 

0 pleito era duro. Sabiam-no bem os cidadãos e pessoas da governança 
que, no intervalo de uma semana, enviaram dois delegados a Madrid a tratar 
o assunto directamente com a Corte. Foram eles o Procurador do Povo,Manuel 
Aranha e o Procurador da Cidade, Francisco da Mota Rebelo.(164 ) 

Não se pode dizer que a missão tenha falhado poia o Rei, após as in
formações que mandou reeolher ( I65 ), decretou a suspensão da obra das clas
ses de latim bem como da devassa que corria os seus trâmites.( l66) 

Estes acontecimentos significaram um grave revés para os discípulos 
de Leiola. Mas não èe deram por vencidos. 

Na verdade, em Julho de 1602, 5 anos após, teimavam em prosseguir 
o seu caminho no ensino dos jovens como parece poder concluir-se do facto 
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de o rei solicitar ao Chanceler da Relação o treslado de todas as peças 
relativas ao processo das classes de latim.(167) 

Infelizmente para eles e para a causa da instrução pública a oposi
ção da Câmara e do povo ao seu projecto raantinha-se tenaz, tendo sido obri 
gado o seu Provincial, P. João Correia, a assinar um termo em casa do Secre
tario Cristóvão Soares pelo qual se comprometia a que os Jesuítas "não 
lessem casos"(l68 ) 

Sabemos, porém, que antes de I606 os inacianos tinham conseguido uma 
provisão real a autorizá-los a manter classes de latira para os seus alunos 
e "padres de dentro do colegeo". was, com "grande escândalo da cidade" en
sinavam também aos de fora. Ora com isso não se conformavam os Procuradores 
do Povo, que na Câmara, insistiam com os Vereadores para que exigissem da 
Companhia o cumprimento exacto dos seus compromissos nesta matéria.(169) 

O: tempos foram mudando. Cada ano sucediam-se na Câmara novas equipas 
de Vereadores e de Procuradores. Se as atitudes básicas permaneceram as 
•esmas, independentemente das pess.oas que ocupavam os lugares, o tipo de 
relacionamento humano e o clima de convivência podiam variar de acordo com 
os indivíduos que, num dado momento, se sentavam na cadeira do poder. Ê que, 
e.-l6l7, os oficiais da Câmara e os Procuradores do Povo concordaram facil
mente que se oferecessem ^OOSOOO reis aos Jesuítas para as obras do Colé
gio. Que obras? Não nos iludamos ouanto aos estudos. Diz-se expressamente 
na justificação da dádiva que eles a mereciam pela "continuação e cuidado 
cora oue acodem as necessidades spirituaes do povo da cidade e doentes dos 
hospitaes e cadeias". (170 ) 

Nem uma palavra sobre as actividades no campo do ensino. Não existi
riam? 

0 mesmo espírito de colaboração é patente, em 1620, na anuência da 
Câmara ao pedido da Companhia para que comparecesse "em corpo de cidade" na 
procissão para beatificação do P . Francisco Xavier. Para as festas, 0 Se
nado contribuiu com a oferta importante de 39SOOO. (171 ) 

Kas em I63O refeurgiu o problema das escolas. Os filhos de alguns mo
radores frequentavam-nas com grande desespero dos Procuradores do Povo que 
invocavam as velhas provisões do princípio do século quo lhes proibiam a 
abertura das classes públicas. 

As penas propostas em Câmara pelos Representante.1- dos Mesteres contra 
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os habitantes que lá mandassem os seus filhos ou parentes sendo de um ex
tremo rigor, traduzem, de facto7uma atitude de guerra aberta contra os 
inacianos que mais se assemelha ao gastar das últimas munições numa bata
lha que se sabe perdida. 

Efectivamente,uma Junta de, pelo menos, 70 pessoas aprovou que todo 
o morador que lá mandasse seus filhos ou parentes a estudar latim, seria 
punido de acordo "6om a sua condição: sendo nobre, seria riscado dos livros 
de cidadão. Se fosse pleheu, oficial ou hão oficial, expulsar-se-ia do bur
go. Era ambos os casos, perderiam seus ordenados se a Cidade lhos devesse. 
(172) 

Sendo velha a questão, parece enquadrar-se num contexto novo: ê aue 
estes anos conheceram conflitos multiplicados em que foram partes a Compa
nhia de Jesus e a Câmara. Assim, em 1629» os Jesuítas agravaram para a 
Relação, aliás sem êxito, de uma sentença dada pelo Juiz e Vereadores so
bre o preço da venda do seu vinho oriundo de Riba Douro(173); entre 1629 
e lo31 decorreu, em várias instâncias, um pleito judicial entre os Jesuítas 
de Braga e a 6idade do Porto pela disputa da jurisdição do Couto de Roriz; 
(17-0. Em l633 decorreu a demanda sobre a água da Fonte das Velhas que o 
Senado queria canalizar para dentro ds muros - a oue se opuseram a Compa-
n. ia e o Bispo. (175) 

Mas a tensão mais duradoura foi a das escolas. Porquê a dureza de 
I630? Será que o número substancial de alunos fez ressuscitar antigos temo
res de que as classés de latim evoluíssem depressa para estudos institu
cionalizados de maior envergadura? Até quando persistiram e endureceram 
os traços de mentalidade contidos nos citados capítulos das Cortes de 
1619? 

Apesar da violência das penas decretadas em Câmara parece que os estu
dos dos Jesuítas conseguiram sobreviver. Isso pode depreender-se do facto 
de, nas Cortes de l6*fl, o Porto pedir ao Rei que acabe com as classes exis
tentes na cidade, sem referi» expressamente os Jesuítas. E dá-se uma razão 
conjuntural: é que os estudantes ociosos inquietavam as mulheres e filhas 
dos moradores que frequentemente andavam em viagem para o Brasil e outras 
parte:.(176 ) A resposta, do rei concorda que os estudos do Reino eram em 
número excessivo.Mas não dá ordem imediata para a sua suspensão. 

0 processo evoluiu favoravelmente : em 1669 lia-se no ColSgio a cadei
ra de Eiiosofia para a qual a Câmara contribuía com 50$000 reis anuais. 
E em I677 contavam já os Jesuítas com 200 alunos.(I76A) 
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2.5 - Presença do Clero na Administração civil 

Admitindo que os clérigos constituíam apreciável fatia da população 
portuense e aceitando que o seu nível médio de instrução era superior à 
generalidade dos contemporâneos, poder-se-ia esperar que a presença dos 
padres na Administração civil se apresentasse notoriamente visível. 

0 correcto tratamento da questão enferma, à partida, de um defeito: 
% que nem sempre ê fácil, a partir das informações deixadas pelo escrivão 
identificar 0 clérigo , nomeadamente quando possui graus académicos, 
caso em que, nao raro, se prefere antepor ao nome próprio o título univer
sitário em prejuízo do eclesiástico. 

Mesmo assim, parece-nos não ser arriscado afirmar que a sua partici
pação directa na administração municipal portuense foi modesta. Talvez 
se tenha verificado o mesmo na vila de Guimarães e na cidade de Viseu.(177) 

Não que a lei o proibisse taxativamente. &e percorrermos as Ordenações 
Filipinas, nomeadamente os dois primeiros livros, não encontráramos cláusu
las que os excluam. E se atentarmos nas pessoas que, durante os 60 anos, 
ocuparam os mais altos cargos da Administração õentral, em Lisboa, verifi
camos que, no dizer do Prof. Oliveira Marques,a "regência foi geralmente 
confiada ao Clero".(178) Muito recentemente o Prof. João Marques salientou 
que, por esta altura, ao Clero foram confiaflas altas funções tanto no go
verno do Reino como na esfera da Justiça.( 179) 

E em outro sector,qual foi o da Administração da Irmandade da Mi
sericórdia do Porto,que era de leigos,(l8o)deparam-se-nos repetidos casos 
de elementos do alto Clero urbano em postos dirigentes cimeiros,como o 
de Provedor,Escrivão e Conselheiro nobre da Mesa. 

Mas não foi assim na Vereação Municipal onde não identificamos como 
clérigo nem um só elemento. ( iSl) 

Encontramo-los, porém, embora raramente em outros postos da 
governança municipal. Assim, em l602 Cristóvão de Castro, Procurador da Ci
dade,era clérigo, ainda que apenas de ordena menores. (l82 ). Quantos mais 
pertenceriam ao primeiro Estado por este grau tão difícil de detectar? 

Frise-se, no entanto, que encontramos casos de contestação à atribui
ção de funções administrativas a membros do clero. Assim em I636, Luís Perei-
ra Banhos foi. nomeado em Câmara, pelos Vereadores, para exercer vitalicia-
mente o ofício de tesoureiro da Imposição dos Vinhos. Imediatamente o Pro-
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curador da Cidade e os do Povo embargaram a escolha porque o tal era 
"clérigo fixado e prehebendario do Cabido e meirinho dos Clérigos izento 
da Jurisdição secular e da camará e officio emcompativel e alem disso ser 
solteiro..."(183 ) 

0 próprio Governador da Relação, pretendendo prover um seu protegido, 
intrometeu-se na questão, reprovando a escolha (l84)«Mas os Vereadores sus
tentaram a validade do acto e o eleito não o rejeitou. 

0 assunto deve ter corrido várias instâncias judiciais pois em I638 
registou-se nos livros da Câmara uma sentença da Casa da Suplicação a con
firmar a eleição do clérigo para aquelas funções um tanto profanas de rece -
bedor dos dinheiros do tributo. 

Mas finalmente acabou por não servir como no-lo demonstra o exame aos 
livros de contas da Imposição. 

A oposição ao clérigo procedia,ao que parece, mais do seu estatuto 
de privilegiado de_ foro do que do facto de exercer funções sacerdotais. 

A incompatibilidade de poderes espirituais e profanos,se não em termos 
legais,ao menos em perspectiva de opinião pública,surge-nos testemunhada em 
outro caso; Em 1597t um leigo que recebeu ordens sacras demitiu-se do ofi
cio de Sindico da Câmara e de Juiz dos Órfãos interino. Efectivamente o li
cenciado Gonçalo Cardoso Nogueira tendo sido provido de um benefício,decidiu 
ordenar-se pelo que, no seu entender, "não podia servir mais os ditos car. 
gos"(l85). A demissão foi aceite sem quaisquer objecções. 

Estes três exemplos isolados apontam no mesmo sentido: a participa
ção do clero na Administração municipal portuense não se verificou senão 
a ;tltulo excepcional. 

Esta constatação, de resto, não deve parecer-nos estranha. Com efeito, 
algumas carreiras estavam vedadas ao clero pela exigência do estado de ca
sado para quem as abraçasse: em l607, por exemplo, decretou-se que Desem
bargadores, Corregedores, Ouvidores, Juizes Letrados não pudessem servir 
os seus ofícios sem serem casados, impondo-se aos solteiros o prazo de um 
ano para mudança de estado.( 186) Outras incompatibilidades decorreriam mais 
do senso comum do que de prescrições legais positivas. 

Poderemos concluir que o clero em geral não participava directamente 
e com responsabilidades na Administração pública local, ao contrário do que 
acontecia na Administração central?Ê uma hipótese a considerar. Quanto ao 
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t'orto filipino essa parece ser a única conclusão permitida pelos documen
tos. 

Quanto à colaboração do Clero com as autoridades estabelecidas,aí 
patenteia-se-nos um vasto campo de cooperação que ainda hoje se mantém.Aliás, 
sem a ajuda dos párocos do '-"-ermo muitos acórdãos concelhios ficariam por co
nhecer e consequentemente por cumprir. 

Além disso,quem melhor que os curas,que recebiam os dízimos,poderia ates
tar a quantidade de pipas de vinho de cutelo que produziam as quintan rurais 
dos moradores da cidade? E quando o ^enado quis vigiar a qualidade das carnes 
de porco que vinham a vender à feira portuense,não achou melhor solução do 
que obrigar os vendedores de fora a trazerem uma certidão do padre da aldeia 
ou vila na qual jurasse por suas rdens aue o animal não morrera de doença. 
(l£'7) Torna-se evidente,pois,que no domínio da organização da vida quotidiana, 
a posição de chefe religioso e os contactos privilegiados aue mantinha com o 
povo,tornavam a colaboração do cura nao s6 indispensável mas insubstituível. 

E tal como na França seiscentista,quantas vezes os párocos das aldeias 
nao s6 anunciavam na estação da Missa dominical as assembleias ou reuniões 
dos moradores como até presidiam a elas?(l8S) 

2,6 - Clero e Laicado 

Para fechar a primeira parte de-te capítulo, pareceu-nos pertinente uma 
referência ainda que breve a um traço que julgamos fundamental na mentali
dade religiosa da época: numa eoeiedade fortemente compassada por ritmos, 
tempos e actos religiosos, os leigos reivindicaram para si áreas exclusivas 
de mando e acção. Em consequência surgiram afirmações de princípio, con
flitos e demandas entre laicado e clero das quais, curiosamente, a arbitra
gem co'.ibe ao poder civil. Não se trata, bem entendido, de conflitos de nature
za teológica. As disputas limitam-se ao campo concreto da organização de 
manifestações de fé, tais como procissões e da administração de instituições, 
que, por serem f\ndadas por leigos, por eles era reclamada a sua direcção. 

Quanto às procissões: certas confrarias e irmandades de leigos afirmavam não 
;sS< o direito de as decidir em condições especiais, independentemente do 
Ordinário, como entendiam aue lhes competia o governo e a vigilância da
quelas que eram tradicionais, principalmente a do Corpo de Deus. 
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0 próprio rei legisla nesta matéria: na sequência de desordens e escân
dalos acontecidos no Funchal, em I603, onde o Vigário Geral fora impedi
do pelas justiças e oficiais da cidade de vigiar a procissão do Corpo de 
Deus, o soberano decretou, em I608, que os clérigos não governassem nas 
ditas procissões mais que as pessoas eclesiásticas, e não se intrometessem 
no espaço doa leigos a não ser que aí deflagrassem excessos que conduzis
sem a irreverências para com o Santíssimo Sacramento.(189) 

No Porto, em cujos livros da Câmara aquela provisão real fora regis
tada, a procissão do Corpo de Deus era regida por 6 ou 8 leigos, normal
mente cidadãos,a quem se entregavam as simbólicas varas do governo.Por isso se 
lheschamava "regedores'.' ( 190) Os conflitos de competência foram frequentes : 
em I63O, uns dias antes do Corpo de Deus, o Vigário Geral Doutor Amaro de 
Meirelles Freire resolvera decretar,por edital afixado na Sé ,que Bob pena 
de excomunhão, comparecessem na procissão revestidos de seus mantos brancos 
os cavaleiros;das 3 ordens militares. Mais determinava que a mesma marchas
se continuamente, sem parar em frente das portas de quem quer que fosse e 
que os leigos não assistissem â sua passagem postados nas janelas ou senta
dos comodamente em cadeiras de espaldar nem se mantivessem de chapéu na ca
beça. 

Com isto, o Vigário Geral pretendia evitar as "infinitas" paragens 
do cortejo em frente das casas dos amidos dos regedores e dos mesteirais 
onde, por algum tempo, se exibiam os grupos de dança, incorporados na pro
cissão. Ê que as danças, faziam com que o Cortejo andasse fora cerca de cin
co horas com grande enfado dos eclesiásticos e sobretudo do Bispo que, impe
dido de se sentar na presença do Corpo da Câmara (juiz e vereadores,reivindi 
cavam, neste acto, a representação de El-Rei e diante de Sua Magestade, di
ziam, o Bispo não tomaria assento) tinha que suportar as ardências do sol 
quente dos fins de Maio ou princípios de Junho. (191) 

Ora, do edital do Vigário Geral a Câmara interpôs agravo para a Rela
ção, contestando a sua capacidade jurídica para obrigar os cavaleiros a 
comparecerem e, sobretudo, reivindicando o governo da procissão e o direito 
a fazer andar ou fazer parar o cortejo, como lhe aprouvesse. 

Nas suas alegações, o Doutor Amaro de Meirelles aceitava que a procis
são tinha, de facto, duas componentes: a secular, das festas e jogos, cujo 
governo pertencia aos leigos e a das religiões, cuja administração cabia ao 
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ordinário. Mas acrescentava que o conjunto fazia parte do culto divino e, 
nessa medida competia ao Bispo determinar o tempo e a hora eni que a procis
são há-de sair e recolher e, consequentemente, o determinar onde e ouando 
o cortejo havia de andar ou -oarar. 

0 Juiz da Relação,porém,não aceitou a validade da argumentação uni
tária do eclesiástico,consagrando na sentença a dicotomia entre as duas 
partes da procissão,cabendo a direcção de cada uma delas respectivamente 
ao Ordinário e aos Oficiais da Câmara. 

Estranha simbiose esta do sagrado e do profano onde,um tanto paradoxal
mente, coexistiam competências e áreas específicas de domínio para os repre
sentantes de cada nm dos elementos. 

Esta distinção de poderes reaparece talvez mais nitidamente na orga
nização e estatuto das confrarias e irmandades, em algumas das quais se 
salvaguardava de maneira muito clara, a laicidade da direcçãoe do governo. 
Urn exemplo típico desta concepção estará na Misericórdia que, admitindo n o 
seu seio e em posição de chefia muitos clérigos, se definia como "irmandade 
de leigos" e, como tal, podia fazer procissões se o entendesse, sem ter que 
pedir licença ao Prelado. ( 1"92) Perceberemos melhor a razão de ser da afir
mação do princípio se acrescentarmos que ela surge ap6s a organização fle 
uma procissão em acção de graças pelo facto de uma faísca caída sobre a ci
dade na tarde de 18 rie Abril de 1621 nao ter provocado senão estragos mate
riais ras- Igrejas da Misericórdia e da Sé. Ora, para esta procissão havia si
do dada licença pelo Prelado. Mas para oue se não criasse um precedente, lan-
çou-se em acta que não era obrigatório pedi-la ao Ordinário. 

E a confraria de Nossa Senhora do Socorro, sita na Torre do Muro da 
Porta Nova, por ser instituída por leigos e pertencer à Câmara da Cidade 
(193) (como acontecia igualmente com a ermida de Santa Ana, ao pé das Ai
das) pôde sacudir, no Tribunal da Relação, a tentativa do Abade de Miragaia 
de s e eobrepSr aos moradores na administração da respectiva ermida, 
sendo-lhes confirmado o direito de eleger capelão para a instituição. 

Mas talvez o exemplo mais curioso de afrontamento entre o poder laico 
e o poder eclesiástico esteja nas circunstâncias que rodeavam o culto da 
imagem do Santo Crucifico de S. Nicolau de Vila Nova, mais conhecida por 
Senhor de Além. 

£ eabido que os portuenses de antanho dedicavam àquela representação 
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de Cristo um carinho e uma devoção invulgares atribuindo-lhe grande poder 
taumatûrgico e dela esperavam, ano após ano, a melhor protecção para as 
sementeiras. 

Ora o lugar habitual onde estava e onde pertencia a imagem era â cape
la de S. Nicolau, na margem esquerda do Douro, cuja administração depen
dia dos irmãos e mordomos da Confraria aí existente, por sua vez sujeitos 
à Câmara do Porto. 

Ora quando se temia qualquer desgraça ou cataclismo, ia-se buscar a 
imagem milagrosa à banda dalém, trazendo-se processionalmente pelas ruas 
da cidade até à Sé, onde se depositava. Não raro os próprios Cónegos trans
portavam a imagem aos seus ombros. (19^) 

Ora, em I63O, achando-se o Santo Crucifixo na Sê e desejando os Ofi
ciais da Câmara e os mordomos da Confraria devolvê-lo â sua casa, os Cóne
gos quiseram impedi-los , no intuito de transferir para o Cabido o direito 
de decidir quando ê que a imagem devia ser movimentada num sentido e noutro. 

Logo os leigos se levantaram e recorreram para o Juiz dos Feitos da 
Coroa da Casa da Relação a reclamar daquilo que consideravam um esbulho. 

Aí a demanda arrastou-se por largos meses durante os quais foram es
grimidos e esgotados os argumentos de uma e outra parte e se referem cir
cunstâncias que impoctain muito a quem queira conhecer alguns aspectos da 
história da ermida. 

A nós, na sequência do exposto, interessa salientar que as grandes 
linhas da dialéctica clero/laicado com corpos distintos e hiararquizados 
aparece aí com uma certa nitidez. Os cónegos, nas suas alegações, mostram-
se já imbuídos de uma mentalidade clerocrata, talvez fruto do concílio tri
dent ino, e advogam que os leigos em questão como fiéis cristãos, se deviam 
limitar a acompanhar as procissões, ficando , no mais, à disposição do Ca
bido como Cabeça que representava o clero do Bispado.( 195) 
Ora é este estatuto inferior que os oficiais da Câmara e os mordomos da 
Confraria do Santo Crucifixo de S. Nicolau rejeitavam. Sucessivamente o 
Juiz dos Feitos da Coroa e depois os Desembargadores do Paço onde a ques
tão foi levada, conservaram os leigos na sua posse antiga de decidirem 
quando ê que a imagem devia ser retirada e restituída ao seu lugar. Aos 
cónegos não restaria mais que a liberdade para acompanhar ou não proces
sionalmente o Senhor de Além. (196) 
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PDT algum tempo a questão ficou arrumada. Quando em I636 a Princesa 
Margarida "ordenou" (atente-se no termo) que se fizesse uma procissão pelo 
bem deste Reino, o Cabido através de um emissário convidou a Câmara a com
parecer na mesma e manifestou a intenção de fazer transportar nela o Santo 
Crucifixo, que então repousava na Sé. 

Os Vereadores responderam que se apresentariam em corpo na procissão 
mas quanto ao Senhor de Além não os acompanharia, pois haviam de o repor na 
eua capela de S. Nicolau antes do dia marcado para a mesma. 

0 conflito não se avolumou porque, no dia seguinte, como era da praxe, 
dirigindo-se à Sé para as preces das Rogações,.o Juiz, Vereadores e Procura
dor da Cidade, logo se abeiraram (feles as Dignidades Capitulares e, mansa
mente, mostraram-lhes as vantagens da participação da imagem na procissão: 
" so com esta Santa Reliquia hir na prosisão poderia Deus nosso Senhor ou
vir este povo." (197) 

Logo o Vereador mais velho respondeu que, de acordo com a Sentença, 
èó CO-' a licença da Câmara poderia, 'a imagem ser transportada em procissão. 
Se suas mercês o pedissem, ela iria, mas nunca poraue o Cabido de motu 
próprio o decidisse. 

Sô então, e talvez muito a custo, é que os Cónegos deixaram as ambi
guidades e os meios termos; que nao só pediam como até rogavam,(198) 

A hora da supremacia total do Clero na organização eclesiástica 
ainda não havia soado e a fronteira entre o Laicado e o Clero era ainda 
bem nítida em aspectos hoje quase impensáveis. 
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3 - A NOBREZA 

3.1 - A Cidade e a Nobreza 

Os historiadores do Porto medievo dedicam páginas, mais ou menos lon
gas, às duras lutas travadas pela burguesia portuense para impedir que a 
nobreza possuísse casas na cidade e nela permanecesse mais de três dias. (199 ) 

Os reis de Portugal, desde D. Diniz, (ao que parece) ( 200) até D. Ma
nuel confirmaram e robusteceram a prerrogativa, tendo cabido ao último, em 
1502,a primeira tentativa da sua revogação.(201) Mas posteriormente a instân
cias da Câmaia e do Bispo, declarou suspensa a carta régia em que o ordenava. 

E em 1526, em pleno reinado de D. João III, D. Paulo Pereira, da céle
bre família dos Pereiras da Terra da Feira, capelão-mor do Rei, tendo fractu
rado uma perna e desejando instalar-se na cidade para aproveitar os rneios clí
nicos e medicamentosos de que ela dispunha e dos quais não podia usufruir nos 
seus domínios fora da cidade, viu-se em grandes dificuldades para poder per
manecer no burgo, não obstante as cartas régias à Câmara a recomendar o fi
dalgo e a promessa real de que o facto "não prejudique cousa alguma aos pri
vilégios que a cidade tem para que fidalgos não possão nella estar antes lie 
serão guardados..." (202) 

D. Paulo sentiu-se obrigado a levar o caso a Tribunal e, cinco anos de
pois ainda não estava dada a sentença definitiva no feito pois, nesse ano, o 
rei mandou que o processo fosse levado à Corte para aí se fazer "o que for 
justiça".(2o3) 

A matéria das tensões entre a cidade e a nobreza ê interessante e nas 
suas linhas gerais a doutrina que tem sido divulgada sobre as reservas do bur
go portuense para com os fidalgos estará correcta. Mas parece-nosque necessi
ta de apuramento e clarificação. De facto, o privilégio, pelo menos na prati
carão excluía todos os fidalgos indiscriminadamente. E, na teoria, o teor 
das confirmações do privilégio por parte de D. João I parece excluir apenas 
os "fidalgos grandes destes reinos" alguns dos quais já haviam até comprado 
casas na cidade.(2o^)E a provisão de 1^12, embora se refira a "fidalgos de 
qualquer condição" concretiza a prerrogativa,não permitindo a permanência 
na cidade às "Donas, filhas dalgo, priores de Mosteiros, abades bentos e mes
tres das ordens militares." (2O5) 

E D. Afonso V, em 1^75, ê ainda mais específico, proibindo a estadia 
a "Duques,Marquezes,Condes, Fidalgos, 6avaleiros,Abbades bentos, Priores, 
Comendadores e pessoas poderosas de qualquer condição e estado..." (206) 
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Essa era a questão principal e a razão de ser da desconfiança dos bur
gueses do Porto para com os fidalgos:ê que estes, sendo poderosos, colocar-
se-iam acima das leis que regulavam a vida quotidiana da cidade e, por isso, a 
sua presença poderia ameaçar a quietude e a paz das famílias e da comunidade. 

Gomo quer que seja, entre I58O e 16^0 o problema encontrava-se já ultra
passado, não se encontrando documentada qualquer contestação ao facto de o Con 
de de Penaguião ter casa na Rua Chã e gozar do título de cidadão do Porto e 
dos Condes de Miranda possuírem palacete na Calçada da Relação. Não se esqueça 
que um membro do Conselho de Portugal, em Madrid, D. Francisco de Bragança 
se orgulhava do título de cidadão da mesma cidade. Aliás, em l6l8, num gesto 
de extrema cortesia, antes de partir para a Corte de Filipe III, ofereceu os 
seus préstimos ao Senado da Câmara.(2o7) 

3.2 A nobreza portuense 

Chegados aos fins do século XVI, primeira metade do século XVII, encon
tramos no Porto uma nobreza peculiar- e diversificada, cujo estudo pode ser 
tentado segundo vários critérios. 

A primeira divisão que se impõe ê aquela que decorre das funções exer
cidas. Assim teríamos: 

3.2.1 nobreza titulada: uma franja insignificante sob o ponto de vista do 
número mas . important!;r-sima pela estreita ligação ao Monarca e pelos poderer 
amplos que detinha. Colocaríamos aqui os Condes de Penaguião e Matosinhos em 
cujas mãos, embora permanentemente contestado, se colocou o cargo de capitão-
-mor e alcaide-mor da cidade e os Condes de Miranda em cuja casa, durante dé
cadas, andou-o ofício de Governador da Relação. Por volta de 1629 estas daas 
casas achavam-se unidas por laços familiares pois os Condes de Penaguião e 
de Miranda do Corvo aparecem referidos como cunhados. ( 2C8) 

Diga-se desde já que não só em virtude do espírito e da letra das Or
denações Filipinas (209 ) mas também da confiança política que os Condes de 
Miranda e os outros titulares mereceram aos monarcas, ( 210) os Governadores 
da Relação chegaram a exercer funções de verdadeiros governadores da cidade, 
mediadores privilegiados entre esta e a Corte, magistrados supremos de toda 
a região. 

Como repetidamente o Chanceler assumia as funções de Governador incluí-
-lo-emos neste sector. 
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No grupo poderemos ainda colocar D. Luís de Meneses, Conde de Tarouca 
que no início do século XVII, sendo menor D.Francisco de Sá e Meneses, Conde 
de Penaguião,serviu o ofício de capitão-mor da cidade.(211) Mas o seu tempo 
de permanência no burgo foi muito curto e riao isento de conflitos com os Ve
readores . 

3.2.2 A nobreza de toga. Este grupo aparece referido em todas as histórias 
sociais do pais neste período. No Porto, englobaremos nele os funcionários 
superiores da Relação e Casa do Porto, com destaque para os Desembargadores 
que normalmente sao referidos na documentação como fidalgos da Casa dei Rei. 
Alargaremos o leque aos restantes julgadores da Relação e ainda aos Correge
dores da Câmara e aos Juizes de fora e Juízes de fora dos órfãos.(212) Se 
nem sempre a qualidade de fidalgos aparece consignada, nas provisões de no
meação, as letras e a carreira da magistratura judicial colocava-os na senda 
da nobilitação e, por isso, os englobamos neste conjunto. 

0 pouco tempo de permanência de uns na cidade (geralmente o mandato do 
Juiz de Fora, do Juiz dos órfãos e do Corregedor não ultrapassavam os 3 anos) 
e o estatuto segregacionista dos Oficiais da Relação não terão facilitado a 
integração perfeita deste grupo na tecitura social urbana. Com efeito em 2h 
de Dezembro de 1612 o Rei, em nome da isenção da justiça e do respeito devido 
aos magistrados,publicou um alvará pelo qual proibia que os Desembargadores 
visitassem qualquer pessoa da cidade mesmo da melhor extraeção; apenas se pode
riam visitar uns aos outros.(213) 

3.2.3 A nobreza autárquica e local detentora do poder e das funções mais im
portantes Municipais e da Fazenda( nomeadamente das que exigiam e conferiam 
mais honra, como as de Vereador, guarda-mor da saúde, contador da Fazenda). 

Devemos alargar o grupo a alguns indivíduos que desempenharam cargos de 
Procurador da Concelho, almotacé, escrivão da Câmara, tabeliães, escrivães 
e tesoureiros de alguns impostos e outros funcionários e moradores nobilita
dos. 

E, por isso, um grupo heterogéneo, mais numeroso que os restantes, hie
rarquizado, embora a arrumação estamental nos apresente alguma dificuldade. 

Poderíamos subdividi-lo em dois patamares, colocando no superior os 
senhores de terras (21*f ) , os que tinham direito ao título de dom (215), os 
Comendadores da Ordem de Malta, o Balio de Leça, os que foram eleitos Prove
dores da Misericórdia (216 ) f Qs Procuradores de Cortes, os Vereadores na sua 
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quase totalidade, (217) os que levantavam as varas do pálio na procissão do 
Corpo de Deus, os guarda-mores da saúde. 

No estamento inferior assentaríamos os funcionários administrativos e 
judiciais que aviam conseguido título de nobreza, ( 21$ alguns tabeliães e 
Procuradores da Cidade e escrivães da Câmara que além de cidadãos gozavam do 
foro de fidalgo e todos aqueles que haviam granjeado oualquer título de no
breza como, por exemplo, Manuel Delgado, cavaleiro-fidalgo, moedeiro, filho 
de oficiais mecânicos, (219) e Bento da Costa Brandão, mercador, cavaleiro-
-íidalgo (22o) 

Não ignoramos que esta repartição bipolarizada da nobreza genuinamente 
portuense é algo artificial. Ê que dentro de cada grupo não seria difícil 
apontar diferenças de poder, de capacidade económica,de honra. Todavia, não 
possuímos mais que informações parcelares que nao nos permitem muito mais que 
perceber que há vários escalonanentos possíveis. E nao se esqueça que igual
mente pertenciam à aristocracia da cidade alguns cidadãos que não gozavam de 
foro de fidalgo, ainda que usufruíssem dos seus privilégios; igualmente tere
mos de considerar as pessoas abastadas que viviam a lei da nobreza, como se di
zia na época, embora rigorosamente não pertencessem ©o 26 estado. Onde iremos 
arrumar estes grupos? Foltaremos ao assunto mais abaixo. 

3«3 -Caracterização da nobreza portuense 

As dificuldades de caracterização da nobreza do Porto decorrem antes 
de mais da heterogeneidade do grupo. Será possível apontar alguns traços que 
convenham e se apliquem à generalidade das famílias nobres ane viveram no 
Porto e seu Termo durante este período? Obviamente que naol 

Has existe um grupo que marcou mais profundamente a vida da cidade e 
deixou sinal da sua passagem nos vários palcos onde decorria a vida auotidia-
na do burgo. Ê esse grupo que tentaremos isolar e dele descobrir o "oerfil. 

Ora esta nobreza, antes de mais, aparece-nos como herdeira e continuado>-
ra daqueles burgueses que, no passado, imprimiram à cidade o seu cunho pecu
liar: burgo que pela sua fidelidade e espírito de serviço do Pei soube con
quistar privilégios e que fez do comércio a mola real do progresso urbano. 
Daí que consideremos como traços da nobreza portuense: 
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12  o ser detentora do poder municipal e defensora das liberdades e pri
vilégios tradicionais, mesmo quando isso lhe custou lutas, sacrifícios 
e vexames. 
A defesa intransigente dos privilégios e tradições constituiu por si 
s6 um forte incentivo à coesão desta nobreza que, para além das di
vergências e querelas entre pessoas e famílias, soube estar unida 
nas grandes lutas travadas contra aquelesfinclusive a Coroa, que 
pretenderam restringir a jurisdição e poderes municipais. A quando 
da contenda da Cidade com o Conde de Penaguião, este não apresenta 
como sua testemunha de defesa nenhum exvereador.Mas Gaspar Coutinho, 
veio mais tarde a ser vereador. Duvidamos ê que, depois de exercer 
tal ofício,, continuasse a defender as pretensões do Conde.(221) 

2Q  Esta nobreza, como era normal na época, (222) ê sensível à honra, não 
rejeitando os cargos que a proporcionam: vereador, provedor e es
crivão da Misericórdia, definidor ou eleitor dos 15 nomes que trie
nalmente são enviados a Corte para apuramento e nomeação anual dos 
Vereadores e Procurador da Cidade. Mas recusa servir quando os coupa. 
nheiros não são de igual qualidade ou o cargo se desprestigiou. Daí 
o desprezo pelo ofício de almotacê por parte dos nobres e o afa com 
que o buscavam aqueles que desejavam promoverse. 

3
o
  Nobreza urbana mas fortemente ligada ao campo. Preferia construir a 

sua casa na Rua Nova ou na Rua das Flores, as melhores da cidade, de 
onde se ausentava para as suas quintas por períodos mais ou menos lon
gos ,preferivelmente depois do Corpo de Deus até ao fim das colheitas. 

■̂Q _ Porisso, podemos chamarlhe absentista. Absentismo que não deve ser 
exagerado pois quando, no ar correm notícias de perigo militar para 
a cidade, muitos deles regressam para dentro de muros» Talvez não se 
possa dizer o mesmo em momentos de rebate de peste, para a prevenção da 
qual, às vezes, há dificuldade em recrutar nobres para guarda das por
tas da cidade. 

5
o
  Além da ligação ao campo e à produção vinícola , há indícios do seu 

interesse directo ou indirecto pelo trato mercantil. 
Ê sintomático que Dona Maria Henriques, viuva do fidalgo Fernão Nunes 
Barreto, detenha a propriedade de duas boticas na Praça da Ribeira, 
das quais pagava foro à cidade, recebendo o conveniente aluguer de 
quem explorava pessoalmente o negócio. ^223^ ^ Luis Brandão, fidalgo 
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da Casa Real, ai igualmente possuía una botica.(224 ) Duarte Carneiro 
Rangel, fidalgo,recebia pensão por 2 lugares de venda da Praça da Ri
beira que lhe pertenciam e estavam alugados à mulher do mercador Santos 
de Sousa (225 )• Possuíam ainda boticas naquele local duas mulheres oue se 
tratavam de "dona" e uma filha -famílias. (226 ) 
Nao deixa de ser sugestivo que o cereal de mercadores estnangeiros seja 
vendido nas lojas dos fidalgos Jorge de Magalhães,Fernão Nunes Barreto, 
Gaspar Nunes Barreto, Nuno Tavares, Jorge Vieira e outros tanto como nas 
lojas de mercadores de profissão.(22?) E, apesar de isenções fiscais, de
paramos com os fidalgos Diogo Leite do Amaral e Lie.do Manuel Alvares a 
declarara Alfândega respectiavamente 150 alqueires de trigo(22S)e 20 arrobas 
de açúcar(229)quantidades que,decerto,não se destinavam a autoconsumo. 
Dir-se-ia que se trata de casos isolados. Talvez, Mas suficientemente nume
rosos para não passarem despercebidos. 
Não terão estas actividades nada a ver com as raízes longínquas da fidal
guia do Porto deste período? 

E aue dizer do facto de António Leite do Amaral, fidalgo e vereador, 
ser genro do mercador Simão Vaz da Costa? (23o) 

No que respeita à produção vinícola, vimos no capítulo anterior quan
to ela interessou número considerável de nobres alguns dos quais não des
denharam fazer trato de vinho, certamente através de seus criados. Recorde
mos o Balio de Leça e os fidalgos Bento de Aguiar Caldeira, Simeão Alvo 
Godinho, seu filho Pantaleão Alvo Godinho e outros. 

60 -Parte da nobreza do Porto, COMO aliás do resto do país, ficara devendo ao 
Ultramar e aos serviços prestados no Brasil e nar Ilhas as honras e acres
centamentos de que foi alvo nos últimos anos do período filipino( 231). A 
muitos foi imposta como condição da nobilitação futura, a obrigatoriedade 
de uma comissão na Africa, na Índia on no Brasil. ( -23a 
Fernão Brandão irmão de João Brandão foi um dos fidalgos portuenses que 
tentou na Índia a via da glória e do proveito, tendo exercido o cargo de 
capitão de Chaul.(233) 

7Q- Finalmente,'depois de tudo o que foi dito, poderemos acrescentar que a 
nobreza portuense, pelo menor aquela que situamos no grupo superior, era 
abastada. As suas principais fontes de rendimento eram constituídas pelos 
frutos da terra que lhes vinham de suas quintas e comendas, pelas pensões 
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de propriedades urbanas e rurais e pelas tenças reais.Ura ou outro, como 
vimos, achava meio de, sem perder a honra, obter lucros nos tratos do 
vinho e do açúcar. 

As provas documentais da capacidade económica da fidalguia sendo 
muito dispersas, podem ser encontradas. Achâ-las-á quem percorrer as lau
das dos legados pios, doações e testamentos deixados pelos fidalgos em 
favor de instituições religiosas e irmandades da cidade. Por exemplo, 
entre 1580-16^0, fidalgos, cidadãos e pessoas da governança, ou suas mu
lheres e viúvas deixaram em favor da Misericórdia do Porto 15 testamentos 
ou doações, de valor desigual, mas sempre importante. (234) E, entre as 
pessoas que em I63I compraram juros à Câmara para os receber da Imposição 
do Vinho encontram-se dois fidalgos: Ãlvaro Pires de Távora, filho do Ba-

lio de Leça e João de Valadares Carneiro. Ambos investem grossíssimas 
quantias.(235) 

Do mesmo modo,em Setembro de 1623 Bento de Aguiar Caldeira compra
ra à Câmara de Lisboa 200$000 reis de juros para o que dispendeu a 
enorme quantia de 3.800SOOO (236 ) 

Finalmente o número de cidadãos, fidalgos e donas viúvas que entre 
I6IO e I6l2 se apresentaram perante o juiz de fora para registar os seus 
objectos de luxo totaliza 89 pessoas, assim distribuídas 

fidalgos - 20 
donas viúvas - 21 
cidadãos - k8 

Ê bem possível que mais alguns gozassem da qualidade de fidalgo e de cida
dão, pois nem sempre tais atributos foram expressos pelo escrivão. Por 
outro lado, muitos cidadãos não eram fidalgos e nem todas as donas viúvas 
haviam sido mulheres de nobres. Mesmo assim, é elucidativo não só o nú
mero dos fidalgos que se apresentam a declarar os objectos de oiro e pra
ta e de tecidos preciosos bem como a auantidade e valor das peças manifes
tadas.(237) Acrescente-se, no entanto, que, quanto a este último aspecto, 
alguns mercadores que nem sequer gozavam do título de cidadão, não 
lhes ficavam atrás. Citemos Sebastião Pacheco, da Ponte de S. Domingos, 
e os cristãos-novos Francisco Nunes Ximenes, Manuel Francisco, Domingos 
Lopes Vitória e outros cujos rois denotam grande riqueza. 
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3»^ - Os cidadãos do Porto 

A aristocracia da cidade era constituída, sem dúvida, pelos fi
dalgos e cidadãos. Diga-se, todavia, que os termos não são sinónimos 
como, de resto, as páginas anteriores, de alguma forma, o ilustraram. 
Os fidalgos eram aqueles a quem o rei havia concedido tal qualidade e cu
jos nomes constavam dos livros de matrícula de Sua Magestade. Ou então 
aqueles a quem a Casa de Bragança fizera tais por alvará próprio. ( 233) 
A uns e outros era atribuída a moradia ordinária e outras mercês. 

0 cidadão do Porto não recebia qualquer subsídio da Fazenda a não 
ser que, além dessa qualidade, houvesse obtido o foro de fidalgo. A maior 
part-e dos fidalgos portuenses eram^com efeito, cidadãos do Porto. Mas 
não todos. (239) 

Por conseguinte, além da distinção entre fidalgo e nobre que sendo 
um dado evidente nem sempre se mostra fácil de definir, existia uma dis
tinção teórica entre fidalgo e cidadão da qual havia consciência na épo
ca. Quando o rei em 1598 publicou um alvará a dispensar os fidalgos de 
guardarem as portas da cid".de em tempo de peste, como era costume, logo 
os cidadãos deixaram também de comparecer. E os Vereadores deram do facto 
conta ao rei . Reparemos nas palavras: " ... posto que os cidadãos desta 
cidade os mais délies não sejão fidallgos nos livros de Vossa Majestade 
os são muitos de geração muy antiga e assi por esse respeito como pelos 
privilégios de cidadãos-devem ser conservados na posse em que esta ci
dade estaa de todos em semelhantes ocaziões guardarem las portas I ..." 
(2^0) 

Se havia consciência de diferença teórica, cons ta1a-se igualmente 
que, no plano dos serviços a prestar à comunidade e dos privilégios, a 
distinção diluia-se. Por isso é que, neste caso, os Vereadores que eram 
fidalgos, advogam que uns e outros para este efeito se coloquem em pê 
de igualdade - o que o rei sancionou , ao revogar a provisão anterior. 
(241 ) 

E quando se reordenou o serviço de vigilância às portas, estabele-
ceu-se uma escala dos nobres que haviam de assegurá-la, cuja composição 



-316-

social era a seguinte: 
- fidalgos e cidadãos 
- filhos e netos de cidadãos 
- pessoas casadas com filhas de cidadãos e que 
vivessem a lei da nobreza (2^2) 

Quer isto dizer que os cidadãos constituíam um escalão de nobreza, ainda 
que inferior? 

Rigorosamente não. Mas, no estilo da vivência quotidiana, no plano 
de fundões e de estatuto ê muito difícil sustentar qualquer diferença. Os 
privilégios dos cidadãos do Porto não distinguem na sua aplicabilidade 
entre fidalgos, nobres e cidadãos. Quando, em 28 de Janeiro de 1611, o 
rei, atendendo a um pedido ios oficiais da Câmara do Porto, confirma aos 
cidadãos o privilégio de infançoes pelo qual poderiam continuar a usar 
o vestuário luxuoso, proibido pela pragmática de 1609, (2kj> ) são os ci
dadãos, no seu conjunto-, os contemplaflos, sem distinguir espécies ou es
tratos. 0 problema que se podia pôr era se, pontualmente,um determinado in
divíduo podia ou não legitimamente reclamar e usufruir do privilégio de 
cidadão. Mas essa ê outra questão que também abordaremos. 

Mas,haveria estratos entre os cidadãos? 

Parece óbvio. 0 próprio facto de uns serem fidalgos, ontros não, 
estabelecia diferenciações a nível de trato e de convivência social, no 
campo das subsistências e até nos cargos administrativos exercidos: o pos» 
to de Vereador ê reservado para os escalões superiores. Quando em l607, 
Miguel da Costa (que aliás era cidadão e mais tarde foi admitido como ir
mão nobre da Misericórdia)( 2̂ )̂ aparece na pauta de Vereadores enviada de 
Madrid, os seus parceiros pensaram em impedi-lo de tomar posse por carên
cia de "calidades que avião de ter as pessoas que avião de servir de ve
readores por o dito provimento ser tão extraordinário e nunqua visto nesta 
cidade" (2^5) E só quando o rei o confirmou no lugar é que acabaram de
finitivamente as reservas. (2^6) 

Porém, os ofícios de Procurador da Cidade e de Almotacê, embora exi
gissem a qualidade de cidadão para os nomeados e estivessem incluídos en
tre os cinco que deviam ser servidos pelos melhores do lugar ( 2k?) eram 
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por vezes,confiados a pessoas de menos pergaminhos.Aliás,ê sintomático 
que,durante muito tempo,o assento do Procurador do Concelho na sala de 
reuniões da Câmara estivesse afastado da Mesa dos Vereadores. (2;+8) 

Prova ainda esta constatação a atitude de Rui Brandão,Vereador e 
fidalgo que,em l6l*+ se insurgiu contra o facto de Baptista da Costa,bo
ticário de tenda aberta,Procurador da Cidade em l6ll,ter conseguido uma 
provisão que abria esse ofício e o de Almotacê a indivíduos que,como 
ele,no seu entender,eram falhos de qualidade.No entanto,Baptista da 
Costa reclamava-se de cidadão e foi admitido como irmão nobre da Mise-
c6rdia por volta do mesmo ano de 1611.(2^9) 

A própria Corte favorecia a abertura do leque.De facto,em 1623 
rejeitou uma sugestão do Senado da Câmara do Porto no sentido de o Ve
reador mais moço de cada ano servir como Procurador do Concelho no 
ano seguinte.(25O) 

A organização da procissão do Corpo de Deus patenteava também o 
escalonamento dos cidadãos: enquanto os que transportavam o páleo e a-
companhavam a sagrada Custódia,de um e outro lado, empunhando tochas, 
eram fidalgos,as varas do governo da mesma eram confiadas,às vezes, 
a indivíduos acerca dos quais temos dúvida em considerar e arrumar no 
número dos cidadãos,não obstante a prescrição de que não poderiam ser 
chamadas a esse papel pessoas que aniies não tivessem servido qualauer 
cargo da governança.(251) 

E como interpretar senão neste sentido o alvará pelo qual Sua 
Majestade mandava que as pessoas que tivessem servido de Vereador,fos
sem dispensadas, se o pretendessem, do exercício do ofício de almota
cê? (252) Ora para este cargo continuou a exigir-se a qualidade de ci
dadão. 

A existência de estamentos entre os cidadãos está,também,de cer
to modo,insinuada na linguagem utilizada pelos escrivães. Acerca de al
guns opina-se que eram cidadãos principais.Tal diz-se,por exemplo.acer
ca de Nuno Tavares (253) que curiosamente,em 1589,antes da"liberaliza-
ção" do ofício,foi nomeado Procurador da Cidade. 

Se havia uns que eram principais,outros não o seriam tanto. 
Quais eram,então,os principais? 
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Sem dúvida,aqueles que descendiam de antigos cidadãos e que,por 
eles próprios ou pelos seus antepassados haviam prestado serviços rele
vantes à Cidade,na sua defesa ou nos ofícios da governança. Muitos, 
por isso,haviam adquirido o foro de fidalgo. 

No caso de Nuno Tavares,a razão dos seus méritos estava no facto 
de ter prestado grandes serviços ao Rei no tempo das "alterações" de 
I58O e de,como guarda-mor da saúde da cidade,ter desempenhado a sua mis
são em tempo de peste com generosidade e abnegação e risco da própria 
vida. 

Complementarmente,nao seriam principais os de recente aquisição ou 
aqueles que,pelo seu modo de vida,se encontravam mais próximos dos mes
teirais do que da aristocracia.Dificilmente imaginaremos nos cargos da 
governança um Diogo de Oliveira,cidadão,a quem em l601 foi adjudicada 
a obra de pintar a oiro,sobre campo preto,as letras e algarismos da ta
bela de preços das diversas modalidades de passagem de barco no Rio Dou
ro, de uma banda para outra.(254) 

Alies,quanto aos modos de subsistência,encontramos vários cidadãos 
a viver de ofícios igualmente exercidos por muitos outros que não usu
fruíam dessa qualidade:como Diogo de Oliveira,o cidadão Inácio Ferraz 
de Figueiroa era pintor.Não obstante o seu estatuto privilegiado dentro 
do mundo dos mesteres,em 1622 os pintores a óleo não foram providos no 
agravo que interpuseram na Relação pelo facto de a Câmara os querer o-
brigar a dar uma "invenção" para a procissão do Corpo de Deus,como vi
mos. (255)Refira-se ainda que António de Madureira Montarroio e Gonçalo 
Coutinho eram,por seu turno,ourives de prata. 

Outros,como dissemos no capítulo anterior,viviam abertamente do 
trato comercial.E se uns,corno Gonçalo Mendes Pinto (256) se reclamam 
com verdade,de mercadores de grosso trato,cujo exercício não implica
va perda de nobreza,outros rinvindicavam,com menos verdade,o mesmo es
tatuto, tais como João Vicente Carneiro e Diogo Rodrigues Veloso.(257) 

João Brás de Barros e António Rodrigues apresentam-se sem relutân
cia como mercadores de vinhos de loja aberta.(258)Sebastião da Silva Pe
reira ê um dos taberneiros aprovados pela Câmara em 1628.(259)Refira-se 
a propósito que os taberneiros da vila de Monção não perdiam o privilé
gio nem a condição nobre por exercerem o vil ofício.(260) 
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Vários aparecem-nos como rendeiros das sisas que a Câmara com o Cor
regedor fazia apregoar no fim de cada ano.Assim,apenas a título de exem
plo que se poderia multiplicar,refira-se que,em 1584,Francisco Botelho 
arrematou a Imposição do Vinho,Manuel Alvares Cortes ficou com a Imposi
ção de Sal e Jácome de Sequeira contratou a sisa do Pescado.(26l) 

Parece,pois,que os cidadãos do Porto constituíam um grupo muito he
terogéneo: englobava a quase totalidade da fidalguia residente na cidade 
(excluem-se obviamente os funcionários superiores da Justiça e da Adminis
tração que,por condicionalismos de carreira não se radicavam no burgo); 
agregava alguns letrados,médicos ou advogados que exerciam o seu labor 
especifico na cidade e arrabaldes ;estendia-se a um ou outro clérigo,o-
riundo de famílias antigas.Compreendia grande parte dos funcionários 
da Justiça,da Fazenda e da Administração Pública que,não raro,obtinham 
para seus herdeiros o direito de sucessão no ofício.Finalmente,abrangia 
uma pequena parte dos que se dedicavam a actividades lucrativas,aliás 
nem sempre compatíveis com o estado de nobreza,e até alguns membros da 
"aristocracia" artesanal,como ourives e pintores.(262) 

Como se calculará,nem todos eram abastados.Ko campo das possibili
dades económicas,o leque devia ser bera mais aberto do que no dos aspec
tos puramente sociais.Quantos dos cidadãos estariam compreendidos nos 
"envergonhados" que,tal como em Coimbra,a Misericórdia do porto socorria 
com pão e cora dinheiro para cujo serviço elegia um Mordomo nobre e ou
tro de menor condição?(263) Era l6l9,o rendeiro Duarte Dias,no acto da ar
rematação da renda do ver do peso,pranchas e canadas ofereceu 5«000 reis 
de esmola para um cidadão pobre,que,no caso presente,coube a José Lobo 
(264)o qual em 1584 exercera o ofício de Escrivão da Câmara.Aliás,por 
vontade real,o ofício de Escrivão da Câmara devia andar nas mãos de ci
dadãos pobres,como também parece ter sido o caso de Bernardo Pereira Ca
melo,em 1635.(265)0 ser pai de 6 filhas e pobre de bens constituiu a me
lhor recomendação que a Câmara achou para o apresentar no cargo. 

Privilégios do cidadão do Porto 

Pobre ou rico,o cidadão do Porto 
pertencia ao grupo dos privilegiados: não seria submetido a tormen
tos,salvo naqueles casos e modos em que os fidalgos também o fossem; 
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quando houvesse de ser preso, sê-lo-ia "sobre suas menagens", isto é, 
na sua propria casa e não na cadeia pública; poderia usar armas, de noi
te e de dia, ofensivas ou defensivas, não só na cidade mas por todo o 
reino; gozaria de 'todas as graças e privilégios e liberdades que os reis 
haviam dada à cidade de Lisboa, excepto andar em bestas muares; os seus 
caseiros, amos e lavradores encabeçados não poderiam ser constrangidos a 
servir nas guerras excepto se o cidadão em pessoa fosse servir; não seria 
obrigado a dar pousada nem lhe tomariam auas adegas ou cavalariças contra 
sua vontade. Em suma, gozariam de todas as liberdades que antigamente 
cabiam aos infanções e ricos homens. ( 266) 

Para além disso, não pagavam fintas (267) e eram dispensados de 
exercer certos cargos concelhios como o de recebedor da sisa.( 268) Em 
caso de alistamento,nâb o seriam nas companhias ordinárias, mas numa exclu
sivamente formada por nobres e cidadãos, capitaneados, geralmente, pelo 
vereador mais velho. (269) 

E nas procissões do Corpo de Deus tinham lugar de honra, como lhes 
competia, ao lado da bandeira da cidade, acompanhados pelos letrados. 
(27o) 

A aquisição da qualidade de Cidadão 
Como se adquiria a qualidade de cidadão? 

1) - Antes de. mais pelo nascimento. "Filhos e netos de cidadãos" é uma 
expressão que repetidamente nos surge, lado a lado com a de fidalgos e 
cidadãos, quando se trata de escolher pessoas para determinados serviços 
reservados aos melhores da cidade. Parece que esta era a via normal. 

2) - Mas, não raro, os interessados teriam que provar as suas habilita
ções genealógicas: em 1596, Manuel Gago, tendo demonstrado que seu pai 
serviu o ofício de almotacê e era cidadão, que o seu sogro e o pai do 
seu sogro haviam exercido o oficio de Vereador, obteve do Corregedor do 
Cível da Relação uma sentença em que o declaravam como cidadão :"por ci
dadão o declaro."(271) 

Antes, em 1591, em primeira instância, o Juiz e Vereador haviam emi
tido sentença semelhante em favor de Jácome Rodrigues que, perante eles, 
exibira provas de ser filho e neto de cidadãos.(272) 
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Para além do factor geração o merecimento constituía uma via de 
'acesso à qualidade de cidadão. 0 pr5prio rei implicitamente o admite, 
em carta â Câmara do Porto, datada de 25 de Abril de 1592: "os officios 
pubricos desa Cidade ... convém que se sirvão por pesoas de calidade e 
que tenhão merecido a cidade gozar dos previlegios dela ..." ( 273) • 

0 juiz do mérito das pessoas era naturalmente o Rei. Só a ele com
petia conceder as mercês. 

Tal aconteceu com Diogo Moreira da Fonseca, escrivão dos agravos 
da Relação a quem em 1592, tendo-se reconhecido que possuía todas as 
qualidades para servir nos cargos e ofícios da governança, se passou um 
alvará para usufruir dos privilégios e liberdades de que gozavam os ci
dadãos da cidade do Porto.(274) S, em 1623, Pêro Leão, filho natural de 
Gaspar Leão, moço da Câmara de Sua Magestade, depois de ouvidos o Corre
gedor da Comarca e os oficiais da Câmara, obteve provisão real pela oual 
era Contemplado com o privilégio de cidadão e passava a fruir das "honr-; 
ras preheminencias e liberdades como gosão e husão os mais cidadãos del
ia..." (275) 

Mnito embora a documentação não se mostre abundante na ilustração 
ie casos semelhantes, a concessão do privilégio pelo monarca multiplicou-
-se pois se diz expressamente naquele documento que o rei vinha conce
dendo igual graça a algumas pessoas.(276) Entre elas talvez se contasse 
Diogo Rui de Morais que, em 1620, apresentou na mesa da Câmara um instru
mento de como gozava do privilégio de cidadão - o qual logo foi mandado 
registar.(277) 
3) - Por via institucional: o exercício de certas funções na governança 
era aproveitado como trampolim para a consecução do privilégio. Os 
cargos que propiciaram a ascensão foram principalmente dois: tesoureiro 
da cidade e almotacé. 

a) Tesoureiro 

Em 1593» António Dias, da Rua da Lada reivindicava dos vereadores 
que o deixassem servir o cargo de almotacé, pois "por ter servido de 
tesoureiro" gozava das honras e privilégios de cidadão como era notório. 
Ouvido o Procurador da Cidade este confirmou que os tesoureiros goza
ram sempre dos privilégios de cidadão. 

Os Vereadores,porém,recusavam reconhecer-lhe tal benefício. 0 pro-
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cesso seguiu para a Relação onde António Dias acabou por não ser provido 
na sua pretensão. 

Os argumentos esgrimidos pelo advogado da Câmara embora afirmassem 
que o ofício em si não era nobre;aproveitam sobretudo circunstâncias ex
ternas: o pretendente não fora confirmado pelo Rei como tesoureiro, ven
dia vinhos a retalho, era casado com a filha de um pescador e não sabia 
1er nem escrever.i278) 

Mas em 1622, Gaspar Coutinho de Cerveira, enviado à Corte de Madrid, 
foi encarregado pelo Senado de, entre outros negócios, pedir que os tesou
reiros que foram da Gidade, gozassem do privilegio de cidadão como estava 
concedido por uma provisão antiga e por sentença da Casa da Suplicação.Em 
contrapartida, não seriam nomeados para o cargo oficiais mecânicos nem 
mercadores de tenda aberta.(279) 

Por esta via, alguns que, de resto, eram mercadores abastados, con
seguiam promover-se. Referiremos como exemplo o caso de Miguel Dias Homem 
que em Março de l6oy, tendo comparecido numa reunião de cidadãos para tra
tar de taxas e posturas, assinou como os outros os termos dos acórdãos. 
Porém, o escrivão da Câmara achou por bem riscar a assinatura com a seguin
te explicação: "não é cidadão, por isso se riscou" (230). Mas, em l608 é 
nomeado tesoureiro e exerce as funções.(28l) E em l6l0, quando apresen
tou o seu rol à comissão da Pragmática, a sua qualidade de cidadão é ex
pressamente mencionada.(282)' Como o conseguiu? Parece que foi pela via 
institucional. 

Acrescentemos ainda que Miguel Dias Homem entrara para a Irmandade 
da Misericórdia como irmão de menor condição onde o vemos, em l6o4, fa
zendo parte dos 10 Conselheiros eleitos anualmente.(283)Mas tal estatuto 
de irmão de menor condição naturalmente deixou de lhe convir. Talvez por 
essa razão encontramos o seu nome numa lista de irmãos inactivos por doen
ça ou ausência prolongada.(284) 

Finalmente,em 162^, os tesoureiros da Cidade tidos reconhecidamente 
como"pessoas beneméritas'^ foram dispensados de contribuir para a inven
ção que pagavam os marseiros ou os ofícios a que pertencessem, ficando 
obrigados apenas a acompanhá-los na procissão do Corpo de Deus com as suas 
•tochaa o que não constituindo reconhecimento explícito da qualidade de 
cidadão, confirmou uma situação de privilégio, preâmbnlo de ascensão so
cial. (2S5 ) 
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b) Alraotacé 

Quanto ao ofício de almotacê foi,de longe, a via institucional mais 
tentadora para obter o privilégio tão apetecido. Não raro, como veremos, 
a Relação, por sentença, ou o Rei, por carta rén;ia ou provisão, recomendavam 
a eleição deste ou daquele. Outras vezes eram os próprios Vereadores que 
se batiam para que os seus protegidos fossem jurados no cargo. 

Se abunda a documentação dimanada da Corte a exigir que os eleitos 
possuam as qualidades e as partes requeridas, multiplicaram-se também os 
casos em que a legislação se não cumpriu, repetindo-se as situações de in
divíduos que reclamavam a legitimidade da fruição do privilégio a partir 
do exercício da função, não obstante a legislação em contrário. 

Um exemplo será euficiente: Clara Camélia,mulher de Custódio Afonso, 
moradores em Soalhães, fora presa num ajuntamento que tivera lugar na 
Igreja de Mesquinhata no 10 de Maio de 1590, pelo meirinho de Baião, por 
trajar vestes sumptuosas proibidas por lei, vindo a ser condenada pelo 
juiz ordinário do mesmo concelho. Porém, o marido logo veio com embargos 
à sentença, argumentando que servira o ofício de almotacê na cidade do Por
to e assim' ficara cidadão, devendo, por isso, gozar dos privilégios de in-
fanção como gozavam os da governança e os cidadãos. A ré, por seu lado, 
acrescentava que era filha e neta de cidadão e, por isso, fora injustamen
te punida. 

0 meirinho que a prendera e embolsara a terça parte da multa que lhe 
cabia por lei, como acusador que era, invocando o alvará de 1564 (236) con
testava que antes de servir aquele cargo, Custódio Afonso nunca fora cida
dão, e por isso não devia, depois, ser considerado como tal. Aliás era fi
lho de um alfaiate e vivia do negócio de panos e do comércio de azeite e 
vinho que vendia atabernado. Ora tal modo de vida impedia-o de gozar das 
preeminências de cidadão ou de qualquer privilégio nobre. 

Levado o feito perante o Corregedor da Comarca quando em correição 
pelos Concelhos de Baião e de Bem Viver, o marido da ré insistiu na legi
timidade do gozo dos privilégios de cidadão a partir do exercício do ofí
cio de almotacê. "A lei contrapunha a prática corrente. E as suar afirma
ções não parece terem sido desmentidas pelo magistrado, o oual, ouvidas as 
razões dos queixosos, absolveu Clara Camélia. Mais tarde, tendo o meirinho 
apelado para a Relação, a sentença do Corregedor foi confirmada.( 287 ) 
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Pela mesma via, João Vicente Carneiro, natural de Azurara, conse
guiu elevar-se na sociedade portuense. Quando em l6l8, depois de pre
terida pela Relação do Porto, foi apoovada pela Corte a sua candidatu
ra ao ofício de almotacé, declara-se na sentença que era apto a servir, 
embora não fosse cidadão.(288) Mas, em 1625, ê-lhe explicitamente re
conhecida tal qualidade nos livros da Câmara.(289) 

Parece, pois, poder concluir-se do exposto que o exercício dos re
feridos cargos da governança, não garantia automaticamente a fruição dos 
privilégios de cidadão. Havia até leis em contrário que, de vez em quando, 
eram recuperadas.Mas, conjugado com outras circunstâncias de tempo, de 
julgadores e do próprio candidato, tal facto, na prática, constituiu fre
quentemente argumento forte para a promoção. 
*) - 0 matrimónio funcionou também como via eficaz para alcançar a quali
dade de cidadão, quando o pretendente, pelo seu modo de vida e pelas suas 
posses, estivesse no limiar da aristocracia. Tal ê afirmado expressamen
te pelo advogado que apoiou a Câmara contra o tesoureiro António Dias. 
(290) E, como vimos, entre os nobres a quem competia guardar as portas 
da cidade em tempo de peste, contavam-se os genros de cidadãos que vives
sem a lei da nobreza.( 291) 

5 - Finalmente, as letras constituíram, na prática, excelente meio para a 
aquisição do privilégio. Não que todos os letrados do Porto fossem cida
dãos. 0 rol de contribuintes para a finta de l6zt-0, tantas vezes citado 
no capítulo anterior inclui um grupo de letrados não cidadãos.(2^2),Mas, 
um pouco antes, em I635, recorde-se, o Doutor Feliciano Guedes Carneiro, 
médico, nao obstante não ser filho nem neto de cidadãos, logrou ser acei
te pelos Vereadores como almotacé contra o parecer do 3 ui z de fora, ba-
seando-se a argumentação dos seus apoiantes no princípio de que era "pes
soa constituída em nobreza por suas letras" (293). Infelizmente, tal prin
cipio não foi universalmente aplicado. Os cristãos-novos dificilmente con
seguiam vencer o estigma da raça: em 1575, o Doutor Lopo Dias da Cunha 
que acabara de prestar excelentes serviços à cidade na cura do tabardilho 
e que alcançou mais tarde grande fama como médico a ponto de os seus prés
timos serem requeridos pela Corte de Madrid,(29*0 viu rejeitado o seu pe
dido de inclusão nos cidadãos(295).Por volta de l6l8 foi apanhado pela 
voracidade da Inquisição. 
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Em l602,o Lie. do Sebastião Pereira,Advogado nos auditórios da Ci
dade,não conseguiu que o seu nome figurasse na pauta dos Almotacês por 
ser "de nação".(296) Pelo mesmo motivo,o Licenciado Tomé Vaz 6 despedido 
do ofício de síndico da cidade sob o pretexto de que aquele lugar s6 
podia ser desempenhado por cidadãos e pessoas nobres.(297) Em 1612 pu
blicou um volume intitulado "de allegatione super varias matérias".( 298) 
I4as as suas letras nunca o constituíram em nobreza nem o livraram do 
Santo ofício em l6l8.(299) 

Não existir o esse impedimento ou se lograsse ser vencido, as le
tras funcionavam como fonte ce mérito para se subir na escala soeial. 
Creio ser essa a razão pela qual número apreciável de letrados se inte
ressou pelo ofício de almotacé. 

A perda da qualidade de cidadão 

Ser-se cidadão do Porto era, fundamentalmente pertencer a uma ordem 
privilegiada e como tal restrita. 0 privilégio, no sentido mais lato, 
constituía certamente a sua atracção principal 

Uma vez adquirida tal qualidade, por nascimento ou por merecimento, 
ela podia perder-se. 

Teoricamente, vários eram os modos de perdição; 
Io- - desobedecer gravemente em matérias taxativamente punidas com essa 
pena. Por exemplo, em I63I, o Desembargo do Paço promulgou um alvará 
pelo qual o Senado era autorizado a riscar de cidadão e excluir dos cargos 
da governança os indivíduos que se recusassem, sem causa lícita, a levar 
as varas do paleo, tochas ou varas do governo das procissSes ordenadas 
pela Câmara. ( 300) 
22 - Por se exercer um modo de vida contrário aos ditames da honra que a 
qualidade de cidadão exigia: uma profissão vil era, ao menos em teoria 
incompatível eom o estatuto de cidadão. Do mesmo modo, a Misericórdia 
nao admitiu que Francisco de Barros exercesse funções reservadas a irmãos 
de menor condição, porque servia de caixeiro, "por cujo respeito ficava 
perdendo a nobreza se a tinhs'l(3ol) 
3Q - Actos graves contra os interesses e liberdades da cidade ou atitu
des gravemente ofensivas contra as funções e cargos municipais podiam ser 
punidos dessa forma. Em Coimbra, em 1579, um letrado que se gabava publi-



-326-

camente de não prezar a sua qualidade de cidadão,foi riscado.(302) 
E no Porto,perguntar-se-á,alguém sofreu igual punição? 
Conhecemos,pelo menos,dois casos de cidadãos cujos nomes foram 

visivelmente traçados em algumas folhas dos livros camarários : Gaspar de 
Cáceres,mercador e Bernardo Godinho de Madureira,escrivão da correição 
do crime.Ambos haviam ocupado cargos na governança. 

Desconhecemos as razões do castigo do primeiro. Mas o segundo 
foi punido porque, além de demandar a Câmara perante a Relação por 
questões de indemnizações a que se julgava com direito^ (303 ) desobe
decera à ordem do Senado que o encarregou de tomar a vara do Governo 
na procissão do Corpo de Deus.(304') 

Seriam tais punições definitivas e irreversíveis? 
Ignoramos. No entanto, por paralelismo oom o desfecho de um in

cidente surgido com João de Valadares Carneiro, presumimos que não. 
De facto, em I603, tendo aquele fidalgo desobedecido ao capitão-

-mor da cidade que o mandara, em vão, sair com a sua companhia ao alar-
do geral que se programara, o Rei decretara que fosse levado compulsi
vamente à Câmara e, depois de repreendido perante os oficiais dela, se 
proibisse que o seu nome fosse incluído nas pautas dos Vereadores(jo5 ). 

Mais tarde, em l6l4, a pedido do mesmo, o monarca mandou que o cas
tigo se lhe levantasse e o fidalgo fosse restituído ao seu primeiro es
tado. ( 306 ) 

Numero de cidadãos 

Será possível calcular o número de cidadãos ou a sua percentagem 
no conjunto da população portuense do período que nos ocupa? 

Infelizmente não se descobriu até ao presente qualquer livro de re
gistos onde figurassem os seus nomes, de forma sistemática, tal como pos
suímos, por exemplo, dos irmãos da Misericórdia. Cremos que tais registos 
existiram, pois a documentação se lhes refere, ainda que vagamente. A co
lecção dos Livros do Registo de Privilégios, conservada no Arquivo Histó
rico da Câmara Municipal do Porto, guarda algumas notícias sobre a maté
ria,pouco mais que insignificantes. 

E listas de cidadãos para efeitos militares não térao sido elabora
das? Nós sabemos que efectivamente, ao lado das companhias de infanta
ria integradas por peões e capitaneadas por cidadãos na forma de Regimento 
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das Companhias de Ordenança de D.Sebastião,existia uma outra ou at? duas 
compostas exclusivamente de fidalgos,nobres e cidadãos,cujos comandantes 
eram tradicionalmente os Vereadores mais velhos.(30?) 

Mas entendia-se que o privilégio de infanções,de que gozavam,os 
isentava de,em qualquer tempo,serem alistados,ao contrário do que acon
tecia com os plebeus.(308)Por isso,por esta via,não devem ter abundado 
os rois de cidadãos. 

Todavia,em l629,receando-se ataques de corsários contra o litoral, 
o Conde de Penaguião,Capitão-Mor da cidade fez activar a Companhia dos 
nobres para o que se elegeu,em Câmara,como capitão Bernardo Ferraz Pi 
nheiro,Vereador mais antigo.E apoiado pela Corte em Lisboa e pela Rela
ção do Porto,cujo Governador,como vimos,era seu cunhado,obrigou Bernar
do Ferraz a fornecer-lhe a lista da gente nobre. 

Estando em causa as "liberdades" da cidade,este,apoiado pela Vere
ação,resistiu durante algum tempo aos recados insistentes do Conde.Preso, 
acabou por sucumbir e,coadjuvado .pelo E s c ri v5 0 dante o Juiz de Fora,Ben
to Di a s Ferreira,compôs e entregou uma lista ao Capitão-Hor,cora grande 
escândalo dos restantes Vereadores que do companheiro apresentaram quei
xa imediata em Madrid.(309) 

Será que tal lista sobrevive algures? Ignoramos. 
Desta forma, parece evidente que por fontes directas não Chegaremos 

a qualquer número ou percentagem. 
Quanto a informações gerais sobre abundância ou míngua de cidadãos, 

possuímos, pelo menos, duas que, além de contraditórias talvez só na 
aparência, possuem diminuto valor pela sua relatividadee poraue foram 
avançadas como argumentos para provar pontos de vista opostos quanto ao 
recrutamento de almotacés. 

Assim, em 1597, Francisco da Mota Rebelo, defensor da política de 
rigor no apuramento da qualidade dos elegendos e adepto do cumprimento 
da provisão que exigia que os almotacés fossem filhos ou netos de cidadãos, 
declara que na cidade "havia muita copia de filhos e netos de cidadãos 
nobres..." (310 ) 

Ao contrário, em 1615, João Vicente Carneiro o qual pro domo sua 
advoga a liberalização do recrutamento com o argumento de que a tal pro
visão "se não tem posto em uso nem se guarda te o prezente por a pouca 
gente en que ela se pode vereficar...» (>ll ) 
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Teoricaraente , as listas de almotacés, quer os eleitos já fossem 
previamente cidadãos, quer viessem a usufruir do privilégio depois de 
servirem, poderão ser-nos úteis neste domínio. Constata-se que há indi
víduos que, ao longo de anos, repetiram o mandato duas e mais vezes, 
nomeadamente entre os que eram notoriamente cidadãos. Dos outros, alguns 
moravam fora do Porto e a eleição de uma parte considerável suscitou 
discussões intermináveis no seio dos Vereadores, como veremos, quase sem
pre devido a alegada fal^a de qualidade dos escolhidos. Mesmo que, na prá
tica, muitos destes viessem, no futuro, a usufruir do privilégio, vinca-
-se-nos a ideia de que o número de cidadãos era restrito. 

Esta impressão ê confirmada pela análise do número de presenças 
nas Juntas ou Assembleias áe cidadãos e dos Vinte e Quatro que o Juiz e 
Vereadores convocavam para tratar de assuntos julgados importantes para 
a comunidade. 

Para algumas delas, a convocação era selectiva e restrita a um lo
te de individualidades mais ligadas à Governança. Mas para a maior parte, 
o anúncio era feito em praça pública por pregão e nunca enèontramos 
qualquer indício de dificuldades à entrada de qualquer indivíduo reconhe

cidamente cidadão. Apenas um senão; como o número de presenças tem que 
ser obtido a partir das assinaturas das actas, forçoso ê que admitamos a 
possibilidade de,num caso ou noutro, o número real ser superior ao das 
rubricas. Mas,de qualquer modo, o número máximo de cidadãos presentes 
oscilou entre 50 (1599 - domingo,para tratar de resposta a dar ao Rei 
pela nomeação, contra as liberdades da cidade, de Brás Teles de Meneses 
para capitão-mor eventual(312) e 68 ( 8 de Dezembro de 16^0, para cele
brar a Restauração).(313) Mas a média de presenças de cidadãos é muito 
mais baixa. 

Bem sabemos que sempre houve cidadãos a residir permanente ou sa
zonalmente fora do burgo, alguns bem longe, ao serviço dei Rei, uo ultra
mar ou nas Ilhas, ou em viagem pelo Reino ou fora dele a tratar de negó
cios próprios (33A ) os quais obviamente não podiam comparecer. Por exem
plo, em 1626, constatava-se na Misericórdia que 15 irmãos de maior con
dição se encontravam doentes ou em ausência prolongada (cerca de 10% 
do total de irmãos nobres).(315) 

Por outro lado, as convocatórias eram geralmente efectuadas so^re a 
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•hora da reunião e é de admitir que não sendo obrigatória a comparência 
(nunca vimos que alguém fosse punido por não estar presente) alguns se 
desinteressassem. 

Mas mesmo aceitando que apenas 1/3 dos cidadãos compareciam 
nas Juntas,o seu número global,por volta de 16^0,não ultrapassaria os 
220. Será assim? Ë uma hipótese.(316) 

Aceitando que a 220 cidadãos correspondia igual número de fogos 
e supondo que cada fogo contava h a 5 pessoas teríamos que as famílias 
de cidadãos totalizariam 880 a 1100 indivíduos,ou seja, 6 a 7,5% da 
totalidade da população.(3^7) 

A modéstia numérica da nobreza do Porto £©i confirmada por Cosme 
de Kêdicis na sua viagem por Espanha e Portugal em 1668-1669. (318 ) 

Todavia,no fim do século, em 1697, congregaram-se mais de 200 ci
dadãos para eleger os Procuradores às Cortes.(319)Quererá tal dizer que 
o seu número aumentou substancialmente entre 1640 e 1700? Assim parece. 

3.5 - Os que viviam a lei da nobreza 

Para além dos fidalgos e cidadãos e ura pouco abaixo deles eob o 
ponto de vista social, a documentação mostra-nos un grupo de indivíduos 
nao muito numeroso que, em rigor, não sendo nobres, não colocaremos tam
bém no terceiro eatado tradicional. 

Trata-se de pessoas "honradas, ricas e abastadas" que faziam do gros
so trato o seu modo de vida. Mercadoresde sala ou sobrado, desenvolviam 
ura volume de negócios com o exterior aue se situava acima dos 3.000 cruza
dos. (320)0 cabedal de que dispunham, rermitia-lhes viver "limpamente" 
ou, como também re dizia "viviam a lei da nobreza". 

0 que era viver a lei da nobreza? Para além da apresentação pessoal 
e da opulência da casa, o mercador aue vivia a lei da nobreza, possuía 
sinais externos condizentes: 

- mantinha criados e escravos; 
- dispunha de cavalgaduras de sela.(3?l) 

0 pa so seguinte, na promoção social, era libertar-se da contri
buição para fintas ou só pagá-las quando os nobres o tivessem de suportar 
e não ser constrangido a encargos baixos.(322) 
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Para alêrn dos ofícios concelhios reputados inferiores, como por 
exemplo, o de quadrilheiro, um desses encargos considerados baixos era 
a obrigação de desembolsar dinheiro para as "invenções" da procissão do 
Corpo de Deus. Não era o dinheiro que estava em causa mas contribuir 
significava continuar pertencendo ao status dos oficiais mecânicos. 

Não admira, pois, que este grupo procure por todas as vias, inclu
sive a judicial, furtar-se a tais encargos. 

Em 1578, um punhado de mercadores de sala levou até â Casa da Su
plicação de Lisboa as suas queixas contra a Câmara do Porto que os queria 
obrigar a pagar para a invenção do Rei David na procissão referida. E evi
dente que uma das razões do seu descontentamento era que tal representa
ção constituía urna afronta às suas pessoas por serem cristãos-novos. Mas 
o seu mais forte motivo de agravo era que "semelhantes coidas se lança
vam a pessoas mecânicas que eles não eram." (523) 

Mais tarde, em 1620,Manuel Rodrigues, mercador de vinhos e mareante, 
tenta desobrigar-se do encargo que a Câmara lhe queria impor de ser "mordo
mo de uma dança pelo ofício de mercador de vinhos", a exibir na procissão 
do Corpo de Deus. 0 argumento que usa perante o tribunal insiste na afirma
ção de que "por ser pessoa nobre" não lhe cabia o dito cargo. (324) E por 
que é que se auto-proclamava de "pessoa nobre?". 

Porque era mercador de sobrado e não vendia vinho pelo miúdo nem 
atabernado, antes o exportava para o Brasil juntamente com outros produ
tos. E tal como Francisco Ribeiro, outrossim mercador de vinhos que já fora 
escusado de tal contribuição, tratava-se segundo a lei da nobreza.(325) 

Nem Manuel Rodrigues nem os mercadores cristãos-novos de 1578 foram 
atendidos nos seus agravos. Mas Lopo Nunes Vitória, cristão-novo, obtive
ra antes sentença favorável. (326 ) 

Mas, se além do trato mercantil forte, os mercadores pudessem exi
bir provas de limpa geração, facilmente lhe era reconhecido um estatuto 
de honra: António da Fonseca Preto, grande mercador de vinhos nesta ci
dade, oriundo de uma família de Mesão Frio que aí desempenhara ofícios 
administrativos, não experimentou qualquer dificuldade em ver transcrito 
nos livros da Câmara o instrumento de certificação de que vivia a lei da 
nobreza.(327) E em 1596, Gonçalo Mendes Pinto, descendente dos Pintos e 
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dos Vasconcelos, não perdeu sua nobreza por ser mercador porque, se
gundo afirma, "he notório ser elle dos de mais groso trato desta cidade 
que tratam com cabedal de mais de 10.000 cruzados e nunca teve logea 
nem trato baixo" e, por isso, não deve ser constrangido aos alardos 
nas companhias de oficiais mecânicos, como pretendia o capitão João 
de Valadares Carneiro, mas sim na dos nobres. 0 Governador da Rela
ção não teve qualquer pejo era mandar que se assentasse no rol des cida
dãos. E, no ano seguinte, foi escusado de alojar soldados nas suas -pousa
das - privilégios que, como dissemos, competia aos cidadãos. C32&V 

Por outro lado, o acesso a alguns cargos importantes da governança, 
como o de almotacê, que na legislação era reservado a cidadãos foi, em 
1611, aberto oficialmente "aos que vivem, a lei da nobreza" (329), o cue, 
como vimos atrás, na opinião de fidalgo e vereador Rui Brandão, foi causa 
de abastardamento da dignidade do ofício. (33Q) 

Não se segue daqui que todos os que viviam a lei da nobreza fossem 
cidadãos, pois dos contribuintes da finta de 1640, consta um grupo dos 
"mercadores de sobrado e pessoas que negoseião e outros que vivem a lei 
da nobreza que não hão sido cidadões".(331) 

Mas os grandes não desdenhavam associa-se-lhes.PDr exemplo,Luís 
Mendes,mercador poderoso a quem o Pároco da Se*,no livro de Baptismos de 
I587 chama de "senhor" (332) consegue para padrinhos de um filho o fidal
go Jorge Pereira e Dona Beatriz,mulher de Afonso Brandão,fidalgo e Verea
dor. (333) E os padrinhos de um filho do mercador Simão Vaz foram respecti
vamente o mesmo Afonso Brandão e Dona Helena,mulher de Lu*s Carneiro,, tam
bém fidalgo e Vereador.Aliás,uma filha deste opulento tratante veio a 
casar com um fidalgo,Antonio Leite do Amaral.(33*0 

Refira-se, de resto, que os casos de casamento de fidalgos e verea
dores com filhas de mercadores cristãos-novos devem ter-se multiplicado, 
na 2^ metade do séc. XVI pois a documentação refere textualmente esse 

facto como razão para o tratamento privilegiado que usufruíram: " por 
alguns vereadores serem casados com parentes dos ditos agravantes e mer
cadores da nação ..."(335) 

E onde colocar, sob o ponto de vista de estratificação social,al
gumas "donas", mulheres ou viúvas de mercadores oficiais mecânicos, tais 
como Isabel Nogueira, dona viúva de Manuel Dias, cordioeiro (33& ) e Catari-
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na dos Rios, dona viúva que havia sido casada c o m 0 sapateiro Manuel 
Pinheiro( 337), Maria de Azevedo, dona viúva do carpinteiro Baltasar 
Gonçalves, o fidalgo( 338), Catarina Soroa, dona viúva que fora casada 
cora o mercador Simão de Sousa , Dona Madalena Pereira, mulher do merca-
dor Simão Pereira (J39) e Maria Gonçalves, dona viúva do sapateiro An
tónio Fernandes? (34o) 

Nao pertencem ao 30 Estado. Embora não pertencendo rigorosamente 
ao 2Q parece que, dado o seu estatuto social e o seu titulo, se devem 
colocar no estado da nobreza, latamente entendido. 

h - 0 TERCEIRO ESTADO 

Depois de nos termos ocupado nas página: anteriores do clero e da 
nobreza portuenses entendendo esta numa acepção ampla de modo a nela en
globarmos franjas que talvez mais propriamente poderíamos etiquetar de 
alta burguesia, voltar-nos-emos agora para o terceiro eatado. 

A heterogeneidade que assinalamos nos dois primeiros, tornasse 
mais evidente no estado dos povos e as zonas obscuras mais difíceis de 
esclarecer. A estratificação do grupo pode e deve ser ensaiada muito 
embora se nos afigure tarefa árdua tentar encontrar um critério total
mente satisfatório e universalmente válido: tipo de actividade, honra das 
funções exercidas, capacidade económica, proximidade das áreas do Poder? 

0 facto de a cada tipo de ocupação se atribuir uma valorização so
cial determinada - havia ofícios vis e outros limpos que proporcionavam 
honra - poáerá constituir um do.s caminhos de escalonamento. 

Assim, colocaríamos, em primeiro lugar, escrivães, tabeliães e ou
tros funcionários da justiça, não cidadãos nem detentores de qualquer 
instrumento de nobilitação. 

A posição destacada deste funcionalismo na organização social cita
dina está bem patente na concessão que, em 1624, depois de prx>tocolarmen-
te ouvidos o Corregedor da Comarcae os oficiais da Câmara, Filipe IV lhe 
fez registar, segundo a qual o seu lugar na procissão do Corpo de Deus 
era fixado logo adiante dos cidadãos, sem se intrometeram outros de per
meio. (3^2) 

E os letrados não cidadãos poderemos integrá-los neste grupo? 0 re
gimento da procissão do Corpo de Deus de 1621 parece colocá-los no li-
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iniar da nobreza, pois os situa lado a lado com os cidadãos. (3̂ 3 ) Mas o 
rol da finta de 16^0, pondo em pê de igualdade os "letrados, escrivães e 
mais oficiais da justiça que não são cidadãos" ($kk ) não aconselha tal 
escalonamento. 0 próprio facto de serem arrolados não traduzirá a sua in
tegração num J>Q Estado não privilegiado? Acrescente-se, entretanto, que 
todos os letrados que, nesta época, ingressaram na Irmandade da Miseri
córdia ficaram pertencendo aos irnãos nobres, 

E onde situaremos os oficiais mecânicos e os mercadores? 
Há que distinguir: nem todos os do sector secundário como nem todos 

os do terciário podem ser olhados e tratados por igual. 
Quanto aos oficiais mecânicos, alguns ofícios possuíam o direito 

de empunhar tochas nas procissões da cidade, especialmente na mais espe
ctacular, a do Corpo de Deus - o que, por si s6 significa destaque em re
lação a outros. São eles: ourives de prata e de oiro, os pintores a 6leo, 
os violeiros, os ensambladores e os livreiros. (3̂ 5 ) Do mesmo modo eram 
tratados os mestres, pilotos e mareantes. 

Por outro lado, como dissemos atrás, alguns de entre os ourives e 
pintores a óleo gozavam do privilégio de cidadão o que, sem dúvida, cons
titui sinal evidente de elevada cotação social dos ofícios. 

De entre os mesteres,deveremos ainda distinguir aqueles que ti
nham representação na Casa dos Vinte e Quatro e aqueles de entre os 
quais saíam os Procuradores do Povo junto do Senado.Quais eram esses 
ofícios? Infelizmente em relação ao período que nos ocupa,não conhece
mos mais que uma lista dos Vinte e Quatro devidamente completa:ê a de 
l6l3 e nela,além dos nomes,referem-se as profissões de cada um.(3^6) 

As profissões representadas nos Vinte e Quatro, eram as seguintes: 
sapateiros 3 elementos 
sombreireiros 2 " 
alfaiates 1 " 
barbeiros 2 " 
correeiros 2 " 
pedreiros 2 " 
tanoeiros 1 " 
cordoeiros ....... 1 " 
carpinteiros 1 " 
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bainheiros 1 elemento 
surrador 1 " 
ferreiro 2 " 
picheleiro 1 " (3^7) 

Este quadro profissional não se manteve estático pois, existindo na ci
dade apenas um picheleiro que todos os anos servia na Casa, os Procura
dores do Povo, em 1627, requereram aos Vereadores que, para o efeito de 
se eleger um representante para os Vinte e Quatro, se unissem a este os 
ofícios de apavonador e douradore dos três ,em conjunto, se escolhesse um 
delegado.( 3^-8) E em I588, Pêro de Figueiredo, imaginário, integrava a 
Casa dos Vinte e Quatro, 0^9) o que nao parece ter tido continuidade. De 
qualquer modo verificamos que algumas profissões detêm grande peso na Ins
tituição enquanto outras, sobretudo as mais recentes, ou não estão repre
sentadas ou apenas o conseguem indirectamente. 

Quantp aos Procuradores do Povo, embora nem sempre a profissão seja 
indicada nos termos de posse, podemos afirmar que os oficiadsmais vezes 
representados são os de sapateiro, tanoeiro, alfaiate e barbeiro. Mas ou
tros que não figuram como tais na Casa dos Vinte e Quatro, viram também 
oa seus oficiais eleitos para a Câmara ainda que ocasionalmente: espadeiro 
(1593) e calceteiro (1592). 

De qualquer modo, frise-se que os Procuradores dos Mesteres repre
sentavam junto do poder municipal os Vinte e Quatro e povo dos ofícios em 
geral e não o seu ofício particular. 

Alguns destes homens gozavam de prestígio, de cabedal e de autorida
de junto do povo do qual, afinal, eram os dirigentes. Entre eles é que 
foram eleitos os dois membros populares que, conjuntamente com quatro ci
dadãos, faziam a repartição das fintas quando se impunham e das sisas en
quanto tal contribuição se manteve.( 35O 

Mas parece-nos que, sobretudo, devemos assinalar a circunstância de 
alguns deles terem sido enviados à Corte de Madrid a agenciar negócios 
concernentes ao bem comum da cidado e do povo. 

Assim, em 1590, Bartolomeu de Rezende, alfaiate, tratava de sensi
bilizar a Corte castelhana para o pesado 6nus que constituía para a cida
de o ter que emprestar dinheiro para o sustento das ropas castelhanas 
aquarteladas no Porto. (353} 
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Em 1597, Manuel Aranha, também alfaiate, diligenciava em Madrid 
centra o estabelecimento das classes de latim dos Jesuítas. (352) E em 
1600, Francisco Dias, tanoeiro ê mandatado para, no Desembargo do Psço 
apresentar as razoes da cidade na célebre questão com o Conde de Pena-' 
guxao e impedir que os frades da Santíssima Trindade se fixassem no Por
to. (353) Em 1610, António de Sinde, correeiro, conquanto não fosse pro
curador do Povo, foi enviado a negócios, a Lisboa (354). E em l6l8 é a 
vez do barbeiro de espadas, David Pereira, ser credenciado para, em 
Madrid, tratar de assuntos relacionados com as finanças da C â m a r a . ^ ) 

A partilha do poder municipal, ainda que em grau modesto e o con
tacto com os centros de decisão, em Madrid e Lisboa, constituíram estes 
hoaens numa espécie de aristocracia política dos oficiais mecânicos. A 
esta luz, mesmo que o facto seja excepcional, não deve espantar que André 
Rodrigues, sapateiro, Procurador do Povo em 1580, tivesse granjeado o 
título de cavaleiro da Casa de Sua Majestade.(356) 

Se juntarmos aos Procuradores do Povo e aos Vinte e Quatro, os juí
zes de ofícios, funções aliás exercidas pelas mesmas pessoas, teremos a 
elite dos mesteirais do Porto, a quem assentava perfeitamente o epíteto 
de homens bons do Povo. 

A expressão, nos fins do século XVI, não ê aplicada já aos cidadãos. 
Os "homens bons do povo" que em l58l devem obedecer ao Juiz de Fora(357 ) 
e que em 1597 (358) foram convocados à Câmara para deliberarem com os ci
dadãos sobre as classes de latim dos jesuítas, são os oficiais mecânicos, 
constituídos em dirigentes e cabeça de povo. 

Mas alguns grupos profissionais eram privilegiados, não -já p e l a sua 
xmportância política, m a 8 mais pela sua importância económica ou social. 
Ja vimos que os calafates não eram obrigados à cotizado para fintas. (359) 

acerca dos cirurgiães, mesmo não licenciados, entendia-se que viviam lim
pamente, sendo, por costume antigo, admitidos ao cargo de almotacé.(360) 
Francisco de Araújo, cirurgião, ingressou na Irmandade da Misericórdia 
como irmão nobre, (36D, não obstante nem sequer ser cidadão. Mas um ofi
cial de ofício honrado, podia não usufruir da honra desse ofício se tra
balhasse simultaneamente em outro inferior: em 1622, Miguel da Fonseca 
pintor a óleo que estagiara na Flandres e aprendera a arte com mestre 
de renome europeu bem como outros companheiros, viram-se obrigados, por 
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sentença da Relação, a contribuir para uma invenção da procissão do Corpo 
de Deus porque, além de pintores de arte, douravam e estof avam,(362 ) 
A cada ofício, sua honra. 

Certamente numa tentativa de subida.-na pirâmide social, alguns mes-
teiïais acolhiam-se à sombra dos poderosos para obterem privilégios: assim, 
Domingos Luís, alfaiate, morador nas imediações do convento da Ave-Maria, 
obteve, em 1600,participação nos privilégios de cidadão como caseiro de 
João de Valadares Carneiro (363). Do mesmo modo, André Lopes, barbeiro 
sangrador, morador no Porto, conseguiu, em 1598, carta de privilégio de 
Frei Luís Alvares de Távora, Balio de Leça, pela qual foi declarado fami
liar do mesmo Balio e 'equiparado aos cidadãos na prerrogativa de poder 
vestir sedas e setins e na isenção de fintas e de cargos baixos da gover
nança. ' ( 3ok ) 

S evidente qne nem s6 os funcionários e os dirigentes dos mesteres 
e privilegiados de toda a sorte constituíam a camada superior do terceiro 
Estado da cidade do Portos Numa cidade tão voaacionada para o trato comer
cial, os mercadores terão forçosamente ai o seu lugar. Mas não todos. Uns, 
os mais fortes, tentam alcançar posição que lhes garanta a entrada no gru
po dos nobres. Outros, pelo modo como exercem a mercancia, excluem-se dos 
patamares de cima: assim, o numeroso grupo dos regatões e regateiras que 
a legislação camarária vigia e trata com desconfiança não lograrão esta
tuto digno. Tal não significa que não vivessem na abastança. As regateiras 
de peixe, por exemplo, conseguiam enriquecer "à custa do povo" - como se 
diz num processo da Relação de 1622.(365) 

Mas muitos mercadores de vinho, sumagre, de panos, de ferramentas 
e materiais, de sal, açúcar e outros produtos coloniais - que não viviam 
a lei da nobreza mas cujo volume de negócios era considerável e cujas re
lações comerciais poderiam estender-se para fora do Reino - deverão cer
tamente ser arrumados nos estratos superiores do J>Q Estado. Muitos deles 
aparecem activamente na preparação, da procissão do Corpo de Deus. Em com
paração com os dirigentes da Casa dos Vinte e Quatro, certamente que se 
lhes avantajavam em poder económico mas perdiam em capacidade e meios de 
intervenção politica. 

Abaixo colocaremos a multidão dos pequenos mercadores, tendeiros e 
marseiros, estalajadeiros, taberneiros, marchantes /alguns donos de oficinas 
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medideiras d Terreiro, contadeiras de sardinha, regatoes e regateiras, 
almocreves, o baixo funcionalismo das instituições municipais, da Jus
tiça e da Fazenda. Não era igual a capacidade económica de todos os ci
tados. Alguns aparecem-nos nos livros de fiança como fiadores e abona1-
dores, sinal de que detinham cabedais. 

Depois não esqueceremos os oficiais dos diversos ofícios, os tra
balhadores da construção, os criados e criadas,enfi^ todo o vasto e bor
bulhante mundo dos que asseguravam a sua subsirtência com o trabalho de 
cada dia, na dependência de outrem ou por conta própria. 

0 terceiro estado, como é obvio, constituía o grosso da população. 
Faltam-nos estatísticas e fontes de informação que nos permitam avançar 
percentagens. Diremos, no entanto, que em 1578, os mercadores de loja 
(e alguns de sobrado) que contribuíam para a sua invenção na procissão 

ri66) 
do Corpo de Deus excediam os JOCT; E o númerp de licenças anuair concedi
das pela Câmara para o pequeno comércio de bens alimentares e de consumo 
corrente (ver cap. Il) não andaria muito longe daauela cifra. 

Desconhecemos igualmente o nú-iero dos oficiais mecânicos. Mas os 
cerca de 80 ofícios diferentes que nos aparecem documentados garantem-
-nos que a quantidade de artífices era elevado. 

5 - ASCENSÃO SOCIAL 

De tudo quanto ficou dito atrás, torna-se evidente que a promoção 
social era conscientemente derejada e procurada embora nem sempre con
seguida. Testemunhos desse afa assumido sem Subterfúgios conservam-se 
nos livros da Misericórdia em cuja Irmandade, como sabemos, os irmãos 
se repartiam em partes iguais por 2 escalões: os nobres e os plebeus. 

Ora aconteceu frequentemente que oandidatos rejeitavam a admissão 
anteriormente requerida, por não serem arrumados no grupo superior a nue 
se julgavam com direito o u uma vez empossados, se recusavam a reali
zar tarefas $ue reputavam incompatívei: com a honra que, no próprio 
entender, haviam atingido. 

Por exemplo, um pouco ao acaso, en If21 António Ferreira, não acei-
(30) tou entrar corr.o xrmao de menor condição1; Em 16^0, Inácio Pacheco Pereira, 

juiz da Alfândega, fora carregado nos de inferior qualidade. Tendo apre-
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sentado provas de que, além de juiz da Alfândega, servira como alferes 
e depois como capitão-mor no galeão S. Bernardo, foi por unanimidade 
inserido no lote dos nobres.(368) 

Pedro da Silva, da Ferraria, entrara como .irmão menor. Em 1629 
foi riscado por se recusar a servir como mordomo da cadeia por entender 
e bem, que tal ofício era dado aos irmãos plebeus e ele já o não era. 
Readmitido em I63O na mesma condição^dois anos depois foi definitiva
mente riscado pelas mesmas razões. C3&9 ) Francisco de Barros, já citado, 
tendo sido recebido na classe inferior, nao cumpriu as obrigações de mor
domo para que fora designado por entender que, tendo exercido funções de 
"alferes e sargento" no Brasil, não lhe cabia tal ofício(370) sendo, por 
isso, riscado em 16^0. 

Casos semelhantes aconteceram com relativa abundância e seria fas
tidioso relatá-los todos. 0 que se pretende provar com a sua lembrança é 
que a ascensão social não estava bloqueada e vários foram os meios que se 
tentaram para o conseguir. Nem sempre com êxito. E, nestes casos, ser acei
te como irmão nobre da Misericórdia era a confirmação e o reconhecimento 
das qualidades que o nascimento não proporcionara. 

As vias de mobilidade social foram já apontadas quando estudámos 
o acesso ao privilégio de cidadão.A promoção régia,a nomeação para car
gos municipais importantes,a angariação de um ofício da Fazenda ou da 
Justiça (370A),o casamento,a riqueza,os graus académicos funcionaram 
como trampolim para a subida na pirâmide social. 

Deve,todavia, dizer-se que parece ter sido bem mais fácil obter a 
nobilitação nos graus inferiores de nobreza do que conseguir a qualidade 
de cidadão do Porto. 

Em certas épocas o rei foi particularmente generoso na concessão 
de pequenos títulos de nobreza ou acrescentamento dos que já se possuíam: 
uma delas foi a que se seguiu imediatamente à conquista de Portugal. 

As benesses concedidas por Filipe II aos seus adeptos portugueses 
esgotaram as possibilidades financeiras da Coroa.Pedro Homem Carneiro, 
do Porto,aguardava em 1583 uma comenda que não se lhe atribuíra ainda 
porque nenhuma estava vaga.(37l)E em l6l7,ainda os serviços prestados 
KO anos antes são invocados por André Moniz,de Ponta Delgada,para obter 
o foro de cavaleiro-fidalgo.(372) 
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Depois da morte de Filipe II, os pedidos de mercês e de títulos 
continuaram a acumular-se nas Secretarias do Con elho de Portugal e Ma
drid. Alguns procediam dos próprios membros do Conselho.Por exemplo, em 
1601, o Doutor Pedro Barbosa requeria ao Rei que fizesse moços de Câmara 
dois criados seus e a outros dois os tomasse por cavaleiros fidalgos com 
U$300 reis de moradia cada um.(373) Ko ano seguinte, a propósito de uma 
petição apresentada pela Condessa de Penaguião, o Conselho declarava 
solenemente que"o reino ê pequeno para tantos títulos e a fazenda de vos
sa Majestade não esta para tantos assentamentos"(37^) 

Por isso, nem todas as petições são despachadas favoravelmente: em 
1602, ^ero Lopes Camello vê indeferido o seu requerimento "por nao ter ser
viços bastantes para se lhe fazer mercê". (375) 

Os serviços que normalmente se exigiam para a nobilitação ou para 
o acrescentamento,podiam ser próprios ou de um familiar.E não se tratava 
apenas de feitos de armas. Simão'de Sousa, em I636, como vimos, foi feito 
moço fidalgo por ter emprestado grossas quantias para socorro do Brasil. 
(376) E foi-lhe facultado transmitir o título aos descendentes.E em 
l602,Manuel Pinheiro,de Azurara,foi nomeado "mineiro-mor das minas de 
oiro descobertas e por descobrir" na Capitania de S.Vicente e feito mo
ço da Camará.0 seu mérito fora ter entrado por terra dentro,à sua custa, 
numa distância superior a 5O léguas.(377) 

Mas quando faltavam os serviços próprios invocavam-se os de familiares: 
a liaria Toscana foi, em I583» concedido o privilégio de se poder chamar 
de "Dona" em virtude dos serviços de seu Pai Licenciado Pantaleão dos San
tos, cidadão do Porto e seu tio Frei Sebastião Toscano.(378) 

Os outros caminhos de ascensão social eram talvez menos espectacu
lares, exigiam prazos dilatados, eram obra de gerações. Mas não deixavam 
de ser eficazes. Sirva de exemplo o caso referido atrás: Inácio Pacheco 
Pereira nos meados do gêculo XVII tem que exibir folha de serviços dis
tintos ao serviço do Rei e mencionar o seu cargo de Juiz da A]fândega 
para poder ser recebido como irmão nobre da Misericórdia. Um século depois, 
os seus descendentes continuando a ocupar o lugar de Juiz da Alfândega, 
lograram pertencer à primeira nobreza do Porto. 



6 - ELEMENTOS SOCIAIS EXTERIORES AO SISTEMA 

6.1 - Mendigos,ciganos e escrav os 

Não ficaria completa esta longa reflexão sobre a sociedade sem uma 
referência, ainda que breve, às suas camadas ínfimas: pobres, mendigos, 
ciganos e escravos. 

Não é o problema do pauperismo como fenómeno social dramaticamente 
persistente na época moderna que nos interessa analisar aqui nem tao pouco 
determinar todos os momentos em que mais agudamente se fez sentir. Impor-
ta-nos somente detectar se o fenómeno se verificou na nossa cidade e ten
tar encontrar, à luz da documentação inédita que nos passou pelas mãos, 
a resposta que as entidades portuenses lhe deram. 

Por isso importa, antes de mais, distinguir entre os pobres endó
genos e os bandos de mendigos que em épocas de fome, vindos do exterior, 
se infiltravam no espaço urbano. 

Ê evidente que o problema não afectou somente o Porto. Todas as ci
dades da Europa, em maior ou menor grau, foram atingidas e as soluções 
adoptadas não terão«variado grandemente de umas para as outras. (379) 

A instituição mais vocacionada para a assistência aos pobres era na
turalmente a Confraria da Misericórdia. Nos seus Arquivos encontramos as 
provas de que não enjeitou essa responsabilidade. Mas ao governo da cidade 
cabia descobrir e promulgar as medidas pontuais adequadas quando multi-
does de esfomeados a invadiam as quais,muitas vezes,culminavam na expul
são pura e simples dos bandos,em prazo de tempo bem determinado,sempre 
curto,em nome da paz e da ordem.(38O) 

Pobres sempre a cidade os teve.A sua sobrevivência era garantida 
pela caridade publica,em grande parte canalizada e administrada pela 
Misericórdia. 

A mendicidade era um recurso a que muitos lançavam mão.Mas o seu 
M 

exercício nao era livre.A lei de l60Zf,na sequência da doutrina das Or-
denaçSes do Reino,limitava o direito de pedir esmola aos aleijados e 
aos que,pela idade avançada ou por doença,nao pudessem trabalhar.Mas 
mesmo esses eram obrigados a obter licença junto do Corregedor das Co
marcas e exibi-la quando ela lhe fosse peeida pelos fiscais que,no ca
so eram os meirinhos,os alcaides e os quadrilheiros. 

Se a não possuíssem,podiam ser"condenados com, baraço e publica
mente açoutados e degredados dez léguas para fora d a cidade,vila,lugar 
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ou terno", ^efira-se que constituía condição Indispensável para obter 
licença a prova de ter cumprido o preceito pascal na quaresma anterior. 
(381) 

Antes de promulgado este decreto, já em 1590 o °enado da Câmara 
determinara que s6 os cegos e aleijados podiam continuar a mendigar; os 
outros, homens e mulheres, moços e moças que fossem sãos e valentes te
riam que abandonar a cidade dentro de 3 dias, sob pena de serem publica
mente açoitados. (382 ) 0 nesmo ac6rdão foi recuperado e apregoado três 
anos depois, em 1593«(3$3) 

0 número de pobres que habitualmente mendigavam ou, pelo menos:, eram 
socorridos pela Mise córdia devia ser muito elevado pois na tarde do do
mingo 21 de Maio de 1621 aguardavam esmola no pátio da Santa Casa "mais de 
400 pessoas, entre honens, mulheres e meninos."(384 ) 

Muitos anos antes, em 1596, Dona Luisa Pessoa, da Pua Nova, mulher 
do fidalgo Bernardo de Figueiroa, entre outras disposições testamentárias, 
ordenava que, no dia do enterro, a todo o pobre que viesse à sua porta 
se lhe desse 5 reis em honra das Cinco Chagas, até à quantia de 10?000. 
(385) E certo que se previa a hipótese de se não gastar a totalidade da 
importância. Mas mesmo que se consumisse apenas metade, a esmola estipula
da chegaria para 1000 persoas. 

0 problema, como dissemos, era crónico. Unr das razões que levou 
os Procuradores do Povo a concordarem com o estabelecimento dos Benediti
nos no Porto em 1597 era porque a vinda deles,na sua perspectiva,signifi
cava mais uma esperança para socorro dos muitos pobres que havia na ci
dade. (386 )i;as quando se declarava una peste ou os maus anos agrícolas se 
sucediam, verdadeiras hordas de famintos invadiam as ruas do burgo em 
busca de cura e de pão. Então as "comodidades" (termo da época) eme nela 
se pressupunha existirem, significavam para eles a ultima esperança de 
sobrevivência. 

Nos anos de 1597 - I60O, como em tantos outros lugares, juntaram-se 
aqui os dois factoTes negativos e a tragédia terá sido mais dura do que 
as palavras deixara perceber: em 1598 os enfermos e erfomeados morriam 
pelas ruas com grande dó da Misericórdia que não achava meios de os socor
rer. (3^7) E no ano seguinte as calçadas continuavam a ser leito de cada-
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veres a ponto de se recear a repetição da grave epidemia que fustigara a 
população urbana era 1575.(368) 

Torna-se evidente que a cidade tinha que se defender. Defender de 
contágios. Mas também das violências, desordens e roubos. Em 1590, a mul
tidão de pedintes que entraram portas adentro, com o pretexto de mendigar, 
entregaram-ae também a pilhagens . Por sugestão do Governador, o Senado 
da Câmara determinara que todos evacuassem o burgo dentro de 10 dias, sob 
pena de açoites e degredo.(389) Mas abria-se a possibilidade de os mais in
capazes obterem da Câmara licença de mendigar. 

Em l6l4, por causa da grande esterilidade que nesse ano se verificou, 
quantiosas massas depauperadas entraram na cidade. Em 26 de Maio desse ano, 
a Misericórdia num sé dia socorrera 1.800 pobres mas havia bastantes que 
ficaram por ajudar e receava-se que "muitos mais" acorressem quando se es
palhasse a:notícia de que estava sendo prestado auxílio. ( 390) 

Estas multidões amedrontavam as autoridades e os moradores. A orga
nização da defesa tinha o condão de aglutinar e juntar â mesma mesa as 
forças vivas para se descobrir o melhor modo de actuação. Em Março de 1599 
foi possível reunir na Capela de S. Vicente da fié, o Bispo, o Represen
tante do Cabido, o Governador da Pelação, o Corregedor, o Juiz de Fora, 
os oficiais da Câmara (Vereadores , Procuradores da Cidade e Escrivão), 
o Provedor da Misericórdia. Não sabemos de outro momento, durante os 60 
anos aqui estudados, em que tal tivesse acontecido. 

Desta reunião saiu uma comissão de 5 membros,'naturalmente compos
ta pelo Governador, pelo Corregedor, por um Vereador, pelo Provedor da 
Misericórdia e pelo Deão do Cabido encarregada e mandatada para executar 
as disporições mais convenientes de forma a evitar que se declarasse qual
quer enfermidade contagiosa.(391) 

A defesa incluía normalmente medidas severas de acordo com as cir
cunstancias: 
- se se a-voLumava o receio de contágio pestífero, guardavam-se as portas 
da cidade e isolavam-se os suspeitos no próprio lugar onde residiam 
ou no Degredo de Valdemores (Vale de Amores); 
- se tal temor era remoto, nao faltava quem defendesse que, mesmo assim, 
os enfermos pobres se albergassem em recolhimento ordenado para o efeito. 
(392) 
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Esta solução foi adoptada na Europa (393). Mas vale a pena recordar 
os argumentos que contra ela apresentou o Chanceler da relação: 
a) a montagem de um recolhimento exigia grandes somas de dinheiro e 

nunca socorreria todos os necessitados; 
b) a hipótese de contágio era sempre possível. Além do mais, bastava o 

facto de ver morrer aí alguém para se estabelecer o pânico nos res
tantes ; 

c) sendo canalizados para aí todos os recursos, como seria de esperar, 
os pobres sãos acabariam por adoecer por inanição e morrer.(39*0 

- Quando os bandos eram mais numerosos e temidos, então decretava-se 
a sua expulsão, como vimos. Mas esta forma de actuar constituiu sempre 
o último recurso aplicando-se apenas aos homens e mulheres, rapazes e 
raparigas válidas. Os dirainuidos físicos e impossibilitados de traba
lhar, esses eram poupados. As Vezes a expulsão era só das muralhas para 
fora: em l6l4, o Reitor do Colégio de S. Lourenço, Padre Manuel Fagundes, 
propôs à Misericórdia que os pobres que estavam acorrendo paradentro de 
muros, fosse-n alojados no seu exterior e distribuídos equitativamente 
pelos diversos mosteiros, pessoas particulares e Misericórdia os cuida
dos e a responsabilidade do seu socorro. Esta medida, apoiada pelo Go
vernador parece que foi implementada sob a direcção da Irmandade. (395) 

Diga-se de resto, que, apesar de tudo, por -medo ou ror espírito 
evangélico, a preocupação pelos pobres sempre motivou a Misericórdia , 
as autoridades civis e religiosas, os mosteiros e até os particulares 
para a invenção de processos de focorro. São testemunho disso os testa
mentos que, repetidadamente, contemplam os pobres e as esmolas, às ve
zes avultadas, que surgiam. Foi notável a contribuição dos cofres pú
blicos â guarda da Câmara. 

Assim, em 1582, por ordem régia, foram retirados do Cofre dos crer-
cimentos para os enfermos e cobres de Massarelos 1.500 cruzados.(396) 
Em 1596 distribuíram SOO cruzados do mesmo Cofre rela gente pobre dos 
lugare;: marítimos: Azurara, "atosinhos, Foz, Massarelos, Miragaia e Gaia, 
segundo rois que haviam sido feitos pelo jesuíta Francisco Cardoso.(397) 
Em 15 .-9, a Cidade ofereceu 1.000 cruzados a cobrar na imposição dos vinhos 
(398) S em l6l^, por mancado do Rei, cntreraram-se 2.000 cruzados do Co-
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fre dos Crescimentos das sisas para auxílio dos pobres que afluíam aos 
magotes. (399) 

Depois de l6l8, não nos aparece documentada mais nenhuma esmola 
de vulto para os pobres, extraída do Cofre dos Crescimentos. As sobras 
deste passaram a ser sistematicamente desviadas para outros fins. Mas 
os livros das despesas da Câmara conservam memória de pequenos donati
vos em favor de peregrinos e mendigos. Mas até 164-0 não mais aparecem 
documentados grandes afluxos de multidões famintas. 

Todavia, tal constatação não significa que os pobres residentes 
na cidade tenham diminuído. Não nos consentem tal conclusão os manuscri
tos da Irmandade da Misericórdia, cujos cuidados levavam os seus diri
gentes e manter no activo o máximo de irmães que as provisões régias 
lhes facultavam. 

CIGANOS 
Os pobres não eram todos da mesma espécie.Algumas categorias eram 

mais temidas que outras.Terá sido por medo que,em 1590,foi dado aos ci
ganos um ultimatum para no prazo de ?A horas abandonarem a Cidade e seu 
Termo sob pena de 50 cruzados de multa (onde iriam buscar o dinheiro?) 
e de 2 anos de degredo para as galés.(400) 0 ano era carente de subsis
tências e as queixas contra eles multiplicavam-se sobre a Mesa da Câma
ra.Daí a ordem de despejo e a provável tranquilidade de consciência de 
quem a deu. 

Esta atitude da Câmara que,no fundo,nao fazia mais do que aplicar 
as leiscontra a entrada e permanência de ciganos no Reino,as quais re
montavam a D.João III (40l5contradizia abertamente a resolução tolada 
quinze dias antes. 

Efectivamente em k de A g o s t o d e i590|dois indivíduos de raça ciga
na,Sebastião do Bustamanta e Jerónimo de Matos haviam sido autorizados 
a permanecer na cidade com as mulheres e os filhos.Saliente-se,todavia, 
que a licença só lhes foi concedida mediante fiança prestada por Sebas
tião Jânio,casado e morador na cidade ,sombreireiro e soldado da Compa
nhia do Mestre de Campo Pêro Bermudez.O fiador responsabilizou-se por 
todas as perdas,danos e furtos que os ditos praticassem e teve que apre
sentar 3 testemunhas que o conhecessem bem.(402) 

A contradição da atitude dos governantes ̂ do Porto,para ̂ lém da existên
cia prová^l de grupos de pressão, traduzia a própria contradição do Reino a 
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nível mais geral:as leis anti-ciganos não conseguiam obstar a que uma certa 
protecção lhes fosse concedida por certas entidades como os Corregedores do 
Grime de Lisboa. (403. )Na própria cidade do Porto constatamos em 1577 o es
tabelecimento de um cigano na Praça da Ribeira com o seu posto fixo de ven
da de louça. ( kOty 

Quer-nos parecer que,embora marginais,os ciganos não viviam em ghetto 
tao radical quanto seriámos levados a pensar.E que alguns portugueses e ho
mens de outras nações,desejando livrar-se de culpas por crimes cometidos, 
juntairam-se-lhes adoptando os céus nomes,trajes e linguagem e assimilan
do o seu modo de vida,inclusive participando nos roubos e insultos que a 
opinião pública do Reino,atribuía aos membros daquela raça. 

Por isso,em 28 de Agosto de 1592,uma vez mais,foi.promulgada uma lei 
geral que proibia aos ciganos e portugueses que com eles andassem dis
farçados continuarem vagueando em quadrilhas e os obrigava a sair do Rei
no no prazo de quatro meses,sob pena de morte. 

Mas a expulsão não teria efeito naqueles que desejassem ficar.Só que 
teriam que deixar o nomadismo,fixando-se e avizinhando-se nos diversos lu
gares , totalmente misturados com a restante população,largando o seu traje,os 
seus costumes,os seus hábitos.E quanto a idiomas,os únicos que ce Ihesper-
mitiriam eram o português e o castelhano. Do raermo modo,as mulheres dos que 
se encontrassem penando nas galês ou se avizinhariam ou abandonariam o pais. 
No caso de assim nao cumprirem,candidatavam-se à pena de açoites e de degre
do para o Brasil.(405) 

. ' . (406) 
As Ordenações filipinas mantiveram o rigor da legislação anti-cigana, 

condenando a graves penas os que ousassem entrar no Reino.Mas,em l606,cons-
tatando-se que a lei se não acatava, o Rei,"para bem e quietação dos vassa
los" .promulgou novo alvará,renovando as proibições anteriores e agravando 
as penas a aplicar.Por sua vez,os Julgadores mais renitentes em aplicar a 
lei islaçao seriam incriminados.(^07 ) 

Mas a repressão e as leis intolerantes não lograram jamais evitar a 
permanência de ciganos no Reino.(4o8 ) 

As queixas que contra eles se levantavam um pouco por todo o lado 
apontavam sempre para o mesmo tipo de delitos : furtos e violências. E o 
nosso pais.de resto,não era único nem sequer original nas manifestações 
oficiais contra os ciganos:já em 1̂ +99 os Reis Católicos haviam promulgado 

http://pais.de
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disposições do mesmo teor,acusando os ciganos de roubarem os campos,des
truírem as herdades e até" de ferirem e matarem aqueles que lhes ofereci
am resistência.(409) 

ESCRAVOS 

Tem-se afirmado que Lisboa nos meados do século XVI contava com cer
ca de 10.000 escravos,ou seja,10% da sua população. (*flO) Um século depois 
a percentagem em relação à população descera mas o seu número absoluto 
não se modificara grandemente.(4ll) 

Desejávamos obter informações documentais que nos elucidassem sobre 
a quantidade de escravos.que,por essa altura,viviam nas casas do Porto. 
0 nosso esforço,porém,foi em vão. 

Parece-nos evidente que,sendo enorme a diferença populacional en
tre Lisboa e porto,a quantidade de servos seria muito menor na última. 
Mas a questão importante nem sequer seria essa:seria antes saber se a 
proporção entregas duas cidades se mostrava grandemente divergente. 

Vejamos:ejn 1552 havia em Lisboa 12 correctores de escravos. No Por
to, em 1621 um corrector- . de negros de Vila Nova, António da Costa é 
proibido de continuar exercendo esse oficio,sob graves penas. (4l2) E ti
rando esta, mais nenhuma notícia encontramos nos livros camarários sobre 
tal actividade. 

Isso não quer dizer que não existisse transacção de escravos. Mas 
talvez possa significar que era muito menos importante que na capital. 

Com efeito, em 1591 (̂ 13) foram manifestados na Alfândega 22 escra
vos sendo 19 do sexo masculinoj dos quais 6 são designados de moleques 
e 3 do sexo feminino, dos quais duas são chamadas de "negrinhas". Na maior 
parte dos casos são apresentados como de segunda mão, sendo avaliados 
entre20&000 e 30&000 reis. Os moleques bem como as negrinhas em 20$000. 
Um escravo em 13 mão, forte, era avaliado na Alfândega por ^0$000 reis. 

Cerca de 50 anos depois, em 1639 ( klH) , o número de escravos pelos 
quais os donos pagaram dízima apresenta-se sensivelmente diminuído: ape
nas entraram 11, sendo 6 do sexo feminino e 5 do masculino. Com excepção 
de uma negra, todos são moleques. 0 valor atribuído na Alfândega mantinha-
-se sensivelmente igual relativamente a 1591. A diferença acentuada nos 
registos de entrada dos dois anos poderá ser interpretada como uma ten
dência de diminuição real da escravatura na Metrópole ou será meramente 
acidental? E que dizer da mudança qualitativa dos indivíduos registados? 
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Estes dados não são concludentes. Mas não legitimarão a auase cer-
•teza de que no Porto a percentagem de servos era menor que na capital? 

0 estatuto legal do escravo já foi sumariamente analisado a partir 
das Ordenações Filipinas.(4l5) As penas duras a nue as leis os sujeita
vam outras foram acrescentadas: os regimentos dos 6orregedores do Porto 
Luís de Almada de Almeida (162*0 e Pêro Ferraz de Novais (1627) davam po
der ao magistrado para nos casos crime mandar açoitar e deserelhar os ser
vos. Esta última pena só a servos podia ser aplicada. ( 4l6) 

Não lhes estava vedada a constituição de família, pois em I605, 
Sebastião Pereira e Inês Pais, escravos, casaram-se na Igreja da Vitória. 
(*H7))- . 

Os livros de Registo Paroquial, principalmente os de Baptismo, con-* 
tem informações curiosas sobre a vida, costumes e donos dos escravos. 
Num país cristão, grande parte deles adoptava as crenças dos senhores, 
às vezes o próprio nome : ( 4l8) baptizavam-se, crismavam-se e freouenta-
vam os sacramentos. Em 1593, dos 205 crismados por D. Jerónimo de I ene-
ses na Igreja de S. Nicolau, 5 eram servos ( 419) E em 1598 contavam-se 
4 escravos e 4 escravas entre os 31? que recebera- a confirmação na Sé 
Catedral. ( 420) 

Na década de I5SO-I589, baptizaram-se na Paróquia da Cidade 24 es
cravos, dos quais 11 do sexo feminino e 13 do masculino. Do conjunto, 
pelo menos 7 eram adolescentes ou adultos (4 homens e 3 mulheres). 

Das crianças baptizadas 6 eram filhas de casais de escravos, cujo 
estado civil ignoramos. Noutro caso parece^nos que o pai. é escravo e a 
mãe livre. Ao contrário, noutro, o pai é livre e a mãe ê escrava. De 9 
aparece apenas o nome da mãe. 

Aos donos não seria demasiado penosa a fecundidade das escravas pois, 
pelo menos em certos casos, esse foi um processo de aumentar o seu nume-
r o . O 2 1 ; 

Quem eram os donos dos escravos? 

Eram certamente aqueles a quem a lei por nue viviam exigia que os 
tivessem.Vimos que quem vivesse pela lei da nobreza obrigava-se a ter 
escravos e cavalo. De facto, os possuidores de servos são os fidalgos,os 
cidadãos, os altos funcionários judiciais, os tabeliães, os letrados mé
dicos e advogados, o Bispo, os Cónegos, os mercadores, as senhoras de . 
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qualidade. Mas o livreiro Pêro Ferreira era senhor de uma escrava ( kZ*) 
e o sapateiro Salvador Gonçalves possuía um escravo adolescente( 423). 
Admitimos que os mesteirais mais abonados quisessem possuir o seu servo. 
Era Índice e sinal de poder e dava categoria. 

Ern que é que trabalhavam os escravos? 

Certamente no serviço doméstico; muitos,porém , enearregar-se-iam 
das tarefas mais pesadas que os donos tivessem para realizar. Por exemplo, 
em I635, António Peres Picão, de Miragaia, trazia vários negros e negras a 
trabalhar na cano que havia de conduzir água da Fonte das Virtudes para o 
seu quintal. ( 424) Em I609, um nep;ro trabalhava nas obras da Sé. (425) 

Mas pode pôr-se a questão se estes continuavam sendo escravos 
ou se -já haviam sido libertos. 

Ê que efectivamente constata-se uma certa tendência para os donos 
deixarem disposições testamentárias em ordem à libertação definitiva.As
sim,Dona Isabel da Silva,em 1599,atendendo aos serviços que André" Soares 
prestara a seu pai Vicente Peixoto da Silva,concede-lhe carta de alforria 
para todo o sempre.(426) No mesmo ano,o Cónego Manuel ^atela deixara esti
pulado que o seu servo Gaspar se libertasse,£endo-o a Misericórdia confia
do ao sapateiro Baltasar Gonçalves para lhe ensinar o ofício.(427) 

Liberto ficou o escravo de João Vidal,de S.João da Foz por dispo
sição testamentária deste,escrita em l600 no Degredo de Valdamores onde 
veio afalecer.(428) Em 1625,Maria Garcês deixou ao seu servo,além da car
ta de alforria,o direito ao uso de parte de suas casas*(429)Mas Manuel 
Reimão,da Rua Nova,declara expressamente,em l637,que não liberta os seus 
escravos Rafael e Maria porque entende que ficariam melhor defendidos se 
continuassem em poder de sua mulher.Mas a esta roga que lhes de carta de 
alforria após a sua morte.(430) 

Cremos que o número de casos é suficientemente abundante para nos 
fazer acreditar que grande parte dos escravos alcançava a liberdade 
após o falecimento dos senhores.Tal costume,aliado às leis que restrin
giam a escravidão,devem ter-se em conta quando se estudam as raízes da 
abolição da escravatura. 
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6.2 - Os estrangeiros na cidade 

UM sector importante da população urbana era constituído pelos di
versos grupos de estrangeiros que por aqui ancoraram a parovoitar as 
virtualidades comerciais da praça ou se estabeleceram em colónias,tal
vez não muito numerosas mas de notável peso económico.' 

A sua composição,por nacionalidades,variou de acordo com as flutu
ações da política de relações internacionais que a conjuntura impôs aos 
Austrias de Madrid,Mas a componente estrangeira,como tal,foi persisten
te e permanente dentro de muros e,por isso,não pode ser desprezada 
quando se tentam estudar e definir as grandes linhas estruturais da so
ciedade portuense deste período. 

A maior parte deve ter retornado aos países de origem.Más não deixa 
de ser real que,apesar das dificuldades de integração,muitos se fixaram por 
períodos longos, tendo-se inserido na organização social da terra como o 
demonstram as informações contidas nos livros de Registo Peroquial. A pró
pria existência de inte'rpretes oficiais de língua francesa, inglesa e ale
mã nomeados e jurados na Câmara,(431) aos quais se exigia como condição 
prévia do exercício do cargo qUe fossem casados na cidade, demonstrou aue, 
não obstante as manifestações de xenofobia por parte dos autóctones ̂detectá
veis aqui e alêm^alguns encontraram meios e caminhos de integração. 

Reinos de origem e actividades 

De forma geral, podemos afirmar desde já que entre 1^80 e 16^0, os 
povos cujas ligações comerciais ao Porto nos aparecem mais referenciadas 
documentalmente são aqueles que viviam sob o ceptro da mesma monarquia: 
castelhanos e galegos, flamengos e, a grande distância, os napolitanos e 
milaneses. 

Intermitentemente, mas contando períodos de grande relevância e in
tensidade, destacaremos os franceses, ingleses, holandeses e alemães. Mer
cadores de países nórdicos e da Irlanda poderão ainda eventualmente ser 
identificados.(432) 

Flamengos 

0 intercâmbio mercantil entre o Porto e a Flandres, datando de épocas (i+33) recuadas,aeve ter aumentado na última década do século XVI, aproveitando o 
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bloqueamento das relações entre a Inglaterra de Isabel I e a Espanha de Fi
lipe II. Efectivamente era 1590 o Cônsul dos Alemães e Flamengos em Lisboa, 
João Leonrado, nomeava seu procurador geral, no Porto, para servir de cônsul 
na nossa cidade o "senhor" Jorge Manuel, corn os direitos inerentes ao cargo. 
(̂ 3̂ ) Sm 1591j pelo menos ik mercadores flamengos despacharam na Alfândega 
diversas mercadorias, desde alimentos como queijo e bacalhau^até panos de 
muitas espécies, madeiras, enxárcia, utensílios de metal, munições, miude
zas, etc.( ^35) 

Nesta mesma década são eles os maiores fornecedores de "pão do mar" à 

cidade: em 1593, das 33 "logeas" de centeio e trigo que foram postas à ven
da, 26 pertenciam a sete mercadores flamengos e 1 alemão. (^36) E em 1599, 
em face de eclipse transitório devido às extorsões a que os ministros cas
telhanos sujeitavam os da Flandres (^37), dos sete grandes mercadores que 
se comprometeram na Câmara a prover a cidade de pão em abastança para as 
necessidades, dois deles, Gilles Mibais e Zacharias Nicolas diziam-se fla
mengos. (^38) ,.A 

Muitos destes indivíduos fixaram residência na cidade,próximo dos muros 
ou da outra banda do rio, em Vila Nova: Pêro Rei, Geraldo Corim,Daniel Cor
nells, (^39) João TrehPu. A sua integração na vida urbana processou-se gra
dualmente e, em muitos casos, culminou com o casamento: em 1596, Gaspar de 
Justre casava na Igreja da Vitória com uma porturuesa, Catarina Rodrigues, 
iste exemplo nao e, evidentemente, caso único, ^eraldo Corim, morador na 
Rua da Reboleira, baptizara um filho na Sé, em 1595. No ano anterior, fora 
padrinho de uma criança, filha de um mercador portuense.(Vfl) 

Outros, não casando, legitimavam a descendência: Em l603,Gdlles Dodor» 
(sic), residente na Rua da Ourivesaria (Vf2) apresentava-se como pai de Geral
do, filho de Isabel Fernandes, mulher solteira. Foi padrinho desta criança 
João Trebou flamengo rico. (^3)Has, tais afinidades decorrentes do baptis
mo, não se criavam apenas entre compatriotas, em 1599, Bartolomeu de Resen
de, ex-procurador do Povo, buscou para padrinhos de sua filha os flamengos, 
Zacarias Nicolas e Tomás Duhoe. (Wf ) 

Mas a nosso ver, o exemplo mais cabal de integração dos flamengos na 
sociedade portuense deu-se muito mais tarde, em 1638, quando Pedro Van Jus-
tren foi eleito almotacé da cidade, cargo que como vimos, era legalmente 
reservado aos escalões superiores. ikk53 

Não foi uniformemente estável a vida e a permanência destes estran-
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geiros no burgo. N~o que as autoridades locais os hostilizassem. Ao contrá
rio, tentavam captivá-los para que o abastecimento de pão continuasse garan
tido. Mas nos finais do século XVI a política anti-holandesa de Madrifl, apoi
ada em Lisboa por Conrado Rott , Cônsul dos "alemães", ostlandeses, holan
deses, flamengos, dinamarqueses e suecos" nos reinos de Portugal; atinge du
ramente também os flamengos os quais, atemorizados, durante algum tempo, ao 
que parece, deixam de frequentar o Douro. De facto, em 1599, D. João de Car-
vajal, capitão do Castelo de S. João da Foz, recebeu ordens para embargar 
pessoas, navios e fazendas dos mercadores da Holanda e Zelândia.(447) Na 
execução de tais mandatos, as urcas dos flamengos, cuja confusão cora os 
holandeses não era difícil de simular, foram aprisionadas( 448) não obstante 
as diligências que, em Janeiro desse ano, o Juiz de Fora, Doutor Rui Lou
renço, manifestara em seu favor"para que folgassem de vir ca trazer manti
mentos'^ 449) . 

Mas nos primeiros anos do século XVII, os flamengos readquiriram as 
antigas posições e,de novo, encontramo-los não apenas estantes mas residen
tes na' cidade: João Trehou ( que permanecera), Francisco Vlaminx, Pêro 
Correia, Arnaldo Matias, João Anriques, Anrique Voes*, seu irmão João Voes, 
Daniel de la Pedra,Diogo Timão,António Escot, André Bayart,Henrique Sinel se
rão,porventura, os mais relevantes flamengos que moravam então no burgo ou 
nos arrabaldes.A afluência de embarcações flamengas ê tão abundante que em 
I6l8 os intérpretes ou "lingoas"dos flamengos(e alemães)eram o dobro dos de 
outras nações.E elucidativo que a um dos chafarizes implantados em Vila 
Kova se tenha chamado "fonte dos framengos".(450) -

Na ultima década da união ibérica outros se lhes vieram juntar:há no
tícias de Juan e Arná0 Pipper,Pero van Justren,Otto Eldres,Rodrigo Robin, 
Jacques de 0 r a m e r. A 

Alguns destes deixaram raízes no ^eino,pois em I638,Gaspar Sinel aue 
servira 11 anos no serviço das amadas do 4 r Oceano, ganhou o habito de Oris to • 
com 408000 reis de renda,não obstante ser descendente de av6s naturais de 
Antuérpia e de ^éventer.(45l)E uma filha de Otto Eldres casou com um dos Pa
checo Pereira,da quinta da Pacheca.(452 ) 

Quase todos os flamengos exerciam entre nós a mercancia de grosso tra
to.Como ficou dito atrás,importavam da sua terra e de outras,bens alimenta
res .vestuário ,equi pamento,armas e munições e exportavam açúcar,sal,sumagre, 
azeite e vinho. . 

Pelo volume dos seus negócios e pelos seus contactos privilegiados 
com os mercadores do país de origem,os estrangeiros progrediram rapidamen
te no nosso país e,uma vez ricos,muitos retornavam a seus Reinos. 
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Mas nem todos os flamengos residentes se dedicavam ao comércio.E 
nem todos eram ricos.Em l60^,Basilius Vencon servia como criado do fidal
go Jorge Pereira de Miranda.(^53) E muitos dos doentes pobres internados 
no Hospital da Misericórdia eram rotulados de flamengos:dois em 1597 (4Mf) , 
dois em l601 (V?5),sete em l6l5,(456)quatro em 1625.(^57) 

Alguns gozaram de notáveis privilégios:em 1598,João Trehou fez re
gistar nos livros camarários os seus - que eram os mesmos de que gozava 
em Lisboa Otto Voguei,alemão.(^58) 

Tais privilégios eram tão antigos quanto extensos.(459)Foram outor
gados por D.Afonso V,ampliados por D.Manuel e confirmados por Filipe II 
em virtude do auxilio que alemães e flamengos haviam prestado contra as 
arremetidas dos ingleses em 1589.Além de tratamento excepcional nos domí
nios fiscal,financeiro e de trato comercial,eram contemplados com Juizp 
privativo e libertos de encargos que pendiam sobre a generalidade dos ho
mens de negócios portugueses. 

Mas não os libertavam das garras da inquisição.Em l63>8,João Pipper 
natural do Limburgo e morador no Porto,foi processado pelo Santo Ofício. 
(460) Já em I6OO igual tratamento recebera o alemão Cristóvão Sollares e 
em I583 a mesma sorte teve Paulo Lombardo,ambos residentes na cidade. 

FRANCESES 
D.Afonso V em 1̂ +52 havia contemplado com aliciantes privilégios os 

franceses e bretões que viessem morar no Keino de ^ortugal.(46l) 
Ter-se-ao fixado no Porto antes do século XVII? Talvez,pois gaule

ses e bretões demandavam o Douro desde longa data.Em 1577-1578,dos navi
os entrados na barra,7 eram procedentes dos seus portos e traziam,entre 
vários artigos miúdos,panos e pão.(462)E em 1584 e 1585,6 dos mercado
res que manifestaram mercadorias na Alfândega eram franceses e bretões. 
Breujlonas,papel,mostarda,enxárcia,cânhamo,pás foram os principais pro
dutos dizimados.(^63) Mais tarde,quando os registos de entrada de "pão 
do mar" começam a aparecer regularmente nos Livros de Vereações,deparamos 
logo no primeiro ano (1590) com 3 "logeas" de trigo e centeio procedentes 
da Bretanha. 

Mas os anos de conquista do mercado portuense por parte dos france
ses parecem coincidir com fugaz eclipse dos flamengos no final do século 
XVI.De facto,entre 1599 e l6l8 os mercadores gauleses que declaram cere
ais na Câmara são progressivamente mais numerosos: 



1599 - 5 mercadores -353-
1600 6 " 
I603 6 » 
1606 7 » 
1607 - 18 
1608 4 » 
1613 8 » 
1614 - 50 " 
1616 - 20 " 
1617 _ 3 11 
1618 - 12 " 

Gomo explicar os baixos números de I608 e l6l7? Más colheitas no país 
de origem? Omissão do escrivão? Dificuldades de transporte? 

Se são muitos os mercadores franceses que lançam âncoras no Douro, 
não parece terem sido abundantes os que por cá criaram raízes e se fixa
ram. Mesmo assim, alguns casaram e baptizaram os filhos nas paróquias da 
cidade: em 1605, João de Merena de Luna, francês, casou em S. Nicolau com 
a viúva Ana Reimonda. (464)Em l6l4, o mesmo João de serena, "hoi-em honrado" 
era nomeado "lingoa" dos franceses.(465 ) 

Mais tarde, Maria da Cruz, filha de Pedro Framengo e de Maria Cris
tóvão, casou na -mesma paróquia com o francês Estevão da Cruz, mercador, 
natural de Bayonne. As testemunhas deste consórcio foram o irlandês Doutor 
João Vitreu, sacerdote, o flamengo Pedro Van Destraten (sic), o alemão Gu
terres Ferreira e o seu compatriota Estêvão Farim.(466) tfá no fim do pe
ríodo filipino, em I639, Catarina Francisca casou na mesma freguesia com 
Adão Pereira, filho natural de Leonor Pereira,solteira, e do mercador fran
cês Réné Grenoble, (^7) natural de Paris, o qual morrera solteiro por volta 
de I635 e deixara os seus bens à Misericórdia.(468) 

Em I6O6, Miguel Bon, francês, bolfarinheiro, casado com a portuguesa 
Ana da Costa, baptizava o filho André na õatedral.(469 )2m 1607, no mesmo 
templo, up tal Diogo de Cado (sic), casado com Maria Posa baptizava a filha 
i'.aria.(W ) 

Estes exemplos, um pouco ao acaso, nao esgotam a quantidade de trans-
pirinaicos que se estabeleceram no Porto. Outros como Cláudio Quinisturo (?) 
Arnan Eiral, Estevão Prévost, João Charron, mercadores fixaram residência 
na cidade por vários anos. Aos dois últimos, os livros da Câmara atribuem 
o epíteto de cônsul dos franceses. (471) Seria então numerosa a"colónia" 
francesa na nossa cidade? 

E bem oossível que outros mercadores tenham morado no Porto por pra-
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zos mais ou menos longos:dos que manifestaram cereal em l6l6,pelo menos 
oito são considerados "estantes" na cidade.E em 1635, 2 franceses,Estê-
vão de Prus (sic) e Beltran Dardisse,estantes no burgo,serviram de tes
temunhas no testamento do citado Rónó Grenoble.Embora o vocábulo "estan
te" não seja rigorosamente sinónimo de morador enraizado significa mui
to mais que mercador de passagem. 

0 volume dos negócios que tratavam permite-nos pensar que viviam 
desafogadamente.Mas também os havia pobres:em l601 foram internados no 
Hospital da Misericórdia 7 franceses;em l6l5 o seu número atinviu os 25; 
apenas 3 foram assistidos em 1625 e somente 2 em I635.Muitos destes e-
ram peregrinos,talvez vagabundos.Em qualquer dos casos,indigentes e co
mo tal socorridos. 

Verifica-se que à volta de l6l8 diminuíram drasticamente as notí
cias sobre o movimento de franceses,mercadores,peregrinos ou pedintes. 
Simples omissão documental ou consequência da guerra que estalara no cen
tro da EUropa?Refira-se,entretanto que o fluxo migratório de gauleses 
para Espanha foi intenso entre 1550 e l64o e ali exerceram profissões 
humildes na maioria dos casos.(472) 

INGLESES 

As notícias documentais sobre a permanência de britânicos na cida
de reflecte perfeitamente as vicissitudes das relações políticas entre 
a ESpanha e a 1nglaterra.Assim,antes de I585 ê relativamente abundante 
o número de mercadores britânicos que lançam âncoras na zona ribeirinha: 
de Janeiro a Julho de 1584,são pelo menos 7 os que em troca de sumagre, 
sal,açúcar,azeite e certamente de boa moeda nos trazem pescado,linho,pa
nos diversos e couros.(473)No ano seguinte,apenas 2 fazem escala na ci
dade.Depois , durante o longo período de hostilidade aberta entre os dois 
países que vai até l604,data do tratado de Londres que oficializou a paz 
entre os dois Reinos (474) praticamente não aparecem .Em l6o6,de novo 
um britânico,John Saler manifesta 3 "logeas" de trigo.(475)Em l607 são, 
pelo menos, 6 os mercadores,enère os quais Thomaz Orangel que então se 
deve ter radicado,pois em l6l2 se declara ser este mercador "estante" 
na cidade havia vários anos.(476) Em l6l4 e nomeado um 'lingoa " inglês 
para intérprete nas visitas de saúde:Anrique da Costa.(477) E em l6l8 
sao já dois os intérpretes anglos:o dito e Thomas Hall.(478) Ate 1640 
permanecerão nesse número os intérpretes oficiais de língua inglesa. 



permanecerão nesse número os intérpretes oficiais de língua inglesa. 
Nos anos vinte do século XVII mais três ingleses haviam fixado 

residência no Porto:Roberto Presley,Lionardo Bular e Nicolau Nores.(479) 
0 último ainda vivia na cidade em l64l (48o).E em 1642 os Livros 

da Alfândega registam o nome de um tal João Nores,provavelmente suces.-
sor do anterior.(48l) 

E na última década de dominação filipina mais ingleses se podem 
contar entre os moradores estrangeiros : João Lim,Richard Peres,Richard 
Guilherme,Guilherme Bret,Francisco Celriquo,Roberto Pampeam,João Mani 
e Thomas Choram. 

Dominavam o comercio do bacalhau.Mas importavam outros produtos 
tradicionais como panos variados,fitas,utensílios e ferramentas,arcos 
de ferro,pentes,alcatifas,papel,etc. (482) 

Antes da restauração e dos consequentes tratados celebrados entre 
Portugal e a Grã-Bretanha,já os súbditos britânicos se haviam estabele
cido no Reino e no Porto.E entre os que,em I658,exportavam vinho e azei
te para o Reino Unido (484),contava-se Richard Peres que residia na cida
de havia mais de.vinte anos. 

Parece inegável que as condições e vantagens dos britânicos melho
raram muito apôs il640.Has já em l607 o Embaixador da Grã-Bretanha em 
Lisboa reivindicava Juiz próprio para determinar as causas dos súbditos 
ingleses,não obstante tal privilégio não constar entre aqueles que,no 
passado,os Reis de Portugal lhes haviam concedido.(484) Em I632,preten
dem ser isentos de contribuir para o empréstimo decretado em todo o Rei
no para o socorro da Índia,invocando os capítulos da paz celebrada en
tre a Espanha e o seu País.(485) E,no ano seguinte,dois mercadores in
gleses residentes na capital,Gualter Haat e Antonio Grafian oferecem-
-se para ir ao Brasil com 8 ou 10 naus britânicas de alto bordo,munidas 
com 25 a 30 peças de artilharia,cada uma das quais de 350 a 400 tonela
das onde transportariam 500 soldados.A contrapartida seria poderem le
var livremente gente inglesa e mercadorias e,no retorno,trazer os navios 
carregados de açúcar e pau-brasil.(486) 

0 Conselho da Fazenda,naturalmente,não aceitou a oferta. 
A integração dos britânicos não terá sido fácil,contribuindo para 
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tal as divergências de carácter religioso.Ê certo que a paz de l604 ten
tara resolver o problema através de uma solução de compromisso:os ingle
ses poderiam residir na Espanha e praticar a sua religião em privado, 
mas abster-se-iam de proselitismos ou de provocações.(487) 

Todavia,em l6l4,ano em que no Porto se cometeu a conhecida profa
nação do sacrário da Sé, um tal Roger Wood foi mandado prender pelo Bis
po do Porto por ter proferido palavras ofensivas contra a Religião Cató
lica, 

0 Prelado comunicou ao Rei o incidente.Curiosamente,este apoiou a 
punição que,aliás,nao contradizia as cláusulas do tratado com a Inglater
ra,mas solicitou ao Antistite que não desse a entender que o Monarca 
tinha conhecimento do caso.(488) 

Em l621,o Procurador da Cidade mostra-se preocupado pela circuns
tância de alguns "lingoas" não serem católicos no que colhe a solidarie
dade da Vereação.(489) Mas não consta que algum tenha sido demitido.Mais 
tarde,em l642,a Relação do Porto recusou ao mercador João Lim o recurso 
ao juramento em suprimento de prova,com o fundamento de ser "herege" 
e.como tal,não poder ser admitido a juramento.(490) Sô a intervenção de 
D.João IV permitiu resolver a delicadeza da situação. 

Contrariamente ao que aconteceu com os grupos anteriores,foi dimi
nuto o número de enfermos britânicos socorridos pela Misericórdia:apenas 
ties em 1597,um dos quais veio a falecer (491) e dois em l601. 

Provavelmente tratar-se-ia de prisioneiros em época de grande ten
são entre os Estados» 

OUTROS ESTRANGEIROS 
Além dos naturais de França,Países Baixos e Inglaterra,outros es

trangeiros estanciaram no Porto. 
Italianos 
Nos fins do século XVI vivia na Rua da Fonte Dourina um tal João 

delia Ronsa,mercador italiano por cuja conta vieram,em Fevereiro de I588, 
dois milaneses,José Framchi e Pêro Forte,picheleiros,os quais obtiveram 
licença na Câmara para fabricar pratos e bacios de castanho.Mas não de
moraram por cá muito:em Junho do mesmo ano quiseram abandonar a cida
de. (492) 
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Porêm, o mercador continuou a morar nela,onde ainda residia em 
'1593.(^93) E em 158^+,Simão Rodrigues .italiano, casou em S.Nicolau com 
liaria Francisca, (k9k) 

Por outro lado,as ligações de mercadores portuenses com o Estado 
milanês aparecem afirmadas nas prevenções da peste de I626: fazendas e 
cartas que de Milão viesse; para o Porto seriam previamente beneficia
das antes de entrarem na posse do destinatário. 

Pefira-se,por último,que entre os doentes internados no Hospital 
da Misericórdia,um genovês foi socorrido em l601.Em l6l5 foram 5 os ita
lianos atendidos,dos quais três napolitanos. 

Irlandeses 

Desconhecemos se algum natural da Irlanda se estabeleceu com casa 
comercial.Mas os livros da Câmara e os da Misericórdia conservam notícias 
de irlandeses peregrinos que aoui foram socorridos.E pelos anos vinte do 
século XVII vivia no Porto o Dr. João Vitreu, sacerdote irlandês que em 
l625 serviu de interprete das autoridades sanitárias junto dos mestres 
das naus Delfinho e Isabel procedentes da Inglaterra.( ̂ 9© Mas a notícia 
mais espectacular é a chegada ao Porto em 1 de Agosto de l604 de 97 ir
landeses, homens, mulheres e crianças que,desembarcados em Vila do Conde, 
haviam sido obrigados a abandonar o seu reino por acusação de colaboração 
com os Espanhóis durante a expedição que por estes fora feita a Irlanda 
com o pretexto de auxílio aos católicos. Cf97 ) 

Acolhidos e socorridos pelo Provedor e Irmãos da Misericórdia, por 
ordem do Corregedor e do Juiz :e Fora foram agasalhados, não dentro de mu
ros, pelo receio que espalhassem qualquer epidemia, mas numa estalagem aue 
havia no exterior da porta do Olival aue, fiara o efeito, fora evacuada. 
( ̂ 98) No dia 5 do mesmo mês urna menina do grupo foi baptizada na Igreja 
da Vitória, tendo por padrinho um irmão da Misericórdia, Gaspar Pereira. 
('+99) -'-'erá sido esta a Maria da Assunção, menina irlandesa que foi ado
ptada pelo cidadão Tomé Luis e metida freira no Mosteiro de Monchiaue?(5«0) 

Não se demoraram muito tempo na cidade pois a 10 de Agosto foram em
barcados para Lisboa, depois de vestidos e alimentados pela Câmara, pela 
Misericórdia e pelo Bispo da Diocese. Para além doutras despesas, o te
soureiro d cidade pagou 1$200 à mulher que os agasalhou. (5ol) 
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Holandeses 

Nem sempre a documentação é suficientemente explícita no que toca à 
distinção entre os diversos habitantes dos Países Baixos: por exemplo, 
Diogo Timão, citado atrás, aparece-nos quer como flamengo quer como na
tural da nação holandesa. 

Por outro lado, as relações políticas entre a Espanha e as Provín
cias rebeldes, nomeadamente da Holanda e da Zelândia, com excepção duvido
sa d trégua entre l609 e 1621, foram sempre tensas e não favoráveis ao 
estabelecimento de holandeses no Reino de Portugal.( 502 ) Em l605uma carta 
de lei obrigava os naturais desses estados, residentes era Portugal, a re
colherem 12 léguas para o interior.( 503) 

Mas, apesar dos decretos bloqueadores, congeminados em Madrid'(504) 
e da confiscação de naus nos fins do séc. XVI, atrás referida, as rela
ções comerciais entre o Reino português e a Holanda subsistiram, ao 
menos indirectameinte. Um relatório dos fins de l609 enviado para Madrid, 
declarava que os holandeses metiam nas cidades de Lisboa e Porto diariamen
te muitas roupas e fazendas da Índia, não apenas por contrabando, mas pu
blicamente, despachando-as nas alfândegas.(505) E, em 1628, muito depois 
do romper das tréguas e nao obstante a pirataria holandesa contra inte
resses portugueses, ainda se mantinham linhas comerciais entre portuenses 
e holandeses, conforme se prova da ordem dada a D. Fernando de Toledo para 
investigar e reprimir o assunto.(506 ) 

Mas uma coisa são os interesses económicos entre particulares que, 
muitas vezes, se sobrepuseram às conveaiêneias da política conjuntural dos 
Estadosjoutra, qualitativamente muito diferente, é a residência efectiva 
dos súbditos de reinos julgados inimigos.E, quanto a este ultimo aspecto, 
nao abundam, de facto, as notícias sobre holandeses residentes no Porto, 
entre I5S0 e 16^0. Não obstante refira-se que em Janeiro de l609 dois ir
mãos Hildebrandus e Otto, de 21 e 17 anos respectivamente, filhoa de ana-
baptistas da Holanda foram baptizados na Sé do Porto, apadrinhados por 
figuras eminentes da Misericórdia.(5 07) 

Alemães 

Em I0I3, 7 mercadores que venderam o seu trigo e centeio espalhado 
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por 25 "logeas" são expresssamente rotulados de alemães pelo escrivão 
'da Câmara. ( 508) Efectivamente já em fins do séc. XVI, muito do cereal 
consumido na cidade procedia de portos alemães,( 509) especialmente de 
Hamburgo. E o facto, já assinalado, de os "lingoas" da saúde alemães, 
serem também chamados de flamengos, faz-nos admitir que o intercâmbio 
entre o Porto e as cidades alemães foi mais intenso de nue as notícias 
expressas rios documentos deixam perceber. Aliás, em 1598, João de Escor-
cia, flamengo, morador no Porto, ê nomeado feitor de Duarte Smith,alemão, 
residente em Lisboa, gozando de imediato dos privilégios que aos merca-
dores germânicos de Lubeck e da hansa D. João III concedera.(510) 

De qualquer modo, para além dos mercadores, um grupo numeroso de 
alemães viveu durante algum tempo na cidade: foram os soldados que cons
tituíram H guarnição militar apôs 1581, cujos efectivos eram alemães e 
castelhanos era proporção igual, 250 de cada recrutamento. (511 ) 

Todavia, o tempo de oermanência dos chamados soldados alemães não 
deve ter sido muito prolongado, pois enquanto são abun antes as referências 
aos castelhanos nos livros do Pegirto Paroquial da freguesia da Vitória, 
sao quase nulas as dos primeiros. 

Castelhanos e galegos 

Ê naturalmente abundante a colheita de informações relativas à pas
sa -em de naturais dos reinos hispânicos pela nossa cidade. 

as sao sobretudo as "colónias" de galegos e castelhanos aquelas que 
mais frequentemente são referenciadas. 

Quanto aos castelhanos, aparecem-v.os ligados ao comércio^ ao funcio
nalismo e até aos ofícios mecânicos. Talvez seja de relevar este aspecto, 
pois parece de presumir que alguns ofícios foram por eles introduzidos. 
Com efeito, João Loução, ou João Lucano, é o primeiro passamaneiro a ser
vir de juiz do ofício, em 1597. ( 512) E Francisco de Ledesraa,em I608Ç5I3) 
ê o primeiro agulheiro que serve o mesmo cargo. 

0 período mais fecundo da integração terá sido durante os primeiros 
quinze anos de domínio filipino, durante os quais são numerosos os matri
mónios entre militares e raparigas da terra; talvez mais numerosos ainda, 
os filhos ilegítimos, fruto de amores castrenses fugazes. 

Os galegos, dada a proximidade de terras e as afinidades culturais 
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constituíam elemento permanente da paisagem humana portuense«Alguns dedi-
cavamr.se ao comércio. Destaque-se Baltasar Fernandes, cristão-novo que 
falecera nos cárceres da Inquisição de Coimbra a quem, em 1622, foi con
fiscada uma excelente casa na Rua de Belmonte. ( 51*D 
Durante muito tempo a cidade foi abastecida de peixe fresco pelos pes
cadores da Galiza. Alguns do§ Feus barcos, depois de descarregados de 
pescado, são fretados para o transporte de cal do Mondego e da Figueira 
da Foz para o Porto,( 515 ) outros foram aproveitados para o transporte de 
vinhos do Douro para Lisboa. ( 516) 

Há-os ainda a trabalhar em ofícios mecânicos:João Nunes, em 1597, 
exercia na Rua dos Mercadores o oficie de §ombreireiro (517). Mas também 
os há cegos e mendigos, a pedir de porta em porta com a mulher e filhos 
atrás.(5l8) Todos os anos muitos batiam â porta da Santa Misericórdia 
a rogar auxilio: 10 em 1597 e 11 em I6I5 (519) foram internados no Hospi
tal da instituição. 

Seria curioso saber até que ponto existia efectivo trânsito de tra
balhadores nos dois sentidos: com efeito, em I598 calafates e carpinteiros, 
tanoeiros e marinheiros oriundos do Porto, Vila Nova ë da Maia trabalhavam 
em Ferrol ( 520. E em 1584, dos 9 pilotos que haviam sido aprovados para 
a barra do Douro, 2 eram galegos.(521) 

ATITUDE DOS MORADORES FACE AOS ESTRANGEIROS 

Podemos afirmar que, de maneira geral, os governantes portuenses a 
cujo cargo estava o abastecimento da cidade, procuravam criar boas con
dições de acolhimento aos estrangeires para que o provimento dos alimentos 
e outros artigos não faltasse. Tal sucedeu, como vimos, em 1599 aquando 
da confiscação de urcas holandeses e flamengas. Aliás já em 1595,os Gover
nadores do Reino em Lisboa, haviam mostrado o seu desacordo quanto a tal 
política. (522) A mesma atitude de protecção irá repetir-se quando, em 
I625, Henrique Sinel, com o fundamento dé possuir um precatório do Admi
nistrador Geral dos alfolins do Reino da Galiza e Brincipado das Astúrias, 
tentou apoderar-se do dinheiro procedente da venda do peixe que os pesca
dores galegos haviam trazido a esta cidade. (523 ) Os governantes impedi-
ram-no porque não podiam tolerar qualquer opressão ou vexame sobre os seus 
fornecedores de víveres que os viesse a dissuadir de demandarem o Douro. 

http://cavamr.se
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Ê ainda a mesma motivação que leva OK fidalgos, cidadãos e Procura
dores da Povo a objectar com veemência sempre que Madrid se propôs elevar 
a taxa d^s sisas,alterar o regime do seu pagamento ou criar dificuldades 
a liberdade do comércio. Na opinião dos governantes do Porto, esta cidade 
devia manter tabelas mais moderadas que Lisboa e outros portos pois, 
dadas as dificuldades derivadas da estreiteza da barra e da "multa varie
dade que cada dia fas com o crescimento e deminuição das agoas do douro", 
tal medida constituía compensação pa^a os riscos de auem abastecia a ci
dade. (52*f) Essa é a grande razão aue levou os Procuradores do Povo a opo-
rem-se terminantemente ao estabelecimento dos portos secos. E em 160e;, 
toda a governança se opôs a que Francisco da Mota Rebelo fosse empossado 
mo ofício de escrivão das guias dos portos-secos, porque tal impedia as 
liberdades e facilidades que os estrangeiros achavam na cidade para pode
rem vender as suas fazendas aos mercadores que, do sertão lhas vinham 
comprar. 

Mas uma coisa g o abastecimento da cidade em boas condições de ouan-
tidade e preço, outra são as ambições, conluios e acordos que os estran
geiros faziam entre si c privilégios que obtinham em. prejuízo dos mer
cadores nacionais e dos consumidores em geral.E auanto a esses aspectos 
notam-se aqui e além sentimentos e manifestaçSes de xenofobia e defesa 
dos nacionais;Em l605 ê o próprio Eei que exclui expressamente os estran
geiros- do ofício^ de taberneiro do número certo que a Câmara devia impor. 
(525) Em 1619, sao os cidadãos aue,nas Cortes de Lisboa,acusando os es
trangeiros de fraude à Fazenda Peai, concorrência desleal para com os mer
cadores autóctones, dê  elevação artificial do custo dos produtos e abando
no do país depois de locupletados, reivindicam que o prazo máximo de 
permanência na cidade seja de k meses ou o tempo julgado suficiente para 
a efectivação de suas operações comerciais. ( 526) Nas Cortes de l64l foi 
retomado este capítulo, citando-se ai uma provisão real que alargava até 
seis meses o período de estadia na cidade. 

A perspectiva da Corte não coincidia com a estreita e regionalista 
visão dos cidadãos,sendo a resposta elucidativa:"não me pareceo defi-
rirvos por hora a este capitolo perque nao convém alterar e impedir o 
conercio dos Estrangeiros.(527) 

Sempre que a cidade se colocava de prevenção sob o receio de 
ataques de inimigos,o estrangeiro,pelo menos o mais suspeito era olhado 



-$62-

com desconfiança. Assim aconteceu por exemplo em 1599,ano em que se temiam 
ataques ingleses e holandeses: as autoridades confiscaram as armas e muni
ções dos navios estrangeiros não só porque precisavam desse material béli
co mas também "pêra atalhar a alguas cousas que délies como estrangeiros 
se podem sospeitar e arrecear".( 528) : Sm I633, o regimento dado ao Conde 
de Basto, vice-rei, ordenava-lhe que não permitisse aos estrangeiros pos
suírem suas vivendas no litoral mas dentro das cidades. ( 529)E em 1625, so
bre Diogo Timão, "lingoa" dos flamengos e originário da "nação olandessa" ê 
lançada suspeita de tentativa de boicote da repartição das armas a que na 
cidade se procedia por ordem real.(530) A suspeição era infundada e a 
manifesta xenofobia parece igualmente resultante do ambiente tenso que no 
bnrgo se experimentava em virtude do receio de ataque de corsários e pira
tas. A verdadeéque Timão prosperou no negócio, adquiriu um quintal em 
Miragaia,próximo do Rio, junto à bandeira da saúde, onde realizou obras 
que os Procuradores do Povo embargaram, não certamente por ser estrangeiro, 
mas porque impediam o escoamento adequado das águas provenientes da parte 
alta da cidade, provocando inundações em casas vizinhas. (531 ) Em 16^3,cerca 
de 30 anos após a chegada, ainda vivia entre nós, exercendo o ofício de 
cônsul dos alemães e holandeses. ( 5 32) 

t)S INTERPRETES E"DIPLOMATAS" ESTRANGEIROS CREDENCIADOS NA 
CIDADE DO PORTO 

Já vimos que Jorge Manuel serviu no Porto de cônsul dos alemães 
e flamengos ppr procuração expressa do cônsul da cidade de Lisboa.Ao 
que parece,neste caso,a Câmara não fez mais que registar a procuração 
no livro competente,. 

A autoridade do funcionário parece ser a mesma,por delegação, 
que o seu compatriota na capital. 

Por outro lado,a França possuía desde l6l7 um vice-cônsul na nos
sa cidade,nomeado pelo Cônsul daquele Reino em Lisboa.(533) 

Ora nos capítulos particulares das Cortes de l6l9,o Senado do 
Porto pede ao Rei não permita que o cônsul dos franceses continue a po
der substituir os vice-cÔnsules,talvez pelas imunidades de que gozava 
e porque ficava fora da alçada da Câmara.(53^-) 
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Ern 1626,João Charron ê empossado como "consul" da França,depois 
de exibir credenciais de João Saint-Pl em que o nomeava para o cargo. 
(535)Em I628 desempenhava tais funções Estêvão Prévost a quem,aliás,os 
Vereadores admoestam e censuram por não usar de cortesia e das normas 
de boa educação nos recados que enviava aos guardas-mores da saúde.(536) 

Desconhecemos quais eram,exactamente,o alcance e as atribuições do 
cargo.Não se tratava de funcionários de carreira:com efeito,tanto João 
Charron como Estêvão Prévost eram mercadores. 

Refira-se que estes últimos desempenharam igualmente o cargo de 
•lingoa" dos franceses. 

Talvez por isso as funções dos chamados "lingcas" e dos "cônsules" 
não fossem muito diversas.Todavia,no modo de nomeação há uma diferença 
fundamental:enquanto o cônsul Charron foi nomeado por João Saint-Pê e 
Jorge Manuel pelo cônsul de Lisboa,os "lingoas" eram nomeados e demiti
dos pelo Senado da Câmara.0 mesmo Senado prescrevia as características 
do perfil destes intérpretes pois como desempenhavam funções de interme
diários entre as autoridades concelhias e os Mestres dos navios,era su
mamente conveniente que fossem homens acima de qualquer suspeita.Por is
so se lhes exigiu em l6l6 que fossem pessoas conhecidas,casados na cida
de e se obrigassem por juramento a dizer s6 a verdade.(537) 

Mais tarde exigiu-se-lhes que não cobrassem nada por essa função 
aos Mestres dos navios visitados (538) e que não atravessassem as mer
cadorias que viam nos barcos com o fito de depois as revenderem na ci
dade ,elevando assim o seu custo0 

Aliás,Estêvão Prévost,em l626,foi demitido de "lingoa" dos france
ses por ter "atravessado" peixe de estrangeiros para o voltar a vender. 
(539) E Francisco Celriquo,"lingoa" dos ingleses,foi preso,por poucos 
dias,por não ter obedecido ao acórdão que obrigava os intérpretes a com
parecerem na primeira reunião da Câmara,apôs a visita de saúde,fazendo-
-se acompanhar pelos Mestres dos naviose(540) 

Os idiomas de que havia intérprete ofiical,pelo menos a partir de 
161^,eram o francês,o inglês,o flamengo e o alemão.Dada a proximidade 
linguística de flamengos e alemães,normalmente o mesmo "lingoa" servia 
indistintamente nos barcos de mercadores alemães e flamengos. 

Em apêndice apersentaremos as listas nominais dos "lingoas». 
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Portuenses processados ou inquiridos na 
Inquisição de Coimbra(Í580-l640) 

Período Agrupamento por profiosSes Total 
ou condição  

1580-1590 k 

1590-1602 Mercadores 2h 

Sirgueiros 10 
Ourives 3 
Confeiteiros 4 
Outros 22 
Mulheres 67 
Estrangeiros 1 131 

I605-I618 6 

1619-1625 Mercadores 4 
Ourives 1 
Advogados 3 
Médicos 5 
Não referidos 26 
Mulheres 31 70 

1626-1640 17 

T O T A L 228 

Fonte : Luís de Bivar Guerra, Inventário dos processos da 
Inquisição de Coimbra TÍ54l-l820), Paris, 1972» 
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6.3 - OS CRISTÃOS NOVOS DO PORTO 

No capítulo III terá ficado bem patente o peso dos cristãos-novos na 
economia mercantil portuense. 

Ainda que talvez carregando demasiado as cores a fim de desfazer ou 
atenuar a impressão corrente na Corte de Madrid de aue o Porto era uma cida
de rica e poderosa e, portanto, tributável, a Câmara do Porto sintetizou 
o poderio dos cristãos-novos naquela observação de 1623, citada atrás: "a 
gente de negocio se algúa ouve em algum tempo nesta Cidade sesara com as 
prisões que ouve pello Santo Officio ..." ( 5^1) Quer dizer: antes de 
l6l8 o grosso trato estava nas mãos dos cristãos-novos. 

^e facto, durante a 2:í metade do século XVI haviam prosperado nos negó
cios e melhorado o status social: efectivamente, "alguns vereadores" ha
viam casado ò.om filhas de mercadores ricos com benefícios imediatos para 
estes, como por exemplo, serem isentos de fazer a representação da Santa 
Catarina e Santa Madaleno na procissão de Corpo de Deus.( 5^2)Outros, como 
vimos, viviam honradamente, segundo a lei da nobreza, vestíbulo de ascerção 
social efectiva. Quantos destes através do casamento e da aquisição de car
gos importantes se terão integrado totalmente na sociedade portuense? Não 
deixa de ser sugestivo ̂ "que, em l6l0, tendo o Rei proibido que a eleição pa
ra os cargos da Misericórdia se fizesse em cristãos-novos, acabou por re
cuar e permitir que os irmãos que já tivessem servido tair cargos pudessem 
voltar a ser eleitos.( 5^3) Daí para o futuro a limpeza de sangue seria 
exigida para o própria admissão.( 5kh ) Mas a esponja lançada sobre o passa
do não deixa de ser importante. 

A perseguição 

A julgar pelas datas dos processos e culpas organizados pela Inquisi
ção de Coimbra (5^5) parece nue durante o período filipino, dois momentos 
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foram particularmente penosos para os cristãos novos do Porto,como vimos: 
um nos anos de 1598 e 1599,coincidindo com a morte de Filipe II.Durante 
aqueles dois anos foram instaurados 85 processos e notas de culpa.0 nú
mero ê enorme,muito embora sobre alguns destes porventura pudessem re
cair acusações de diversa índole. 

0 segundo momento foi em I6I8.O número de processos parece ter si
do menor.Mas as arrematações em praça pública de 12 casas confiscadas 
pelo Santo Oficio atingiram o valor quantioso de 3.O6l$OO0 réis,fora a 
valiosíssima quinta de Boelhe que pertencera ao Doutor Lopo Dias e fo
ra adquirida pelo fidalgo João Brandão Freire.(5^6)A localização daque
las moradias parece indicar que,nesta altura,os cristãos novos residiam 
no eixo das Ruas de S.Miguel e de Belmonte. 

A responsabilidade das perseguições pela Inquisição aos da "nação" 
nao deve ser imputada apenas aos esbirros do Santo Ofício pois,no fun
do,satisfaziam um importante sector da opinião pública da cidade e do 
Reino como amplamente se evidencia nos capítulos gerais levados pelos 
Procuradores Portuenses às Cortes de 1619 e pelos que foram aprovados 
em Lisboa por cada um dos três Estados,como veremos. 

Qual a razão profunda de tão estranho apoio?De que ê que acusavam 
os cristãos novos? 

Aparentemente são acusados de infidelidade a Deus.Ora quem não S 
fiel a Deus,dizia-se,provavelmente não o será em relação ao Rei:(5'f?J 
ilação fácil mas ilógica. Aliás,a grande prova da deslealdade para com 
Deus estava no facto consumado de haverem sido presos!... (5^8) 

No fundo as razões da hostilidade seriam outras que aparecem cla
ramente expressas nos capítulos portuenses:os cristãos novos ocupavam 
cargos na Justiça e na Fazenda a que outros,cristãos velhos.se julgavam 
com mais direito;arrendavam as rendas reais e no recebimento dos direi
tos vexavam os povos e extorquiam dinheiro aos contribuintes sem pro
veito para o Reino porque o investiam no exterior. 

E porque eram infiéis ao cristianismo.deviam ser proibidos de in
gressar na Universidade e exercer profissões liberais como advogados, 
boticários, médicos. E estranhamente louva-se e aprova-se que cinco 

http://velhos.se
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(J>tf médicos portuenses ha jam sido presos en 1618$ na verdade, além de reconhe
cidamente competentes, deviam constituir metade ou mais dos físicos da ci
dade. Um deles, Lopo Dias da Cunha, havia sido chamado era lcl'f à Corte de 
Castela para aí exercer seu ofício. De resto, já em.1590, o Licenciado 
António Ferreira, rece'm-f ormado, conseguira uma sentença do Desembargo do 
paço pela qual substituiu na Misericórdia, contra a vontade do Provedor 
e irmãos, 2 médicos, o mesmo, Dutor Lopo Dias e o Licenciado Tomás de 
Brito, os quais, além de exercerem a medicina há mais de 25 anos, tinham 
como clientes os Prelados e as pessoas principais da terra, lias eram cris-
taos-novos e o concorrente era novo em idade e na profissão mas velho na 
cristandade.( 550 ) 

S ainda porque eram "desleais" a Deus, deviam ser afastados de todo 
e qualquer benefício eclesiástico.( 551 ) 

E as suas filhas (bem como as dos oficiais mecânicos) não deviam, em 
caso algum, ser preferidas às dos fidalgos no acesso aos mosteiros, mesmo 
que apresentassem dotes bem mais substanciaisV aferia essa a razão funda
mental do anti-semitisrao deste sector da opinião representada em Cortes? 
Forte poderio económico dos mercadores em constrate com o retrocesso de 
muitos nobres? 

0 ambiente anti-judaico não se circunscrevia ao Porto . 0 reino in
teiro com representação em Cortes pensava de igual modo, como o demonstram 
os capítulos aprovados separadamente pelos Três Estados em l6l9. A acusa
ção de base emitida em Lisboa nesse ano ê fundamentalmente a mesma que o 
Porto subscrevera: a sua conversão não foi sincera e "receberão nosa Sancta 
fee fingidamente ... e .assy se pode créer com toda a certeza moral que 
poucos délies são Christãos ..." ( 553) Quem o afirma ê o Clero, o aual 
acrescenta de seguida a circunstância que bem poderá estar na origem do 
ódio generalizada» contra os judaizantes ou pseudo- judalzantes : quando en
traram no reino eram poucos e tão pobres "que vevião do exercício de offi
cios muy baixos, deste numero tão limitado se multiplicarão até este tempo 
tanto que são hoje huma grande parte deste Peino e daquella pobreza, por 
uzuras e outros meyos illicito svierão a crescer tanto era fazenda que possu
em hoje muita parte delia cora todo o meneo e negoceação, tendo por esta 
via comunicação e contracto com varias nações encmigas da fee e de Vossa 
Magestade ..." ( 55^) 

Daqui toda uma série de medidas programáticas que se propuseram ao 
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Rei nos capítulos finais de cada nm dos Estados que iam desde a expulsão 
pura e simples em prazo determinado até à promulgação de leis que proi
bissem o casamento de nobres com gente de nação, que .vetassem o acesso 
deles aos estudos, às carreiras da magistratura,às honras das ordens Mi
litares, aos contratos da Fazenda Real, ao exercício de profissões libe
rais como advogado, medico ou boticário e se lhes proibisse o uso de sinais 
externos de honra e poder, no vestuário, nos meios de locomoção, nos luga
res de assento nas Igrejas. E mais: deviam ser proibidos de exercer acti
vidades comerciais e ser obrigados a cultivar as terras incultas do Alente
jo, abandonadas por falta de braços ...(555 ) 

Perguntar-se-S:onde estavam os descendentes daqueles cristãos-novos 
que durante as últimas décadas do séc. XVI haviam subido socialmente e 
integrado parte das famílias de nobres e até de fidalgos? Hão tinham expres
são nas correntes de opinião manifestadas em Cortes? Ou, um vez integrados, 
terão preferido o silêncio e assumido a mentalidade dos grupos em que se 
inseriam? 

Ê quei curiosamente, o Estado dos P0vos onde potencialmente mais po
deria existir algum sangue de cristãos-novos apresenta 11 capítulos contra 
oa da nação, mais de 8% do total. 

Mas, voltando aos cristãos-novos do Porto, em que sectores d . activi
dade os encontramos? 

Antes de mais, no comércio . Não apenas no pequeno comércio local mas 
no grosso trato de importação e exportação, facilitado^pelas relações inter
nacionais que mantinham,às vezes^com elementos da-_ própria família. Mas tam
bém os encontramos em profissões manuais que,normalmente,seriam comple
mentadas pela tenda de comércio:nos inventários da Inquisição de Coimbra 
dos finais do século XVI,10 dos autuados eram sirgueiros, 4 confeiteiros 
e 3 ourives. 

Alguns haviam comprado cargos públicos nos quais trabalhavam e deixa
vam aos herdeiros corno herança: assim aconteceu com Francisco da Mota Re
belo, cidadão, recebedor da imposição dos vinhos, escrivão das guias dos 
portos secos e escrivão da almotaçaria do Porto. Seu filho Gonçalo da Mota 
Rebelo herdou os ofícios paternos. (556) Preso pelo Santo Ofício em 1618,(5575 
regressou à cidade mas morreu pouco depois. Em 1628, o ofício de escrivão 
da almotaçaria passou para a sua irmã Isabel da Mota Rebelo e dela para 

o marido Francisco de Sousa de Soroa (558) e deste para um dos filhos do 
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casal.(559)0 mesmo aconteceu com Afonso Pinto, tesoureiro da Alfândega 
do Porto, a que sucedeu o filho Manuel Pinto.(560) 

Outros haviam seguido cursos superiores na Universidade e exerciam 
profissões liberais como advogados e médicos. Já vimos que em l6l8 5 médi
cos haviam sido presos pelo Santo Of£cio,entre os quais Lopo Dias da Cunha, 
seu filho Luis da "unha Menriques e Francisco Rodrigues Vila Peai, Lopo 
Dias da Cunha, já velho, foi sentenciado no auto de fé de 29 de Parco de 
I62O, realizado na cidade de Coimbra . ( 56I ) Não morreu,pois, tão cedo e da 
forma que o imaginou o insigne historiador portuense Magalhães Basto.(562) 
Em I6OO requerera ao Rei o habito de Cristo com 20$000 de pensão mas ape
sar, da meritória folha de serviços, nao o conseguiu.( 563 ) Vivia folgada
mente pois em 1601 declarou na Corte de Madrid que na cidade do Porto 
possuía mais de 600 cruzados de partidos e salários.(56^) A sua fortnna 
permitiu-lhe adquirir a quinta de Boelha que, como vimos, lhe foi confis
cada pelo Santo Ofício. 

Vários advogados foram então presos pelo mesmo Tribunal: Henrique 
Pais (565), Jorge Cardoso, António da Mota, filho de Francisco da Mota 
Rebelo, Francisco Ferreira Homem, Manuel da Fonseca; outros causíflicos 
terão sido poupados como o Doutor Simão de Medeiros e seus familiares. 
Em contrapartida, ao Licenciado Tomé Vaz não terão bastado os favorer do 
Balio de Leça de quen era defensor nos pleitos que.este manteve contra 
a Câmara. 

Finalmente, não poucos faziam-se clérigos, recebendo ordens sacras c 
candidatandofese a lugares dos quais outros, cristãos-velbos, procuravam 
desalojá-los imputando-3ïies o labéu de mistura da raça. Alguns desses fora-
processados pelo Santo Ofício como se verifica pelo inventário da Inquisi
ção de Coimbra tantas vezes citado. Entre eles destaquemos o cónego António 
Dias, filho do Doutor Lopo Dias. (566) Não deixa de ser curioso que a Câ
mara do Porto, nos capítulos Gerais de 1619, tenha denunciado oue "algúas 
pessoas foram providas" em benefícios de Igrejas catedrais e paroquiais 
solicite ao monarca oue tais casos sejam detectados,ainda oue rara tal 
seja preciso recorrer a -informações secretas" através dos Prelados.(567) 

Perante tanta discriminação, natural ê oue os cr:' st~os-novos procu
rassem sair do país e refugiar-se em Espanha, tanto mais que ai a vigilância 
inquisitorial era menos severa. Segundo Dominguez Ortiz, esta emigração 
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de uma minoria que concentrava nas suas mãos quase todos os néscios do 
país foi um desastre para Portugal e um enriquecimento para Castela.(568) 

De facto,o Arquivo Nacional da Torre do Tombo conserva muitos pe
didos de licença de saida de cristãos novos lusitanos,não obstante as 
leis que o proibiam.A título de exemplo,refira-se que em l6l8,a tempo 
de evitar a perseguição desencadeada nesse ano,o mercador portuense Si
mão Pereira obtivera autorização para se fixar em Madrid com toda a sua 
família.Já o seu pai,Diogo Pereira,obtivera a mesma autorização mas de
la não usufruíra por ter morrido.(569)Mais tarde,sob o valimento do Con
de Duque de Olivares foi ainda mais fácil obter tais licenças:em I626 , 
Manuel Pinto,vizinho do Porto,logrou fixar-se em Castela (570) e,no ano 
seguinte,Duarte Dias Henriques,Manuel Dias Henriques e Garcia Vaz emi
graram legalmente para o mesmo Peino.(57l) 

Mas orpaís vizinho não era o único porto de abrigo dos cristãos 
novos portugueses.Muitos preferiram fixar-se no norte dâ Europa,na In
glaterra (572) e na Holanda.E outros gostavam mais da Itália:em l6ll 
Luís Lopes,mercador foi sequestrado nos seus bens pelo Governador do 
Porto por pretender passar-se para Itália (573)sem autorização prSvia. 
A fuga,com efeito,especialmente em épocas de mais furor repressivo,era 
o último recurso que muitos preferiam a aprodecer nos cárceres da Inqui
sição ou à condenação em auto-de-fS.Assim,em 1622,foram confiscados os 
bens de sete casais que, por alturas de l6l8 haviam conseguido fugir pa
ra o exteriov(574) Uma outra,Ana Fonseca Romanisca ausentara-se para o 
Brasil clandestinamente.(575) 

Quantos mais,sem que deles tenha ficado rasto nos Arquivos,logra
ram escapar? 

CONCLUSÃO 

A divisão tradicional da Sociedade em Clero,Nobreza e Povo,embora 
vaga e equívoca,continua a mostrar-se metodologicamente útil como ponto 
de partida para análises mais pormenorizadas.Foi o que tentámos fazer 
neste capitulo. 

A presença do Clero tanto regular como secular ê constante na vi
da quotidiana do burgo e dela dao testemunho abundante os livros cama-
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rários.Algumas Ordens prestaram relevantes serviços na Assistência e 
na Instrução.Mas nem todos os Institutos religiosos que o desejaram con
seguiram autorização para se instalarem na cidade.A esses intentos se 
opuseram não só a governança e o Povo como até o Poder central.No entan
to,© Porto filipino conheceu a implantação e o florescimento de novos 
mosteiros e conventos. 

A nobreza portuense.geralmente abastada,repartia a sua permanên
cia entre a casa da cidade e a quinta rural que,por vezes,se situava 
fora do Termo.Dividia-se por escalSes vários,desde os poucos fidalgos 
titulados até aos escudeiros.Embora nem todos os "cidadãos" fossem fi
dalgos da Casa Real,parece pertinente enquadrá-los no grupo da nobreza, 
dados os privilégios de que usufruíam. Os fidalgos-cidadãos ocupavam os 
mais importantes cargos da Administração Municipal. Situaremos ainda nes
ta categoria os diversos Magistrados da Casa da Relação bem como os Cor
regedores da Comarca e os Juízes de Fora parte,embora possivelmente mui
tos deles nunca se tenham integrado na sociedade local. 

Entre os nobres e o Terceiro ^stado devemos considerar os mercado
res abastados que exibiam sinais exteriores de opulência e viviam segun
do'^ lei da nobreza". 

0 Terceiro Estado era obviamente o mais numeroso,distribuindo-se 
por diferentes estratos.Aqueles que maiores vestígios deixaram nos li
vros camarários foram os homens ligados aos mesteres e às actividades 
mercantis. 

Os diversos grupite sociais não se apresentavam bloqueados e estan
ques.A mobilidade social impôs-se por diferentes vias. 

A sociedade portuense foi ainda marcada pela presença importante 
e influente dos cristãos novos e dos estrangeiros.Embora a maior parte 
dos últimos fossem alheios ao sistema.alguns conseguiram integrar-se. 
Quanto aos cristãos novos que não se integraram,alguns não o terão que
rido ;mas a maior parte foi impedida pelo Santo Ofício. 

Mendigos,escravos e ciganos e outros marginais,cada grupo com seu 
estatuto,completavam o quadro da paisagem humana portuense. 
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N O T A S 

(1) - BARROS, Henrique da Gama, Historia da Administração Pública em Por
tugal nos Séculos XII a XV, TomoIII, Lisboa,1945, ~ ~ 

(2) - Em I583, por exemplo, foram 93 os Concelhos que enviaram Represen
tantes às Cortes (A.N.T.T., Capítulos de Cortes, maço 7).Em l6l9, a 
julgar pela planta publicada por LAVANHA, João Baptista, Viagem da 

Cafehòlica Real Magestade del-Rei Filipe II nosso Senhor ao Reino de 
Portugal, Madrid, 1622, foram apenas 92, faltando aí, relativamente 
a I583 a representação de Chaves. Tal planta foi por nós republica
da no trabalho A Participação do Porto nas Cortes de Lisboa de l6l9 
in "Boletim Cultural", Câmara Municipal dp Porto, 23 Serie, vol.I, 
1983, pg. 141. 

(3) - Sobre a eleição dos representantes às Cortes ver o trabalho citado 
na nota anterior, pp,108-110. 

(4) - GODINHO, Vitorino Magalhães, Estrutura da Antiga Sociedade Portu-
guesa, 3a edi,, Lisboa, 1977, p. 75. 

(5) - VELLOSO, José Maria de Queiroz, 0 interregno dos Governadores e o 
breve Reinado de D. António,Lisboa, 1933, p.l8. 

(6) - A.H.M.P., L.V. n" Ji4, fis. 324-324v. 

(7) - AHMP, L. 30 do Cofre, fIs.i38-.I39. 

(8) - AHMP, L. V. nQ 48, fl. Il4v. Entre os isentos de fintas, para além 
dos nobres, cidadãos e eclesiásticos,contavam-se: 
-s os caseiros de Malta; 
- os caseiros da Ordem de Cristo; 
- os mamposteiros da Bula da Cruzada; 

" dos Cativos; 
" da Santíssima Trindade ; 
" de S. Gonçalo de Amarante; 

- " de Nossa Senhora da Nazaré; 
" dos Meninos Órfãos; 

- " da Misericórdia; 
- os calafates; 
- os familiares do Santo,Of'cio ; 
- os caseiros da Mesa Abacial do Paço de Sousa; 
- os rendeiros do estanque das cartas de jo-r̂ ar. (AHMP, L.V.48, fis. 
103v. -104. 

Para além destes havia outras categorias de privilegiados, como ve
remos. 

(9) - AHMP, L.V. nQ 4?, fis. I62-I63 (Carta da Senhora Infanta à Câmara do 
Porto de 28 de Setembro de 1635). 

(10)- SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal, Vol. 4, Lisboa, 
1979, pg. 120. 

(11)- AHMP, L.V. nQ 47, fis. 33-34. 

http://Is.i38-.I39
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(12) - Ver, por exemplo, AIIMP, L. 2Q de Co-npras e Vendas, fis. 717-725 
(João Cardoso de Madureira), fia. 801-8ll(Bento da Costa Brandão, 
cavaleiro-fidalgo) , fis. 591-596 (Sebastião Borges, cidadão) 

(13) - Entre outros ver AHMP, Imposição dos Vinhos, L. nQ 2, fis. 39-4-0 
(blérigos), fis. 30-31 (cidadãos). 

(14) - MOUSNIER, Roland, As Hierarqnias Sociais, Lisboa, 1974, p. 20. 

(15) - AHMP, L.V. nQ 47, fis. 174v.-175. 

(16) - OLIVEIRA , António de, o.c. , vol. I, p. 432. 
(17) - REGLÂ, Juan, La época de los três primeros Austrias, in Histeria de 

Espana y America Social y económica, dir*por VICENS VIVES, J. , 
vol. Ill, Barcelona, 1977, p.62. 

(18) - AGS, SPj_ L. nQ 1550, fl. 402v. 

(19) - Idem, fis. b77-677v. 

(20) - NEVEUX, Hugues, La ville dominante et soumise in Histoire de la Fran
ce urbaine, eous la direction de DïïBY, Georges, Vol. III, Paris, 
1981, p. 99. Estudos recentes realizados en França demonstraram que 
o clero diocesano provinha, em grande parte, dos meios urbanos, et de 
entre os meios urbanos, dos grupos sociais superiores. Entre 1640 e 
1655, 46?o do clero de Toulouse procedia de famílias de nobres, ci
dadãos, funcionários e membros das profissões liberais.A inesna ten
dência, corri percentagens diferentes e para outros períodos, verifi-
cava-se nas dioceses de Mans, Reimes, Autun e Aix. 
Ter-se-5 passado o mesmo no Porto e nas outras dioceses do país? 
Cremos bem que sim muito embora nos falte, neste momento, base docu
mental para o estabelecer. 

(21) - As Constituições Synodaes do Bispado do Porto, Coimbra, I58S, pp.77-
-78, prevêem que, sob pena de 300 reis, ninguém seja sepultado sem 
o Reitor ou o Cvkra o ir encomendar primeiro e acompanhar com a cruz 
da sua freguesia ainda que se não enterre nela. 

(22) - ADP, Cabido, c.l624, fis. 2v. Ver ainda SILVA, F. Ribeiro da, A cria
ção das Paróquias de S. Nicolau e de Ng Sa da Vitória(1583) Aspectos 
Sócio-Económicos e Religiosos da época, Porto, 1984 , p^ 15. 

(23) - CUNHA, D. Rodrigo da, o.c.,p. 372. 

(24) - AZEVEDO, Carlos, c^c., p. 178. 

(25) - ADP, Cabido, c. 112. 

(26) - ADP, Cabido, c.ll4. 0 total era dividido entre a I\esa Episcopal à 
qual cabiam 2/3 e o Cabido recebia 1/3. 
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(27) - CUNHA, D. Rodrigo da, o.c. , pp. 370-371 e AZEVEDO, Carlos de.o.ç, 
pp. 194-195. 

(28) - AZEVEDO, Carlos de, c_c. , p.196. 

(29) - Estas cifras são calculadas cora base nos dados fornecidos por CUNHA 
D. Rodrigo, o^ç, pp. 371-372. 

(30) - SILVA, J.J. de Andrade, o.c., l603-l6l2. p. 283. 

(3D - AHMP, L.V. nS 48, fl. 59v. 
(32) - AGS, SP, L. nQ 1485. Ver sobre o assunto, SILVA» F. Ribeiro da, 0 

Bispo do Porto e os sucessos político-militares de 1530 in "Humani
dades1; nQ 2, Porto, 1982, p. 32, nota 6. ~ 

(33) - ANTT, Corpo Cronológico, parte ia, maço 114, doe. 145. 

(3*0 - CUNHA, D. Rodrigo da, o.c., p. 407 

(35) - Idem, p. 372. 

(36) - Ver, por exemplo,^AHMP, L.V. nQ 42, fl. 220v. em que se nos fornece 
uma lista de 12 clérigos encarregados de empunhar as tochas que la
deavam o pálio na procissão do Corpo de Deus. 

(37) - Nomes extraídos de uma lista que amavelmente nor foi cedida pelo Dr. 
Eugênio de Andrea da Cunha e Ereitas a quem agradecemos. 

(38) - Refiramos alguns: Mestre-Escola da Sé, Manuel da Costa; Abade de 
Gulpilhares, Miguel Soares de Carvalho; õénego Miguel de Figueiroa; 
Deão António Pinto; João Alvares Moutinho, Prior de Cedofeita; Cóne
go Rui Gomes Golias; Francisco de Freitas, Chantre da Sé; Agostinho 
Figueira, Tesoureiro do_Cabido; Doutor Nicolau Monteiro, Prior de 
Cedofeita; Arcediago João de Araújo.Ver AMP, D, BQ 8, L. 3 e 4. 

(39) - AMP, H, BQ 6, L.14, fis. 134-157 e L.l8, fis. 272-278. 

(40) - AMP., H^ BQ 6, L.17, fis. 173-173v. 

(41) - Notícias sobre cada um destes mosteiros poderão encontrar-se em 
NOVAES, Manuel Pereira de, ç ç , vol.II, p.55 e seguintes. E ainda 
em CUNHA, D. Rodrigo da, o.c, p. 375 e AZEVEDO, Carlos de, o.c, p. 
197. 

(42) - Segundo CUNHA, D. Rodrigo da, o.c, p. 3^3 ofereceu a enorme quantia 
de 30.000 cruzados para o Colégio. 
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(44) - AHMP, Próprias do Cofre, fl. 102-102v. 

(45) - AKKP, L.V. n° 47, fl. 250. 

(46) - Estes cálculos foram realizados com base nos números publicados por 
AZEVEDO, Carlos de, o.c. , p. 190 e 201-202. A distribuição fios reli
giosos e religiosas pelas diversas casas vem aí especificada pelo 
que nos dispensamos de a transcrever aqui. Refira-se que por gralha 
se omite nesse quadro o número de professas do Mosteiro de Monchique 
por volta de 1623, o qual, segundo D. Rodrigo era de 73. 
Tivemos presentes ainda os quadros publicados por JORGE, Ricardo,o.c. 
p. 111 e SANTOS, Cândido dos, o.c., p. 287. 

(47) - GODINHO, Vitorino Magalhães, o^ç., p. 86. 

(48) - AHMP, L. 4s de Pr6priast fl. 354 v. 

(49) - AAR, Cortes do Reyno de Portugal collegidas dos Cartórios públicos 
pelo Lente de Diplomática Desembargador João Pedro Ribeiro, Tomo VII, 
fis. 204v. e 208v. ' ~ 

(50) - Idem, fis. 128v. -129. 

(51) - Idem, fl. I65v. 

(52) - SILVA, F. Ribeiro da, A participação do Porto ..., p. I37. 

(53) - AGS, SP, L. nQ I55O, fl. 317 e 431v. Nas duas cartas de 28 de Junho 
e 16 de Agosto de I586 repete-se que o mosteiro ê pobre. 

(54) - AHMP, L. do Cofre nO 5, 

(55) - AHMP, L. das Vendas de Juro, fis. 26 e 56 v. 0 Prof. António Cruz 
publicou a lista dos adquirentes de Juros em 0 Porto Seiscentista. 
Subsídios para a sua História, Porto, 1943, pp. 85-86. 

(56) - AHMP, L.3S de °entenqas,fl.50l-3°2 

(57) - ADP, Cabido, c. 1624, fl. 1. 

(58) - Ê muito curioso o nexo que o Rei estabelece entre os pecados públi
cos e os desaires das armas e insucessos políticos . A freauência 
com que o assunto ê repisado faz-nos pensar que aquela ligação cons
tituía um dos traços dominantes da mentalidade da época que, de res
to, de certo modo ainda hoja perdura aqui e além. 
Em 3 de Novembro de 1620, o Monarca em carta ao Bispo Inquisidor Ge
ral manda punir severamente os "pecados de sodomia e feitiço" "para 
que se atalhem tão grandes offensas a Deus que ameaçam maiores males'i 
( SILVA, J.J. rie Andrade, o^£. , 1620-1627, p. 32). Em carta Régia de* 
6 de Abril de 1623, o crime de usura praticado na cidade do Porto e 
seu Termo ê reputado igualmente de "ruim qualidade".(Idem, p.93). 
Em 29 de Agosto de l62z) , logo após a perda da Baía, o Rei'escreve ao 
Inquisidor Geral a mandar punir severamente o pecado de sodomia que 
"vai lavrando nesse Reino com grande soltura ... cuja multiplicação 
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se deve ter certo que é urna das maiores causas dos castigos que se 
padecem ..." (SILVA,J.J.Andrade e, idem, p. 125.)Em 20 do mes seguin
te, torna-se evidente a relação entre a necessidade de desagravar a 
Divindade e o sucesso das armas:"tendo consideração ao muito que 
Nosso Senhor se offende de que haja descuido no castigo dos pecados 
públicos e escandalosos e quão necessário é tratarem mui de propósi
to de o aplacar ... para que levante o castigo e disponha para maior 
serviço seu... esta empresa de socorro do Brasil..."(SILVA,J.J.de 
Andrade e, idem, p.126). 
Por isso, tais crimes deverão ser punidos de acordo cora as ordena
ções mas dever-se-iam estabelecer penas para os nobres os quais até 
ai delas estavam isentos. (SILVA; J.J. de Andrade e, idem,pp. 128 e 
l^^O.Em 22 de Setembro, 2 de Novembro e 2k de Dezembro de 1628 o Rei 
ordenou aos capitães das naus e caravelas da índia e do Brasil vigias
sem não houvesse entre os seus homens casos de mancebia, blasfémias 
e perjúrio para "se atalharem às offensas de Deus Nosso Senhor e aos 
damnos que delias se seguem" e "para que Deus Nosso Senhor seja ser
vido de aplacar sua ira e melhorar os sucessos das empresas e causas 
desta Coroa"(SILVA,J.J. de Andrade e, idem, pp. 136-,139 e l*fl3.Em 25 
de Janeiro de 163'*" ° pensamento real avança urn pouco mais: o castigo 
dos pecados públicos deve ser acompanhado por orações "continuas" pat* 
ra que seja garantido o sucesso das armadas.(SILVA, J.J. de Andrade e, 
idem, l654-l6*fOt pg.2).A mesma ideia fora expressa em carta de 12 de 
Novembro de I63I aos governadores do Reino, onde o Monarca insiste na 
ligação entre os fracassos políticos e a falta de virtude dos súbdi-
tos:"pelas cousas que tem sucedido nestes últimos annos contra esta 
monarquia se deixa ver quão enojado justamente esta Noso Senhor con
tra nossos pecados..." Por isso eles e o Santo Ofício hão-de casti
gar "os pecados feos e escandallosos e de má qualidade".(AGS,SP, LQ 
1527, fl.23v-2if.)E em 22 de Outubro de I632 o Rei atribui expressa
mente à ira divina os "sucessos infelizes das nossas armas" no Bra
sil e na Europa e a perda de tesoures da índia.0 notável aqui ê que 
no entender régio, já não são apenas os pecados públicos que agra
vara a divindade mas também o desleixo e a parcialidade na administra
ção da justiça (AGS,SP,X<2 1527, fl.l8*f). 
Os tempos,de facto, apresentavara-se maus para os interesses da Coroa 
de Portugal. E ontem como hoje era necessário encontrar uma explica
ção convincente,ao menos na aparência, para os insucessos, 

(59) - NOVAES, Manuel Pereira de, o^c. , p.57-59. 

(60) - CRUZ, António, Vida quotidiana (Aspectos religiosos, sociais e cul-
turais)in História da Cidade do Porto, II vol., Porto, 196^-^.275* 

(61) - AHMP, Cofre da Cidade. Despesa (l603-l6l6), fl. 129. 

(62) - AHMP, Livro 30 do Cofre, fl. 297v. 

(63) - SILVA, J.J. de Andrade e o.c. , I6l3-l6l9, pp. l80 e 229.Aí são visa
dos os mosteiros de Santa Clara de Coimbra e do Porto. 

(6*0 - AGS, SP_,_ LQ I55O, fl. 319. 
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(65) - AGS,SP, Lo 1475,fl. 441-U2. 

(66) - Durante anoc o Cofre dos Órfãos guardou-se no Mosteiro de Santo Sloi. 
(AHI-IP, Registo Geral,LO I, fis, 100-lCCv.) Mas em 1598, certamente 
a pedido dos frades o Rei mandou oue se retirasse e fosse confiado 
à guarda de uraa pessoa abonada.(AHMP, Li V. nO 34, fl. 203v.) 
0 Cofre dos Crescimentos das Sisas, não obstante a decisão tomada 
pelos Vereadores em I587 de pedir ao Rei que fosse transferido para 
o Mosteiro (AHMP,L.V. 27, fl.384) e não obstante a ordem de I59Í 
para que se guardasse em Santo Sloi (CorTjus Oodicum ..., L.1Q das 
Chap_as,p.l5ii ) manteve*-se em poder de ura dos Vereadores até I603, ano 
em oue o encontramos instalado na sacristia do Mosteiro de S. Fran
cisco. (AHKP,Cofrjs_jia_CjLcL^ fl.5-5v.)No ano se
guinte, l604, a sacristia recebeu obras de fortificação para maior 
segurança. (Ideai, fl.22v.). Este Cofre era fechado por 6 chaves assim 
distribuidas:Juiz de Fora, 4 Vereadores, e Procurador do Povo - mais 
velho. (AHMP,Sobe,jos das Sisas. L.3, fl.3l3v-.). Mais tarde, em 1607, 
ao Escrivão foi confiada uma sétima chave. (AHMP, Cofre da Cidade. Dr-r,-
pesa, I603-I616,fl. 59-59v.). 
A título de compensação pelo incomodo causado aos frades o Rei auto
rizou que se lhes oferecessem 8$000 reis por ano que receberam pelo 
menos a partir de 1610. No Colégio de S. Lourenço guardava-se o Co
fre pertencente ao Fisco.(AHMP,L.V. 46,fls.l4ov.-l4l ) 

(67) - Deve referir-se que por alturas da fundação do Mosteiro dos Carmeli
tas, a Câmara prometeu-lhes ajudas substanciais que adiante desenvol
veremos^.000 cruzados de uma só vez e 200$000 reis por ano durante 
5 anos. 

(68) - AHMP, Próprias do Cofre, fl.132. 

(69} - Em l6l4 as freiras de Monchioue pediram 400$000 reis. 0 rei concedeu-
-lhes apenas 80SOOO reis.ÍAHMP, Cofre da Cidade. Despesa l603-l6l6. 
fl 144.) No ano seguinte, os Gracianos de S. João Novo reouereram 
a esmola de SCOSOOO reis.O sobreano mandou dar-lhes 400$000.( Idem, 
fI.I56). Exactariento o mesmo aconteceu com o de Santa Clara em 1617 
(Idem, 1616-1655. fl.17 v.) 

(70) - AHMP, Cofre da Ji dade.Despesa 1603-163^6 , fl. 152. 

(71) - NEVEUX, Hugues, o.c., p. 97. 

(72) - AHMP, L.V.32, fl. 264-270. 

SILVA, F. Ribeiro da, Temores do ho^em portuense.... p. 23-2'', . (75) 
(74) A semelhança do nome de um dos frades, Frei Rafael Leite, com o do 

Vereador António leite da Costa prestava-se a tais insinuações.Mas 
nao vislumbramos oualauer compromisso dos Vereadores co^ os frades 
(AHMP, L.V. 36, fl. I26v.-136v.) 

(75) - AHMP, L.V.36, fl.137-137v. 
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(76) - Corpus Codicum ..., L.1Q das Chapas,p. 124, 

(77) - AIÍMP, L.V.46, fl.24-25. 

(78) - AHMP, idem, fl. 28-29. 

(79) - AHMP, idem, fl.30v.-31. 

(80) - Ver SANTOS, Eugénio dos, 0 Oratório no Norte de Portugal.Contri
buição para o estudo da História Relidosa e Social, PQrto, 1982, 
pp.98-106. ' 

(81) - AHMP, L.V.46,fl.20-20v. 

(82) - OLIVEIRA, Pe. Miguel de, História Eclesiástica de Portugal, Lis
boa, I958,pp.230-231. AL; lEIDA,Fortunato de, História da Igreja em 
Portugal,28 ed.,vol.II,Porto,1968,pp.201-202. 

(83) - AGS, SP,L.I58I, fis. 102-10'+. 

(84) - MATTOSO, José, Ordám de Cister in Dicionário de História de Portugal 
1° Vol., p. 587. ' 

(85) - SILVA, JJ. de Andrade e, o.c. , 1627-1633, p. 210. 

(86) - AGS, SP^ L. 1511, fis. l8-l8v.(Carta Régia à Câmara do Porto de 19 
de Março de 1614) . No Livro de Vereações de I6l4 não entontramos 
qualquer referência a este pedido. E • esta verba não consta das 
despesas do Cofre dos Crescimentos, sinal de que não foi atribuída. 
£ difícil harmonizar o conteúdo desta carta régia acerca da impres
são da Monarquia Lusitana com o testemunho de Frei António Brandão 
transmitido por Joaquim Veríssimo SERRÃO, segundo o qual Frei Ber
nardo de Brito não reuniu "mais que breves notas para uma 3a parte 
da Monarchia."(SERRÃO, J.V , A Historiografia Portuguesa.Doutrina e 
Crítica, vol. II, Lisboa, Í973, p . 4 % Ê que as palavras da Carta 
sao as seguintes: "o Doutor Frey Bernardo de Brito monge da Ordem 
de São Bernardo escreveo por ordem minha a historia da monarchia 
Luzitana de que tem irnpresas a primeira e segunda parte e por que 
lhe falta cabedal para imprimir a terceira e quarta que estão já em 
estado para isso .. . ". 

(87) - AHMP, L.V. 48, fl. 177-179. 

(88) - AHMP, iidem, fl. I78 

(89) - OLIVEIRA, Pe Miguel de, o.c. , p. 24l. 

(90) - AHMP, L.V.38, fl. 75 

(91) - AHMP, L.V. 44, fl. 125v. 

(92) - AHMP, L.V.48, fl. 185 
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(93) - AHMP, L.V. 33, fls.34-34v. 

(94) - AHMP, Tombo Velho II. fl. 830. 

(95) - AHHP, L.V. 37, f1.193. 

(96) - AHMP, L.V.38, fls.5-5v. 

(9?) - AHMP, Obras Públicas. Arrematações. L. 1, f1.147. Fora arrematado 
era l602. Custou à cidade 68S600 reis. 

(98) - AHMP, Próprias do Cofre, fis. 133-134. 

(99) - CUNHA, D. Rodrigo da, o.ç, p. 376. 

(100)- AZEVEDO, Carlos de, Q . C , p. 202. 

(101) -'NOVAES, Manuel Pereira de, o.ç, p.89. 

(102) - AHMP, L.V. 34, f. 126. 

(103) - SOUSA,FreiGabriel dé, Porto (S. Bento da Vitória) in Dicionário 
da História da Igreja em Portugal. II vol. , Lisboa, s/á., p.3^6-391. 

(104) - AHMP, Registo Geral. L. 2, f. 17. 

(105) - AHMP, L.V.26, fls.407-407v.e L.V. 33,fis. 23-23v. 

(106) - AHMP, L.V.34, fl. 126. 

(107) - AHMP, Registo Geral. L. 2, f. 15v. 

(108) -AHMP, ibidem. 

(109) - AHMP, L.V. 33, fl. 125. 

(110) - AHMP, idem, fl. 127. 

(111) - AHMP, L.V.46, fis. 30v-31.(Ver nota 79) 

(112) - CUNHA, D. Rodrigo da, o.ç, p.346. 

(113) - AHMP, Registo Geral. L. 2, fis.100-101. 

(114) - AHMP, L.V. 34, fls.l25-l27v. 

(115) - S.TOMÂS, Frei Leão de, Benedictina Lusitana , Tomo II, Lisboa, 1974 

p. 433. 

(116) - AHMP, L.V. 33, fls.151v.-152. 

(117) - S. TOMAS, Frei Leão de, o.ç., p. 433. 

http://fls.151v.-152
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(118) - AHMP, L.V. 36. fl. 8l-8iv. 

(119) - Sobre o assunto ver no AHMP, L. dg Contratos e Vendas, fl.32v.-33 
e Tombo Velho. Torno I, fin. 752-7o3 e Tomo II, fis. 106-108. Ver 
ainda de BASTO, A. de Magalhães , 0 estabelecimento dos Padres de 
S. Bento no Porto e a courela dos Judeus.in "0 Primeiro de Janeiro" 
Porto, 31 de Maio de 1946. 

(120) - Sobre a demanda intentada pela Câmara ver AHMP, L.V. 38 fl 149. 

(121) - AHMP, L.V. 44, fis. 129v.-130. Sobre e fundação dos Beneditinos 
do Porto, ver SOUSA, D. Gabriel de, o.c, pp.386-391. Algumas diver
gências de pormenor com o que aqui escrevemos ficar-se-á devendo 
à diversidade das fontes utilizadas. 

(122) - OLIVEIRA, Pe. Miguel de, o.c, p. 238. 

(123) - Idem, ibidem. 

(124) - SILVA, J.J. de Andrade e, o.c. , I6l3-l6l9, pp. 210 e 245. 

(125) - 0 original da carta do Duque de Lerma encontra-se no AHMP, L.4Q 
de Pr6prias, fl. 310, havendo transcrição no L.V. 41, fl.209v. 
Foi publicada no Corpus Codicum ..., L. 20- de Chapas, p. 34. 

(126) - AHMP, L.V. 41, fl. 208. 

(127) - AHMP, Idem, fis. 211v.-212v. 

(128) - AHMP, idem, fis. 297v. -298.' 

(129) - CUNHA, D. Rodrigo da, o-.ç p. 377. 

(130) - FERREIRA, Cónego J. Augusto, c c . , Tomo II, p. 221. 

(I3I)' - NOVAES, M. Pereira de, M . , p. Il8. 

(132) - AHMP, L.V. 43, fis. 297v.-298v. 

(133) - AHMP, Imposição do Vinho. L.3, fl. 305, L.4, fl. 271v., L.5, f1.221. 

(134) - PASSOS, Carlos de, Guia Histórica e Artística do Porto, Porto 1935 

p. 35. » >y' 

(135) - AHMP, L.V. 43, fis. 46-46v. 
( 1^ 6 ) " Corpus Codicum ... , L.1Q das Chapas, fl . 63. 
(137) - NOVAESt M. Pereira de, o.c, pp. 8l-86.Sobre as vicissitudes da 

fundação do Colégio do "Porto ver RODRIGUES,Francisco,História da 
Companhia de Jesus na Assistência em Portugal,tomo II,vol. I,pp. 
175- 180 e tomo III,vol.I,pp.70-71. 

(138) - AHMP,L.4Q de Sentenças.fl.48 



-381-

(139) - Por exemplo, era 1605- adquiriram importante casa de Jorp;e Fernan
des ,cristão-novo, mercador,preso pelo Santo Ofício. ANTT, Chance-
laria de Filipe II, L.l8, fl. 70. 

(140) - AHMP, Tombo Velho, Tomo II, fis. 498-502. 

(141) - AHMP, L.V. 28, fis. 171-173. 

(142) - MORAIS, Cristóvão Alão de, Pedatura Lusitana, I vol., I Tomo, Po^-

to, 19^3, p. 330. 

(1^3) - AHMP, L.V. 32, fis. 252-252V. 

(IMO - AHMP, L.V. 26, fls.33?v. e 364v. 
(145) - Ver o relato dos acontecimentos em FERREIRA,Cónego J.Augusto, 

o.c,pp.130-131. Ver ainda ALMEIDA, Fortunato, o. c . ,p.!79. 
(146) - BASTO, Artur de Magalhães, Estudos Portuenses, I vol. , Porto I96? 

p. 127. 

(147) - Corpus Codicum ... L. IS das Chapas, p. 39. 

(148) - NOVAES, M. Pereira de, o.c, p. 121. 

(149) - Idem, p. 107. 
(150) - ADP, Registo Paroquial, Sê, L.5 de Baptismos., fis. 11 e 156v. 
(151) - Idem, fl. 43. 

(152) - AHMP, L. de Contratos e Vendas, fl*- 75v. 

(153) - AHMP, L.V.38, fis. 91V.-92. 

(154) - AHMP, L.V.41, fl. 254. 

(155) - AHMP, L. do Cofre da Cidade, Despesa, (I6I6-I635). fl. 56. 

(156) - ANÏT, L. 2Q dos Privilégios de Filipe III, fl. 203. 

(157) - AAR, Cortes do Reyno de Portugal ..., Tomo VII, fis. 202-203. 
(158) - Idem, fl. 130. 

(159) - AHMP, L.V. 27, fis. 402-';04v. 

(160) - AHMP, L.V. 33, fis. 99V.-100. 

(161) - AHMP, idem, fis. 103-106v. 

(162) - AHMP, L.V. 33, fl. 10ÔV.-107. 
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(163) - AHMP, L. 5Q de Próprias, fl. 3. 

(164) - AHMP, L.V. 33, fl. 132. 

(165) - AHMP, L.58 de Próprias, fl. 2. 

(166) - AHMP, idem, fl. 3. 

(167) - AHMP, L.4Q de Próprias, fl. 134. 

(168) - AHMP, L.V. 37, fir. 214v. 

(169) - AHMP, ibidem. 

(170) - AHMP, Próprias do Cefre, fis. 170-17ov. 

(171) - AHMP, L.V. 43, fis. I4lv. e L. 7Q do Cofre dos Bens do Concelho, 
fl. 54v. " ~ —  

(172) - AHMP, L. 30 dos Acórdãos ou Posturas, fl. 63V.-65. 

(173) - AHMP, L. 3Q de Sentenças, fis. 295-304. 

(174) - AHMP, L. 3Q das Sentenças, fis. 94-104, 277 e ss,, e'348 e ss. 
(175) - AHMP, L. 4Q de Sentenças, fis. 48-57. 
(176) - CRUZ, António, 0 Porto Seiscentista ...., pp. 101 e 109. 

(176À)- PASSOS, Carlos de, o.c., p. 110. 

(177) - Essa foi,com efeito, a impressão que colhemos da leitura dos ex
tractos dos Livros de Vereações dos dois ConcelhosrBRAQA, Alberto 
Vieira,^Administração Seiscentista do Kunicípio Vimaranense, 
Guimarães, 1953; VALE, Alexandre de Lucena e, Um Século de Adminis
tração Municipal, Viseu, 1955. 

(17o) - MARQUES, A.H. de Oliveira, História de Portugal, Vol. I, p. 430 

(179) - MARQUES, João A Parenética Portuguesa e a Restauração,1640-1668. 
A Revolta e aM-lentalidade. Porto. 1983. Vol. T, p. 7T(põIIFõpiãd a ) 

(180) - AMP, D, BQ 8, L.4t fl. 317. 

(181) - Excluimos o caso Frei Pêro Vaz Cirne de Sonsa, Vereador em I6I5, 
que,depois de enviuvar, professou na Religião de S. João Baptista. 
(L. 30 de Sentenças, fis. 34l-34lv.). 

(182) - Corpus Codicurn ..., L0da_Cqntenda entre a Qidade e o Conde de Pena-
guiam (Vol. Ill,) Porto,Ï9i'4f p # 9 7 / :  

(183) - AHMP, L.V. 47. fl. 258 v. 
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(184) - AHMP, idem, fl. 261. 

(185) - AHKP, l.V. 33, f1.142 

(186) - ANTT, L.2Q de Leis, fis. 144 - l44v. Refira-se que,mais tarde, en
tre I659 e I67O, Luís de Sousa, Deão dp Porto, irmão do 3^ Conde de 

. . Miranda e 1Q Marquês de Arronches serviu como Governador da Relação, 
Ver GOSTA, Pe. Agostinho Rebelo da, o.c. , pg. 218. 

(187) - AKMP, L.V.43, fl. 325. 

(188) - MOUSNIER, Roland, Les Institutions de la France sous la Monarchie 
absolue, Tomo I, Paris, 1974, pp. 428-429. 

(189) - AHMP, L.V. 38, fis. 26OV.-26I. 

(190) - Todos os Livros de Vereações, quase sem excepção, contêm os nomes 
das individualidades escolhidas cada ano para levar o pálio e as 
tochas e para reger a procissão. 

(191) - Sobre este conflito ver a longa descrição no AHMP, L.3° de Senten
ças, fis. 358-375. 

(192) - M P , D, B? 8, L.4, fis. 3l6v.317.(Ver nota l8o) 

(193) - AHMP, L. 30 de Sentenças, fis. 283-290. 

(194) - AHMP, L. 30 de Sentenças, fis. 332-332v. 

(195) - AHMP, idem, fis. 335v. - 336. 

(196) - 0 processo em questão poderá consultar-se no AHMP, L. 30 de Senten
ças, fis. 329-340* 

(197) - AHMP, ibidem. 

es (19^ ) - AHMP, L.V. 47, fis. 254-255. 0 conflito vai ressurgir várias vez„„ 
no futuro.Em 1646 ainda a Câmara, uma vez mais,pode subrepôr-se às 
pretensões do Cabido.(AKMP, L.30 de Sentenças, fis. 34l-34s). 

(199) - JORGE, Ricardo, Demographia e Hygiene ... pp. 53-60. 

(200) - JORGE, Ricardo, o^c. , p.54} GAMA, Arnaldo, Um motim há cem anos. 
Porto, 1947, nota X, p. 476.Ambos fazem remontar a D. Dinis o pri
vilégio referido. 

(201) - JORGE, Ricardo, o^c., p.58. 

(202) - Corpus Codicum ..., L. lg das Chapas, p. 22f. 

(203) - Idem, pp. 232 e 233. 
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(20*0 - Idem, p. 7. 

(205) - Idem, p. Ik, 

(206) - Idem, p. 2k, 

(207) - AIIMP, L. *»Q de Próprias, fl. 3^6. 

(208) - AH1'-1P, L. 3° de Sentenças, fis. 309v.-310. 

(209) - Ordenações e Leis do Reino de Portugal recopiladas per mandado delRei 
D. Philippe o primeiro, Coimbra, 1850. P. 15*U(L.1Q. tit.35. § 8) 

(210) - Das informações sobre as mais importantes individualidades da vida 
pública portuguesa enviadas pelo Rei a sua prima D. Margarida, vice-
-rainha, em Setembro de 163'+, diz-se o seguinte acerca do 22 Conde 
de Miranda, Diogo Lopes de Sousa: "es sugeto confidente no ha ser
vido mucho pêro ha servido bien lo que ha servido no es de la par-
cialidad infecta y asi es el que os nombro por mas confidente". 
(AGS, Estado, maço ^ 5 - 5 ) . 

(211) - Corpus Codicum ... , Livro da contenda entre a Cidade e o Conde de 
Penaguiam, p.138. 

(212) - MARQUES, A.H. de Oliveira, História de Portugal, I,p. 386. 

(213) - ANTT, L. 20 de Leis, fl. 212. 

(21*0 - Entre eles, citaremos: 
- Sebastião Pereira Leite, Senhor de Gaia a pequena, que já perten

cera a seu pai Álvaro Leite e a seu avô Diogo Leite. (ANTT, L.38 
das Doações,Ofícios e Mercês de Filipe II,fis.205-206. 

- João Alvares Pereira de Azevedo, Senhor de Fermedo (AHMP, L.V.31 
fl. I70). 

- Fernão Martins de Sousa, Senhor de Baião (AMP, D,BQ5, L.8. fl.35). 
- Diogo Gomes de Lemos,Senhor da Trofa(ldem, fl. 36). 
_ D. Francisco de Ataíde, donatário da honra de Barbosa. 

(215) - D. Jerónimo Pereira de Meneses e D. Francisco de Ataíde foram Ve
readores.D. Fradique Mendes e D. Jorge de Eça foram Provedores da 
Misericórdia. 

(216) - Os Provedores da Misericórdia foram eleitos entre o alto clero lo
cal, os fidalgos e os mais elevados oficiais da delação. 

(217) - A razão de ser da restrição está no facto de a provisão de 26 de 
Agosto de 1611, deixar em aberto a hipótese de alguns Vereadores 
nao serem fidalgos da Casa Real, mas possuírem tal qualidade que 
deviam ser dispensados do ofício de almotaçê.Qnde está então a .dife

rença entre as duas categorias? (ANTT, L. 1Q dos Privilégios de Filipe II 
- fl. 139). ~ L 
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(2l8)  PQT exemplo, Jorge Barbosa, escrivão da correição do Porto em 
15Ô3» era moço de Câmara de Elrei. (ANTT, L. IP dos Privilégios 
de Filipe I, fl. 15v.).Lu's de Paiva, esc ivão da Imposição do 
Vinho, usava do foro de cavaleirofidalgo (ANTT, !.. l8 das Doa
ções de Filipe II, fl. l42v.). Pedralvares "'ilafãnha, tabelião ~ê 
escrivão da Câmara era cavaleirofidalço.(AHMP, L. 2S de Compras 
e Vendas, fis. 854) Gaspar deCâceres, mercador e Procurador da Ci
dade, era escudeirofidalgo. (ANTT, Lcl8 das Doações de FilipeIIt
fl ljl).Pantaleão Pebelo, Procurador da Cidade,era cavaleirofidal
go. (AHMP, L.V. 28,■fl. 159v.) Do mesmo foro gozava o tabelião Cas
par Simões (AHMP, L V. 34, fl. 105)^Francisco Baião,escrivão vita
lício da Câmara, quando foi nomeado em 1576 era moço de Câmara do 
Rei.(AHMP, Registo Geral, L. 1Q , fl. 62v. Poderíamos continuar a 
lista mas para exemplo jâ basta. 

(219)  AHMP, L.V. 27, fl. 332e335. 

(220)  AHMP, L.2Q de Compras e Vendas, fl. 801. 

(221)  Porous Codicum ..., L. da Contenda ..., ppè 244  263. 

(222)  MARAVALL, José António, Poder, honor y elites en el si^lo XVII, 

Madrid,1979, p. 68. " 

(223)  AHMP, Tonbo Velho, II, fis. 523524. 

(224)  AHMP, Idem, fis. 525  526. 

(225)  AHMP, Idem, fl. 535536. 

(226)  AHMP, Idem, fis. 588590, e 533534. 
(227)  Ver AHMP, L.V. 32, 33,37 e outros. 
(228)  ADP, Cabido, c. 111, fl. 44v. 

(229)  ADP, Cabido, c. 110, fl. 6v. 

(230)  AHMP, L. 29 de Compras e Vendas, f1. 449 . 

(23D  Luís de Faiva, acima referido, fora feito cavaleirofidalgo em 
I6O0, por ter prestado rerviços r> levantes no Brasil durante 7 
anos e por seu pai Gaspar Ribeiro ter servido durante 11 anos na 
Índia (ANTT, L. 18 das Doações de Filipe II, fl. l42v.) A Simão 
de Sousa em I636 foi dndo o foro de cavaleirofidalfo por ter 
emprestado grandes ouantias de dinheiro para socorro do Brasil 
(AGS,_S.P., L° 1533, fis. 67v.) Kerc* igual foi atribuída,em 162^ 
a Simão efe Carvalho, natural do Porto. (AGS, , SP, L. 1467, fis. 
647). António da Costa de Sousa, também natural do Porto foi feito 
cavaleirofidalgo por serviços prestados no Brasil e em Angola e 
depois de falecido os seun merecimentos reverteram em favor de 
uma irmã" e cunhado (AGS. SP, L.l467,fl. 465. 
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coin mais exemplos, mas eles poderiam multiplicar-se. 

(232) - 0 capitão Luís de Basto Saraiva, sobrinho do Bispo do Porto D.Gas
par do Rego, atendendo aos méritos do tio o por se ter oferecido 
para uma comissão no Brasil foi agraciado, em I638, com o foro de 
fidalgo.(A.G.S.,SP, L. 1533, fl. 155v.}E Martim Ferraz de Almeida, 
Vereador e Procurador pelo Concelho do Porto às Cortes de l6*fl o 
qual, por laços familiares estava ligado à India, obteve em I639 
a feitoria de Baçaim para seu filho.(AGS,idem, fl. 177v.) 

(233) - ANTT, Corpo Cronológico, parte ia, maço 115, doe. 9. 

(231+) _ Ver AMP, H, BQ 6, L. 17 e l8. Eis o rol desses beneméritos: 
Diogo da Fonseca Ribeiro 
Dona Luiza Pessoa, viúva de Bernardo Figueiroa 
Rui Brandão 
Jerónimo de Sousa e Dona Francisca Carneira 
Tomé da Rocha 
Francisco Pereira de Miranda 
João Nunes Barreto 
Luís Novais da Silva 
Diogo Leite de Azevedo e Dona Helena de Castro 
Helena Cirne, viúva de Baltazar do Couto 
Antónia Gomes, viúva de Manuel Reimão 
Dona Brites Pereira, mulher de Manuel de Sousa de Almeida 
Dona Bernarda de Sousa, viúva do Doutor Álvaro Monteiro do Canto 
Dona Maria Carneira, mulher de João Cardoso de Miranda 
Diogo de Sousa Alcoforado e Dona Madalena de Vasconcelos 

(235) - João de Valadares Carneiro comprou 100$000 reis de juro anual en
tregando 2contos de reis e Álvaro Pires de Távora investiu 1.600$Q00 
para 8o$000 reis de juro.(AHMP, L.das Vendas de juro, fis. l'i-v. e 
123). ~~ 

(236) - OLIVEIRA , Eduardo Freire, Elementos ...,III, Lisboa, 1888, p.66. 

(237) - AHMP, L. dos Registos das Pessas da Plematica proibidas pella ley. 

(238) - Por exemplo, em 1596, Francisco Fernandes foi feito escudeiro por 
Dona Catarina com ^00- reis de moradia por mês. (AHMP, Registo Ge
ral, L.22, fl. 120). Do mesmo modo Jerónimo Jorge foi feito escu
deiro com igual moradia.(AHMP, Registo Geral, L.10 , fl. 198v.)6 
mesmo aconteceu a Sebastião Pacheco.(AHMP,idem,fIs.83v.-8^). 

(239) - Não consta que Domingos Anriques, mercador, titulado de cavaleiro 
(AHMP, L.V. 26, fl. 371) gozasse dos privilégios de cidadão, assim 
como André Rodrigues, sapateiro,que era cavaleiro da Casa de Sua 
Majestade e foiProcurador do Povo.(Corpus Codicum ..., III, p.121) 

(2̂ +0) - AHMP, L.V.3^. fl. I63-I63V. 
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(241) - AHMP, L.30 de Próprias, fl. 316 e 317. 

(242) - AHMP, L.V.34, fl. I67v.-l68. 

(243) - Corpus (Jodicum *... , L. Io- das Chapas, p. l25»Poderá ver-se esse 
documento no ANTT,L.21 da Chancelaria ne Filipe II, fl. l6l. 
Sobre este assunto ver ainda CRUZ, António, 0 Porto Seiscentista..., 
pp. 43-48. 

(244) - AMP, D, BQ 5, L.8 , fl. lv. 

(245) - AHMP, L.V.38, fis. 83V.-84. 

(246) - AHMP, idem, fl. 142. 

(247) - Ord.Fil., L. 1°, tit. 67, § 10. Os restantes eram o de Juiz Ordiná

rio, Vereador e Depositário do Cofre dos Órfãos. 

(248) - AHMP, L.V.30, fis. 200-201V. 

(249) - AMP, D, BQ 5, L. 8<2, fl. 4v. 

(250) - AHi-iP, L.V. 44, fl. 329. 

(251) - COUTO, Pe Luís de Sousa, o ^ ç p . 32. 

(252) - Corpus Codicum ..., L. 1Q das Chapas, pp. 262-263. 

(253) - AHMP, L.V.27, fis. 20V.-21. 

(254) - AHMP, Obras Publicas.Arrematações, L. 1, fl. 12S. 

(255) - AHMP, L. 2P de Sentenças, fis. 358-363V. 

(256) - AHMP, Begisto Geral, L.2°, fis.27-38. 
(237) - AHMP, L.V.45, fls.280v.-28l. Diogo Rodrigues Veloso 5 um dos taber

neiros aprovados em I628. (AHMP, L.V.46, fl.30%) 
(258) - AHMP, L.V.28, fis. 215v. 

(259) - AHMP, L.V.46, fl. 301. 

(260) - BPMP, ras. 1389, fl. 49. 

(2D1) - AHMP, Arrematações de Pendas, L.-1, (1584), fis. 6-6v., 8-8v,llv. 

(262) - NEVEUX, Hugues, o.c., p.85 refere-se aos ourives como "a aristo
cracia do artesanato urbano". 

(263) - AMP, D,B08, L3, fl. 191. 

http://fls.280v.-28l
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(26*0 - AHMP, L.^o de Sentenças, fis. 257-258. 

(265) - AHMP, L.V. V?, fl. 117v. 

(266) - Estes são os principais pontos contidos na Carta de Privilégios 
de D. João II de 1 de Junho de 1490 publicada por FERREIRA, J.A. 
Pinto, A cidade que viu nascer o Infante.O Porto na época henriqui
na in "Studium Générale^, vol. VII, Porto, I960, pp. 206-20?. 

(267) - AHMP, L.V.27, fl. 79v. 

(268) - Baltasar Barbosa foi escusado do ofício de recebedor da sisa dos 
vinhos por ser cidadão (AHMP, L.V.27, fl. 377.) 

(269) - AHMP, L 3Q de Sentenças, fis. 309-309v. 

(270) - COUTO, Pe. Luís de Sousa, ô jc. , p. 30 

(271) - AHMP, Registo Geral, L. 1, fis. 231-231v. 

(272) - AHMP, idem, fl. 129. 

(273) - AHMP, L.V. 30. fl. 236v.-237. 

(27*0 - AHMP, Registo Geral, L.l, fl. 132-132v. 

(275) - Corpus Codicum ..., L. 1° das Chapas, p. 270 (Alvará de 17 de No
vembro de 1623. 

(276) - Liem, p. 270.(Despacho de 18 de Janeiro de 1624. 

(277) - AHMP, LÍV.^3, fl. 49. 

(278) - AHMP, L. 2Q de Sentenças, fl. 212-220u. 

(279) - AHMP, L. 4o de Proprias, fl. 385# Refira-se que o tesoureiro da 
Misericórdia devia ser "nobre ou pessoa abonada e de confiança" 
(AMP, D, BQ 8, L. 4, fis. 68-69. 

(280) - AIIMP, L.V. 38, fl. 47. 

(281) - AHMP, idem, fl. 173v. 

(282) - AHMP, !.. Regisdo das Pessas ..., fl. 13'+. 

(283) - AMP, p_(_ BQ 5, L. 3., fl. 269. 

(284) - AMP, idem, L.8, fl. 29v. 

(285) - AHMP, L.V.4r>, fl. 65. 

(286) - Dm alvará régio de 10 de Outubro de 1564, estipulava que 
çls não gozassem do privilégio de cidadão se antes o não 
(Corpus Codicum .... L, 2? das Chapas, p. 9. 

os almofea-
tivessem 
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(287)- AIIMP, Privilégios dos cidadãos do Porto, fis. 1-10. 

(288)- Corpus Codicum, Livro 10 dar Chapar, pp* 27,3-276. 

(289)- AHKP, L.V.45. fis. 28OV-28I. 

(290) - AHKP, L.2S de Sentenças, fl. 220 

(291) - AHKP, L.V.3*4, fl. I68v. 

(292) - AHKP, L.V. 48, fl. 211. 

(293) - AHIIP, L.V. 47, fl. 179v. 

(294) - SILVA, F. Ribeiro da, Temores , p. 25-26. 

(295) - AHKP, L. 2Q de Próprias, fl. kzG. 

(296) - AHKP, L. 4o de Próprias, f1. I38. 

(297) - AHKP, L.V. 3k, fl. 20v.22v. 

(298) - ANTT, L. 10 dos Privilégios de Filipe II, fl. 1^3v. 

(299) - GUERRA, Luís de Bivar, o^c., It.p. 94. 

(300) - Corpus Codicum .*., L.2P das Chapas, p. 51. Além da punição referi
da,o refratário seria multado em 50 cruzados e cadeia. Em Coimbra, 
em 1609, igual delito era punido com 100 cruzados de multa e degre
do por dois anos para 10 léruas da cidade.(SILVA, J.J.Andrade e^ 
o.c. (I603-I6I2), pg. 274). 

(301) - AKP, D, B° 8, L.5, fl. 11. 

(302) - OLIVEIRA, António de, ô jc. , I Tomo, p. 378. 

(303) - AHKP, L. de Contratos e Vendas, fis. 89-97. 

(304) - 0 Livro de Vereações de 1627, ano em nue Bernardo Godinho foi 
Procurador da Cidade, informa-nos que foi riscado em virtude da 
provisão de 4 de Abril de l631.0ra essa provisão é precisamente 
a referida na nota 300. 

(305) - AGS, SP^ L. 1487, fl. 61. 

(306) - ANTT, L. 10 dos Privilégios de Filipe II, f1. l80. 

(307) - Diga-se de passagem que em 1^97, no período crítico dor ataques 
d0 corso inglês contra o 1: toral lusitano, estabeleceram-sr. duas 
Companhias de fidalgos e cidadãos, nobres e criados de sua Majes
tade: uma para a gente de pê, outra para a gente de cavalo capi
taneadas pelos dois Vereadores mais velhos.(AHMP, L.V.33,fIs.82v-
83.e L.V.34, fl. 43v.) '— 
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(308) - AHMP, L.3Q de Sentenças, fis. 315-315v. 

(309) - Ver a questão desenvolvida era AHMP, L.30. de Sentenças, fis.307-
-327. * — 

(310) - AHMP, L. 2Q de Registos, fl. 68. 

(311) - Corpus Godicura, L. 1" das Chapas, pV 275. 

(312) - AHMP, L.V. 35, fis. l45v.-l48Í 
(313) - Ver a transcrição da Acta em 0 Porto na Restauração. Subsídios para 

a sua História, documentos coligidos por Fernando GUIMARÃES com pre
fácio de A.Magalhães BASTO, Porto, 194l, pp.5-8. 

(31*f) - Em 1588, o cidadão Gaspar Luís pretende renunciar ao ofício de cor
rector de mercadorias porque tinha necessidade de seguir seus tra
tos e viagens.AHMP, L.V. 28, fl. 55v. 

(315) - AMP, D, BQ 5, L.8, fl. 29v. 

(316) - Em França, num sistema diferente talvez mais representativo,o.es
pectro apresentava, -se assim: em Lyon, em 1544 e 1545, em 5 Assem-, 
bleias Gerais, a taxa de participação variou entre 15% e 50%.(CHAR-
TIEI-í, Roger, Histoire de la France urbaine ..., o.ç, p. 158. 

(317) - 0 cálculo ê feito com base nos if.000 vizinhos que o Porto teria em 
I639.(SERRÃO,^J. Veríssimo, História de Portugal, IV, p. 271).Esta 
percentagem não andará muito longe da verificada em Coimbra na mes
ma época. (OLIVEIRA, António de, o.c. , J, p. 378). 

(318) - Viaje de Cosme de Médicis por Espana y Portugal (1668-1669)'. edicion 
y notas por Angel SANCHE2 RIVERO, y Angela Mariutti SANCHEZ RIVÊPÕ— 
Madrid, s/d, p. 324. ' ' 

(319) - SILVA^ F. Ribeiro da, A Participação do Porto ..., p.109. 

(320) -AHMP, L. 10 de Sentenças, fis. 27S-276. 

(321) - SHMP, idem, fis. 280-280v. 

(322) - AHMP, L.V. 40. fis. llOv. 

(323) - AHMP, L. 1Q de Sentenças, fis. 276v.-277. 

(324) - AHMP, L. 3Q de Sentenças, fl. 151-151v. 

(325) - AHMP, idem, fl. lr4v.-155. 

(32o) - AHMP, L. 10 de Sentenças, fl. 277. 

(327) - AHMP, L.V. 40, fl. llOv. 
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(328) - AHMP, Registo Geral, L.2, fis. 27-38. 

(329) - ANTT, L. is dos Privilégios de Filipe II, fl. 139 

(330) - Corpus Codicum ..., L. 20 das Chapas, p. 31. 

(331) - AHKP, L.V. 48, fl. 210. 

(332) - ADP, Registo Paroquial, Sê, L. 30 de Baptismos, f1. 266v. 

(333) - ADP, idem, fl. 99. 

(33^) - AHKP, L. 2Q de Compras e Vendas, fl. 449 e ADP, Registo Paroquial, 
S. Nicolau, L.Misto 1, fl. 151v. 

(335) - AHKP, L. 10 de Sentenças, fl. 278-278v. 

(336) - AHKP, Tombo Velho, I, fis. 642 e 660. 

(337) - AHKP, Tombo Velho, II, fis. 467-372 e 384. 

(338) - AHKP, idem, I, fl. 113. 

(339) - ADP, HP, Sé, Baptismos, L.5, f1. I30. 

(3^0) - AHKP, I. 25 de Compras e Vendas, fl. 966-976. 

(3^D - GODINHO, Vitorino Magalhães, o^c. , p. 103. 

(342) - ANTT, L. 20 dos Privilégios de Filipe III, fl.76. 

(3^3) - COUTO, PeLuís de Sousa, o^. , p. 30. 

(344) - AHKP,. L.V.48, f 1.210. 

(3^5) - COUTO, Pe
 Luís de Sousa, o.c, p. 29-30. 

(3^6) - AHKP, L.V.40, fis. 13v-l^. Existem, bem entendido, outros rois, não 
muitos, mas apenas de normes e não de profissões. Ver, por exemplo 
L'v* 27, fis. 4o8v.-4lO, e L.V. 46, fis. 29v.-31v.Ê pena que o 
Arquivo da Casa dos Vinte e Quatro se tenha perdido. Terá sido con
sumido no incendiD de que fala A. de Magalhães BASTO em 1'Vereaçoens" 
Anos de 1390-1395. 2§ ed., Porto, s/d, p. 278? Ou teria então já de-
saparecido? Noticias sobre material desse Arquivo conservam-se,aqui 
e alé-", nos Livros da Câmara. Por exemplo, no Livro de Vereações de 
1626 há uma alusão clara ao "Livro do Povo".(AHMP, L.V. 46, fls.31-

(347) - A acta que serviu ne base à elaboração deste rol foi publicada por 
CRUZ, Ant6nio, Os Mesteres ..., o^c. , p.LXII.Falta no rol "hum [ele
mento] que tem cúyida", isto ê, ignoramos o nome de um oficial que 
apresentou objecções à sua eleição para a Cas- dos Vinte e Quatro. 
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(3^8)v- AHMP, WVV+6, fl.lÛ9v. 
(3'+9) - AHMP, L.V.26, fl. 104v. 

(350) - A ultima comissão de repartição das sisas que os Livros do Vereações 
conservaram foi eleita em Dezembro de 1^88.(AHMP, L.V.28, f1.223) 
Já antes se vinha contestando a eleição de tal comissão pois o di

nheiro que se pagava aos seus membros excedia muito a quantia qae 
era recolhida.(AHMP, L.V.28, fie. 15-16) Sm l6o3 as comissões de lan
çamento de sisas forar.i definitivamente abolidas. Mas mantiveram-se 
qnando necessário para lançamento de fintas.Por exemplo em 1624. 
(AHMP, L.V.45, fis. 110v.)Não se conservou,que saibamos, qualquer 
lista de contribuinte.'; excepto uma de 1624 respeitante ao Concelho' 
de Pefojos de Riba d'Ave que já referimos no capítulo II. 

(351) - AHMP, L.V, 29. fl. 184. 
(352) - AHMP, L.V. 33, f1.132. 
(353) - AHMP, L.V.36, fis. 137-137V. 
(35*0 - AHMP, L.V. 39, fl. 20. 
(355) - AHMP, L.V.42, fl. lOlv. 
(356) - Corpus Codicum ..., L. da Contenda..., p. 120. 
. de 
(357) - AHMP, índice dos Livros de Vereações do século\A5_0_0, f Is ,l80v.-l8l. 
(358) - AHMP, L.V.43, fis.103. 
(359) - AHMP, L.V.48, fl. io4v. 
(360) - Corpus Codicum ..., L.1S das Chapas, p. 275. 
(361) - AMP, D_,_ BQ 5, L.8, fl. 5-6v. 
(3á2) - AHMP, L_2" de Sentenças, fis. 358-363V. 
(363) - AHMP, Registo Geral. L.2, fl. 131. 
(364) - AHMP, idem, fl. 102-103. 
(365) - AHMP, L. 50 de Sentenças, fl, 476. 
(366) - AHMP, L. 1Q do Sentenças, fis. 280-280v. 
(367) - AMP, Dj_ BQ 5, LQ 8, fis. 19v-20. 
(368) - AMP, idem, fl 59. 
(369) - AMP, JD, BQ8, L.4, fis. 435v.-446-489 
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(370) - AMP, D, BP 8, L.5, fl. 11. 

(370a)- Roland MOUSNISR, refere que em França a venalidade dos ofícios 
foi em certas épocas o principal meio de ascensão social. Ver 
do autor, Les institutions ..., II vol., p. 355. 

(371) - AGS, §P, L. 1456, fl. 4. 

(372) - AHMP, L.V., 43, fl. 85. 

(373) - AGS, SP, L. 1461, fl. 3. 

(374) - AGS, SP, L. 1463, fl. 10. 

(375) - AGS, SP, L. 1464, fl. 34. 

(376) - AGS, SP, L. 1533, fl. 67v. 

(377) - AGS, SP, L. 1463, fl. 41. 

(378) - ANTT, L.1Q dos Privilégios de Filipe I, "fl. 7v. 

(379) - Sobre o problema e seu enquadramento na Europa coeva ver o exce
lente trabalho CARVALHO, José Adriano de, Pauperismo e Sensibili
dade social em Espanha nos fins do réculo XVI, sep. da "Revista da 
Faculdade de Letras", Série de Filologia, vol. I, Porto, 1973. 

(380) - DULMEN, Richard van, los inícios de la europa moderna, 1550^-1648. 
Madrid, 1984, p. 338.(A edição original em alemão é de I982) 

(38D - ANTT, L. ZQ de Leis, fis. 66v.-67. 

(382) - AHMP, L.V. 29. fl . 132. 

(383) - AHMP, L.V. 31. fl. 2S9' 
(384) - AMP, D, BQ 8, L. 4, fis. 31^v.-3l6. 

(385) - AMP, D, BQ 6, L. 17, fis. S7v-59. 

(386) - AHMP, L.V.33, fl 127. 

(387) - AMP, D, BQ 8, L.3, fl. 144. 

(388) - AHMP, L.V.35. fis. 105 .- 105v. 

(389) - AHMP, L.V.29, fis. 186-187. 

(390) - AMP, D,BQ8,L.4, fis. 151-152 

(391) - AHMP, L.V.35, fl. 105-106. 

(392) - AMP, J2, BQ8, L.3, fis. 1^3-144. Esta opinião sustentada rela Mise
ricórdia foi contrariada pelo Governador da Relação. 
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(395) - CARVALHO, J . M r i a f l b , B . c . . p f t 13 

( 3 ? 4 ) - AIIMP, L .Cof re nQ 3 , f i s . 7>80-383v. 

(395) - AMP, D, BQ 8 , L .4Q, f l . 1 5 2 . 

(396) - Corpus Codicum . ..., L. Io- das Chapas, pp. I36, I37 e 150. 

(397) - AHMP, Sobejo das Sisas, L° nQ 2, fl. 174 v. 

(398) - AHMP, L.V. 35, fl. 106. 

(399) - AHMP, L. de P r ó p r i a s do C o f r o , f i s . 1 1 9 - 1 1 9 v . e Cofre da C i d a d e . 

D e s p e s a s ( I6O3- I6T6) , f î Z 145 e a i n d a AGS, SP, L . 1 5 1 1 , f 1.54~vT~ 

(400) - AHMP, L.V. 2 9 , f l . 159V. 

(401) - TORRES, Rui de Abreu, Ciganos in Dicionário História de Portu
gal, I, p.583. ' 

(402) - AHMP, L. das Obrigações Ordinárias, fis. 122-122v. 
(403) - TORRES, Rui de Abreu, ibidem. 

(40*0 - AHMP, Tor.ibo Velho, II, fl. 536. 

(405) - BPMP, ins. 677, fis. 220-221. 

(406) - Ord. Fil., L. IS , tit. 69, 

(407) - SILVA, J.J. Andrade e, o.c, 1603-1612, p. 151 (Alvará de 
7.I.I606) 

(408) - MARQUES, A. H. de Oliveira, História de Portugal, I, p. 238. 

(409) - REGLA,Juan, o.c, P. 115. 
(410) - MIGUEL, Carlos Frederico Montenegro de Sousa, Escravatura in 

Dicionário de História de Portugal, II, p. 79. 

(411) - MARQUES, A.H. de Oliveira, o^c., p. 399. 

(412) - AHMP, L.V.45, fl. 241. 

(413) - ADP, Cabido, 113, passim. 

(414) - ADP, idem, 114, passim. 

(415) - GODINHO, Vitorino Magalhães, o.c, p. 82-83. 

(416) - AHMP, L.V.45, fl. 47 e L.V. 46, fl. 87v. 

(417) - ADP, PP, Vitória, L. Misto 1, fl. 228. 
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(4lc) - O Bispo D. Gonçalo de Morais possuía urn escravo con o mesmo 
nome. Ver ADP, PP, Sé, L. Baptismos 5, fl. l88v. 

(419) - ADP, HP, S. Nicolau, L. Histo 1, fis. 152-156. 

(420) - ADP, RF^ Sé, L. Baptismos 4, fis. 227-233. 

(421) - De facto-, diz-se "Ana, escrava, filha de Isabel, escrava do 
Senhor Diogo Leite" (ADP, PP, Sé, L. Baptismos 3, f1. 2?2v.) e 
"Pantaleao, escravo de João André, filho de Margarida, sua es*» 
crava" (ADP, PP, S. Nicolau, L.Misto 1, f1. 28). 

(422) - ADP, HP, Sé, L.Baptismos5, (l608). 

(423) - ADP, PP, S. Nicolau, L.Misto 1, fl.Sv. 

{hzk) - AHMP, L.V. 47, fl. 168v. 

(425) - Este indivíduo,Lourenço Lobo, era casado e a m5e da criança 
solteira. ADP, PP, Sê, L. Baptismos 5, fl. 193v. 

(426) - ADP, N_l PO 3° ia série, fis. 70v.-71. 

(427) - AMP, D, BO 8, L.3, f1. l60-l60v. 

(428) - AMP, H, Bo 6, L. 17, fis. 242-242v. 
(429) - AMP, H, BQ6, L.19, fis. 28-29. 

(430) - AMP, H, BD6, L. 18, fl. 160. 

(431) - Os serviços destes interpretes a oue se ehanava"línguas" foram 
muito úteis nar visitas de saûâe que se realizavam aos navios 
provenientes do exterior. Sobre o assunto ver SILVA, F.Ribeiro 
da, Temores ...., p. 3S. 

(432) - Ver algumas indicações sobre procedência de naus entrad-s no 
Douro em FERREIRA, J.A. Pinto, Visitas de .Saúde... . pp. 9^-lOt . 

(433) - Sobre o assunto ver FIGUEIREDO, José da Silva, Os Peninsulares 
nas "guildas" da Flandres ( Bruges e Antuérpia) Lisboa. 19^2. e 
PRADA, V.Vasquez de, Lettres Marchandes d'Anvers, tomo I,Paris, 
s/d. 

(434) - AHMP, Registo Geral, L. 1, fl. 104. 

(435) - ADP, Cabido, 1 1 % . , 

(436) - AHMP, L.V. 31, passim. 

(437) - AHMP, L.V. 3-, fis. 31v.-32. 

(438) - AHMP, L.V. 53, fl. 91V.-92. 
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(^39) - AHMP,L.V.31,passim 

(kkO) - ADP,RF.,Vit6ria.L.Misto l,fls. 199. Em l606,João Cornells casou 
cora Barbara de Brito mas como o atestado do estado civil do nu
bente tardaste,o.Pároco admoestou o casal a que não coabitasse 
antesJde os banhos serem corridos na terra do_ cônjuge.(Idem,fl.23C 

(.hhl) - ADP,EP,Sg, L.Baptismos k, fis. 115v. e 1^3v. 

(^2) - ADP,RP, S.Nicolau,L.Misto 2,fl. 58 

(443) - ADP,^^ Sê,L.Baptismos 5,fl. 92v. 

(hkk) - Ibidem,fl. 16 

Íkk5) -AHMP L.V. 38.fl. 72V. 

(kkS) - AGS,Estado,Portugal,maço '+33.Em 1595,uia manifesto datado de 13 de 
Março e assinado por Conrado Rott mandava embargar todas as urcas 
dos holandeses ancoradas em portos portugueses.0 pretexto era que 
os holandeses haviam quebrado o juramento de servir fielmente p rei 
E o estranho cônsul sugere mesmo ao Conde de Portalegre um plana 
maquiavélico para aprisionar 300 urcas de holandeses e zelandeses 
com as suas tripulações (calculadas em 6.000 homens)e peças de ar
tilharia (I.80O peças).E acrescenta o "diplomata" que ,deste modo 
far-se-ia mais num mês,sem se sacar a espada,do que em 10 anos de' 
trabalhos. (AGS,Estado, maço ^33) Parte deste plano foi executado 
pois em Março de 1595,83 naus holandesas haviam sido embargadas por 
D.Alonso de Velasco. ( AGS, Es tado , maç . k~j>3) 

(Mt7) -.AHMP,L.V. 3?.fis. $4-56 

(hk8) - AHMP.idem.fi. 206 V. 

(44#) - AHMP,idem, fl. 31v.-32 

(450) - AHMP.Imposição do Vinho.L.8 ,fl.257v. 

(451) - AGS, SP, 1536, fis. 21v. e 33. 

(^52) - Informação amável do meu amigo Dr. Cunha e Freitas. 

(453) - ADP, RP, Sê, L. Baptismos 5, fl, 119. 

(454) - AMP, A, BQ 1, L. 1, fl. 30v.-3^v. 

(455) - AMP, idem, L. 2- , fl. 2-4. 

(^56) - AMP, idem, L . 4 , fl. 51-52v. 

(457) - AMP, idem, L. 7, fis. 27-29. 

http://38.fl
http://AHMP.idem.fi
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(458) - Diga-se que,frequentemente, flamengos (especialmente valões) 
e alemães nos aparecem misturados na documentação sem que a des
trinça sefaça claramente. 

(459) - AHMP, Registo Geral, L.2, fis. 70v.-97v. Ver descrição dos privi
légios emSEHRTÕ7~J. V., História de Torturai, IV, pp.320-321. 

(460) - GUERRA, Luís de Bivar, Inventário ..., I, p. 174. 

(461) - AHMP, Registo Geral, L.2, fis. 73-73v. 

(462) - FERREIRA, J.A. finto, o.ç, pp. 86-93. 

(463) - ADP, Cabido, côd. HOelll. 

(464) - ADP, RP, S. Nicolau, L.Misto 2, f1. 102. 

(465) - AHMP, L.V. 40, fl. 200v. 
(466) - ADP, RP, S. Nicolau, L.Casamentos 1, fl. 5^. 

(467) - ADP, idem, fl. 61. 

(468) - AMP, H, BQ6, L.lo, fis. 152-155.Neste testamento, René Grenoble 
delara não ter qualquer herdeiro forçado. 

(469) - ADP, RP, Sé, L. Bapistmos 5, fis. 158v. 

(470) - ADP, RP^ Idem, fl. 164. 

(471) - AHMP, L.V.46, fis. 8o e 276. 
(472) - DOMINGUES ORTIZ, Antonio, El Antiguo Regimen: los Reyes Católicos 

y los Austrias, 50 ed., Madrid, 1978, p. 176 e REGLA , Ju?n, o c c , p.86. 

(473) - ADP, Cabido, cod. 110. 

(474) - BENNASSAR, M.B., JACQUART, J., LEBRUN, F., DENIS, M., BLAYAU, N., 
Historia Moderna, Madrid, I98O, p. 380.. LYNCH, John, Enpana bajo 
los Austrias, II, Barcelona, 1975, p. 7r>. Refira-se, todavia , nue 
antes do tratado de Londres, em l6o4, dois navios ingleses haviam 
entrado no porto de Aveiro tendo um deles carregado sal,açúcar-e 
azeite para Bordéus.Aliás, segundo um relatório de Domingos de Vé-
gil, Comissário do comércio na vila de Aveiro, aí viviam dois fran
ceses cujo grande objectivo era adquirir moedas de prata rara as 
sacar do Reino.(AGS, Estado, maç. 435, fl. 38,). 

(475) - AHMP, L.V. 37, fl. 162. 

(476) - AHMP, L.V. 59, fl. 210v. 

(477) - AHMP, L.V. 40, fl. 200v. 

(478) - AHMP, L.V. 42, fl. 127v.e-119v. 
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(479) - AHMP, L.V.45, fis. 122 -122v. 
(480) - ADP, Cabido, cod. 116. 
(481) - ADP, Cabido, cod. 117. 
(482) - ADP, Cabido, cod. 114. 

(483) - AHMP, L. 3Q de Sentenças, 'fis. 127 -144, 
(484) - AGS, Estado, maç. 435, fis. 177 - 179. 
(485) - AGS, SP, L. 1527, fl. 63. 
(486) - AGS, SP, L. I583, fis. 117-119. 
(487) - DOMINGUES ORTIZ, Antonio, o.c., p. 368. 
(488) - AGS, SP, L. 1511, fl. 272 (Carta régia ao Bispo do Porto de ' 

30.12.1614). 
(489) - AHMP, L.V. 45, fl. 203. 
(490) - ADP, Cabido, cod. 16.54, fl. 67. 
(491) - AMP, A, BQ 1, L. 1, fl. 99. 
(492) - AHMP, L. Fianças (1588). fis. 5v e 57v. 
(493) - AHMP, L.V. 51, fis. 223v. 
(494) - ADP, RP, S. Nicolau, L. Misto 1, fl. I38V. 
(495) - AHMP, L.V. 4$, fl. kG. 

(496) - AHMP, L.V. 45, fis. 222 -222v. 
(497) - DOMINGUEZ ORTIZ, António, o.c., p. 368. 
(498) - AMP, D, 3Q 8, L. 3, fis. 271 - 271v. 
(499) - ADP, HP, Vitória, L. Misto 1, fl. 132. 0 sacerdote que baptizou 

a criança in articulo mortis declarou não referir o nome dos pa 
por não se entender a sua língua. 

(500) - AMP, H, BO 6, L. 14, fl. 140. 
(501) - AHMP, L. 6 do Cofre dos Bens do Concelho, fl. 39. 
(502)- - LYNCH, John, o.c, 
(503) - SILVA, J.J. Andrade e, o.c., 1603-I6l2, p. 1^3. 
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(504) - Idem. p. 104. Refira-se, todavia, que no Conselho da Coroa de Por
tugal, em Madrid, havia quem defendesse que os holandeses e zelan
deses portadores de trigo entrassem livremente. (AGS, Estado, maç. 
435, fl. 84). 

(505) - AGS, SPj_ L. 1472, fl. 304. 

(506) - SILVA, J. J. Andrade e, p_;_c. , 1627-1653, pp. 120 e 134. 

(507) - ADP, KP, Sé, L. Baptismos 5v fl. 186. 

(508) - AHMP, L.V. 40,fis. 115 v-ll6,119 e outras. 

(509) - AHMP, L. das Visitas de Saúde (1597) fis. 24 -24v., 28-28v., 33-3'sv. 

(510) - AHMP, Registo Geral, L. 2, fis. 106 - 119. 

(511) - Corpus Codicum ..., L. Io das Chapas, p. I33. 

(512) - AHMP, L.V. 33, fl. 9k e L. 2" de Compas e Vendas, fl. 848. 

(513) - AHKP, L.V. 38, fl. 195. 

(514) - AHKP, L. 10 de Compras e Vendas, fis. 270-276. 

(515) - OLIVEIRA, Aurélio de, e GARCIA LOKBARDERO, Jaime, Alguns dados 
em torno das relações económicas entre o Porto - sua re-~ião e a 
Galiza na época moderna - sec. XVII e XVIII in "Revista de Histó
ria", II], Porto, 1979, p. 139. 

(516) - SILVA, F. Ribeiro da, Porto e Galiza: embarcações Galegas do trans
porte de vinho do Porto,(1622 e 1622) Porto, 1984, sepî de "Lucerna' 
Porto, 1984, pp. 5O5-5I6. 

(517) - AMP, A, BQ 1, L. 1, fis. 83-91V. 

(51c) - ADP, HP, L. Baptismos 5, fl. 195 e nQ 3, fl. 25O. 

(519) - AMP, A, BQ 1, L. 1, fis. 30v. -99 e L.4, fis. 51-93. 

(520) - AHMP, L. das Visitas de Saúde (1597),fis. 30 -3I. 
(521) - SILVA, F. Ribeiro da, o ^ . , p. 506. 

(522) - AGS, Estado, maç. 433 (Carta do Conde de Portale~re ao Rei de 
22.4.1595), 

(523) - AHMP, L.V. 45, fls.346v.- 3^7v. e 3r^lv.-3r>2v.Ver ainda OLIVEIRA 
Aurélio de, e G\RCIA LOMBARDERO, o.c, p. I37. 

(52^) - AHMP,Traslado do aggravo que veo da cidade do Porto intimado pello 
Juis & Vereadores da Camera delia, para o Conselho da Fazenda de 
S.Hag.de em rezão da posse em que estão de cobrarem as gizas das 
marcarias no qual sairão providos, f1. 15v. ~ 
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(525) - Corpus Godicum ..., L. 10 das Chapas, p. \?h, 

(526) - SILVA, F. Ribeiro da, A participação do Porto ..., p. 130. 
(527) - CRUZ, António, 0 Porto Seiscentista ..., pp. 99 e 108. 
(528) - AHMP, L. V. 35, fl. 132 -132v. 
(529) - SILVA, J.J. Andrade e, o^. , 1627 -I633, p.323. 
(530) - AHMP, L.V. k5, fl. 272v. 
(531) - AHMP, L.V. k6t fis. 87v.-89. 
(532) - SILVA, F. Ribeiro da, Pirataria e Corso ..., p. 23. 
(533) - AHMP, L. kQ de Proprias , fis. 3*f8-351v. 
(53*0 - AHMP, L. V. Mf, fl. 328v. 
(535) - AHMP, L.V. 46, fl. 80. 
(536) - AHMP, L.V. 46, fl# 276. 
(537) - AHMP, L.V. kO, fl. 200v. 
(538) - AHMP, L.V. Mt, fl. 29W. 
(539) - AHMP, L.V. 46, fl. 100. 
(5^0) - AHMP, L.V. k7, fl. 173v. 
(5^1) - AHMP, L.V. M», fl. 32^-.324v. 
(5^2) - AHMP, L. 10 de Sentenças, fis. 278-278v. 
(5^3) - AMP, D, BQ 8, L.4, fis. 86 -139v. 
(5 A) - SILVA, J.J. Andrade e, o.c, I6l3-l6l9, pp. 205 e 206. 
(5^5) - Seguimos aqui o inventário organizado por Luís de Bivar Gue 
(5^6) - AHMP, L. 1Q de Compras e Vendas, passim. 
(54?) - SILVA, F. Ribeiro da, & participação do Porto ..., p. Ijk, 
(5^8) - Ibidem. 
(5^9) - Ibidem. 

(550) - AMP, D, BQ 8, L. 3, fis. 300 - 301 ,e LA, fis. 63I. 
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(551) - SILVA, F. Ribeiro da, A participação do Torto ..., p. I35. 
' (552) - Idem, p. 137. 

(553) - AAR, Cortes'do Reyno de Portugal ..., Tomo VII, fis. 175 -175v. 

(554) - Idem, fl» 175v. 

(555) - Idem, passim* Os capítulos das Cortes de Lisboa referentes a este 
assunto sãó os seguintes: Nobreza, cap.s 30, 32 e 38; Clero, cap.s 
37,38,39,40,4l,42,43i Povos, cap*s 11, 26, 28, 30, 51 a 57. 

(556) - AHMP, L.V. 40, fis. 20 e 21v. Sobre venalidade dos ofícios ver 
MOUSNIER, Roland, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis 
XIII. 23 ed. , Paris, 1971; FRAGA IRIBARNE, M. e BSNEYTO PELEZ, J., 
La enajenacién de oficios públicos en su perspectiva histórica y 
sociológica in "Centenário de la ley del Notariado", Madrid, 1964. 
SWART, Koenraad W., Sale of offices in the 17. century, La Haya , 
1949» MARAVALL, José Antonio, Estado Moderno y Mentalidad Social, 
Siglos XV a XVIII, Toiflo II , Madrid, 1972, pp. 481-487. ' 

(557) - AHMP, L.V. 42, fl. 280v. 

(558) - AHMP, L.V.46, fis. 271v.-272. 

(559) - AHKP, L.V. 47, fis. 319. 

(560) - GUERRA, Luís de Eivar, o.c. , I vol. p. 119-125. 

(561) - AHMP, L. lg de Compras e Vendas, fl. 15-16. 

(562) - COUTO, P . Luís de Sousa, o_;_c. , p. 164. ( Apêndice nO XV de A.de 
Magalhães BASTO). 

(563) - AGS,SP, L. 1461, fis. 101-lOlv. Entre os seus serviços constava o 
seguinte: no tempo das alterações de I58O foi dos cue na Cârora do 
Porto assinou o termo da proclamação de Filipe II; durante 7 anos 
curou doentes do mal da peste e ele próprio foi atingido, tendo 
perdido dois escravos. Serviu 15 anos como médico da Relação do 
Porto e durante 8 anos serviu de médico da gente de guerra espanho
la sem vencimento. Oferecera os seus serviços a Pêro Guedes, Gover
nador da Relação, quando os ingleses ameaçaram a cidade do Porto 
e curara muitos ministros na Corte de Castela. Talvez por isso era 
considerado "bom letrado e benemérito" pelo Conselho de Portugal. 

(564) - AGS, SP^ L. 1461, fl. 100. 

(565) - AHMP, L.V. 45, fis. lOv.-ll. 

(566) - FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, 0 Convento Novo ..., p. 115, 
Segundo este autor, mestre Simão, físico e Isabel Henriques, cristg-
nova, tiveram 10 filhos,, dos quais 5 foram sacerdotes. Destes um 
foi cónego da Sé do Porto e uma filha professou. 
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(567) - SILVA, F. Ribeiro da, A Participação do Porto ..., p.135. 
(568) - DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, o.c., p. 192. 
(569) - ANTT, L. 10 de Privilégios de Filipe II, fl. 230v. 
(570) - ANTT, L. 10 de Privilégios de Filipe II3C, fl. 129. 
(571) - ANTT, idem, fl. 182. 
(572) - FREITAS, Eugénio da Cunha e, Os Judeus portugueses e a aristocra

cia inglesa, Lisboa, 1982, (Sep. das Actas do Colóquio "Presença 
de Portugal no Mundo") 

(573) - AGS, Estado, maç. ̂ 36, fis. 108-109. 
(57*0 - AHMP, L. 1Q de Compras e Vendas, fis. 220-222. 
(575) - AHMP, idem, fl. 183. 
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ía SECÇÃO / AS INSTITUIÇÕES 

CAP. I - OS SUPORTES MATERIAIS 

1 - A Câmara 
Outrora, como hoje, o vocábulo "câmara" podia entender-se 

em vários sentidos. Aplicado às instituições municipais, signifi
cava a "casa da câmara", o edifício onde os governantes locais 
Be reuniam para decidir sobre a organização da vida da cidade. 
Neste sentido equivale à expressão Paços do Concelho. 

Mas o termo era também utilizado para significar o conjun
to das principais entidades a quem, em bloco, competia a adminis
tração municipal. Por isso, quando compareciam, como tal, em actos 
públicos se dizia que o faziam "em corpo de câmara." 
Não vamos demorar-nos a repetir o que já foi escrito por Magalhães 
Basto acerca dos "diversos Paços do Concelho da Cidade do Porto." 
(1)0 edifício era constituído por uma grossa estrutura granítica, 
coroada de ameias, implantada entre o Pátio da Sé e a Rua de S. 
Sebastião. Junto ao areópago do poder religioso, a Catedral, menos 
imponente, como se impunha, mas igualmente no coração da cidade, 
erguia-se o templo do poder civil. Interiormente era dividido em 
2 sobrados tendo o primeiro uma porta para o Largo da Sê. Por 
baixo ficava uma loja com entrada pela Rua de S. Sebastião. No 
piso superior estendia-se a sala das Reuniões do Senado. Aí se 
efectuavam as sessões ordinárias da vereação. 

Porém quando as condições de segurança do edifício se tor
nam precárias, os vereadores abandonavam temporariamente a Casa-
Torre'reuniam-se noutro local menos arriscado enquanto decorriam 
as obras de restauro. Tal aconteceu durante vários meses dos anos 
de 1593 e 1594-, período em que se temia que o prédio quatrocen
tista ruisse (2) e por isso "fez-se câmara" ora no capítulo do 
Mosteiro de S. Domingos ora nas casas particulares dos Vereado
res e, mais regularmente, na Casa dos Contos.(3) 

Mais tarde, em 1613, a sala do segundo sobrado tornou-se in-
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capaz por algum tempo, não tanto por razões de segurança da es
trutura do edifício mas sim porque a escada interior de madeira 
que lhe dava acesso arruinou-se e teve de ser substituída.(4) 

Se se referem aqui estes factos é tão somente porque eles 
terão escapado ao atento investigador portuense atrás citado. 

Ás reuniões extraordinárias convocadas pelo Governador da 
Relação ou por outro alto magistrado ou enviado especial, do Go
verno de Lisboa ou da Corte de Madrid efectuavam-se quase sem
pre fora da Câmara, num dos mosteiros da cidade: ao longo dos 
60 anos aqui estudados descontado o total de 21 anos de que não 
há livros de vereações, o quadro do local das sessões extraordi
nárias realizadas fora dos Paços do Concelho, apresenta-se assim: 

- Mosteiro de S. Domingos 19 sessões 41,3% 
" de Santo Eloi 6 13 % 

de S. Francisco 7 15,2% 
- Colégio de S. Lourenço 5 10,8% 
- Casas particulares dos 
Vereadores 6 13 % 

- Santa Casa Misericórdia 3 6,5% 

Mas o sítio adequado para as reuniões era, sem dúvida, a Casa da 
Câmara. Quando os oficiais eram convocados para fora dela obede
ciam por cortesia e sem grande relutância stmpre que- o eon-
vocante era o Governador da Relação e o fazia em nome de el-Rei. 
Mas, quando, em 1599, o Corregedor do Crime da Relação, João Frei
re de Andrade, pretendeu tratar com o Juiz e Vereadores sobre o 
assunto da capitania-mor num dos mosteiros da cidade, estes mos-
tram-se agastados, tanto mais que o magistrado já tratara a mesma 
matéria naquela sala. Responderam ao escrivão, enviado do Corre
gedor da Relação que "a esta mesa vinhão condes e outras pessoas 
Illustres..." e, portanto, só se deslocariam fora dela se Sua Ma-
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jestade o houver mandado expressamente. 
Se por razões de honra e prestígio o Governador da Rela

ção recusava a Câmara como sítio apropriado para conferenciar 
com os Vereadores, pelos mesmo motivos estes só com muita re
lutância aceitavam deslocar-se a casa alheia para dialogar com 
magistrados a quem, no fundo, dificilmente reconheciam superio
ridade e precedência, a menos que o Rei assim o ordenasse. 

A dignidade da sala das sessões mereceu carinho às suces
sivas equipas de Vereadores. 

Em 1604, o seu espaço foi dividido transversalmente por 
um' tabuado de 90 cms encimado por grades trabalhadas. Da parte 
de dentro do tabuado e ao longo da parede havia um assento com 
seu encosto. E, a um canto, junto a uma janela colocara-se o 
anteparo para o urinol.(6) 

No topo poente da sala ficava a mesa grande do Senado,co
berta com um pano verde, que de 3 em 3 anos era substituído e 
dado, por uso e costume antigos, ao guarda da Câmara. (7) Sepa
rados dela como convinha à sua inferior condição ficavam os as
sentos dos Procuradores do Povo. 

As paredes eram revestidas de cal. Naquela que ficava sobre 
a mesa do Senado foi substituído em 1604 um painel de Nossa Se
nhora cuja madeira estava velha e podre por outro novo, da qual 
o debuxador desconhecido ganhou 400 reis pela traça. 

As medidas prescritas exigiam que o enorme painel corresse 
em volta da mesa em 3 quadros distintos separados por duas janelas 
e tivesse 5,20 metros de extensão por 4 metros de altura. 

No quadro-do centro, entre as torres, pintar-se-ia a óleo '. 
Nossa Senhora com o menino, e dois anjos com uma coroa. 

Nos laterais pintar-se-ia um anjo em cada um,segurando um 
deles o escudo e outro uma esfera.Pintar-se-ia ainda um outro 
quadro representando-se nele S. Pantaleão. Um outro painel de 
Nossa Senhora, colocado sobre a escada que subia para a Câmara 
seria restaurado. A obra de carpintaria foi arrematada a Balta
sar Gonçalves por 18^000 e o pintor vencedor do concurso foi 
o cidadão Inácio Ferraz de Figueiró a que lançou 25*Í000.(8) 
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Na mesma altura reformaram-se os armários do Cartório onde se 
guardavam os papeis e documentos da Câmara.(9) Em 1607, a mesa 
da vereação foi substituída por uma nova de nogueira cujo artí
fice foi o ensamblador Domingos Lopes. Inácio Ferraz de Figuei-
roa, por sua vez, compromoteu-se a pintar a óleo um retábulo 
de S. Sebastião, no painel virado a norte da mesma sala de ses
sões que fora feito pelo ensamblador Francisco Moreira.(10) 

No 1° sobrado, como dissemos, tinha sua sede o "auditório" 
das audiências da cidade, no qual o Juiz de Fora e Vereadores, 
na parte que lhes competia, desempenhavam funções judiciais. 
Serviria igualmente de Tribunal quando os julgadores eram o Cor
regedor da Comarca ou o Juiz dos Órfãos? Assim acontecia, de 
facto.(11) 

Aliás, aí se estabeleceu inicialmente, embora por pouco 
tempo, a Casa do Cível (Relação do Porto), quando em Julho de 
1582, Filipe II a transferiu para esta Cidade.(12) 

Sempre que a Casa-Torre periclitava nas suas condições 
de segurança, as audiências realizavam-se provisoriamente nou
tro lugar mais seguro. Por exemplo, em 1593 o Juiz de Fora re
solveu efectuá-las em sua casa por não se achar na cidade uma 
casa adequada.(13) As obras de beneficiação do auditório, rea
lizadas em 1604, dão-nos uma ideia da sua configuração interim 
or.(14) 

No topo estaria a cadeira do Juiz, com encosto guarnecido 
e com descanso, para os braços. Diante dele estender-se-ia a 
mesa correspondente, com dobradiças para se poder desdobrar 
quando necessário.Dum lado, ficavam os assentos dos advogados, de 
castanJho e bem largos para que os letrados se pudessem sentar co
modamente. 

Do outro, estendia-se a mesa dos tabeliães de 4- metros de 
comprido por 0,80 de largo, completada de ambos os lados pelo as
sento dos mesmos, de dimensão igual à da mesa. A luz solar en
trava por janelas e postigos. 
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Numa das paredes havia um painel cuja temática ignoramos. 
Este corpo era separado do resto da sala por grades tornea

das do meio das quais os réus e testemunhas falavam aos juízes. 
A parte do soalho que se substituiu era de pinho. Num canto, com 
escoamento para a travessa pública, colocou-se a pia do urinol. 

A loja, com porta para a Rua de S. Sebastião a qual em 1608 
foi feita de novo, de castanho "forte e limpo, lavrado e seco", 
pelo carpinteiro das cangostas Domingos Rodrigues,(15) servia de 
armazém de armas e munições da cidade. Magalhães Basto interroga-
va-se sobre se aí ficava o dito armazém.(16) Não há razão para 
dúvidas pois a documentação afirma-o claramente.(l7)Mas, além 
deste houve, pelo menos, outro "paiol" na torre da Porta do Oli
val.(18) 

Outros cuidados menores de manutenção do imóvel aparecem 
testemunhados nos livros de despesa, tais como reparação nos te-' 
lhados( substituição de vidraças partidas,(19) e outros. 

2-0 Cartório Municipal 
Pode afirmar-se que durante todo o período que nos ocupa fo

ram incessantes os cuidados pela preservação da documentação muni
cipal, que desde tempos antigos se guardava em armários fechados, 
arrumados na sala das sessões dos Paços do Concelho. 

Aliás, as Ordenações Manuelinas(20) e sobretudo as Filipinas 
prescreviam aosVereadores que preparassem os cofres necessários 
para as eleições e pelouros e que guardassem em arcas e armários 
os documentos camarários mais importantes de onde só sairiam para 
treslado ou consulta de pouca demora e nunca para fora da Casa da 
Câmara.(21) Ao Procurador do Concelho(22) e ao Escrivão da Câmara 
(23) se cometiam cuidados semelhantes, cada um segundo seu estatu-

_ to . E nas atribuições do Corregedor da Comarca estava subentendi
da a obrigação de exercer vigilância no que toca a questões de fa-
^zimento e conservação das escrituras municipais. (24-)Assim, no uso 
dessas atribuições,o Corregedor Miguel de França Moniz,em Fevereiro de 



-410-

1587 recomendou aos Vereadores que cuidassem de executar um inventário 
das provisões e doações da cidade, as quais se deviam guardar no Cartó
rio da Câmara de onde nenhum papel seria retirado por quem quer que 
fosse, para o levar para casa. E das cartas recebidas del-Rei e das ex
pedidas pela Câmara, o escrivão elaboraria catálogo semelhante, anotando 
sempre a respectiva data . Do cartório deveriam existir 3 chaves, cada qual 
na posse de 3 pessoas diferentes.( 25) 

Esta foi a primeira grande tentativa de organização racional do arqui
vo e nao ê certamente alheia aos novos tempos que a Administração dos Aus-
trias em Portugal significou. Neste aspecto, o influxo castelhano foi, 
sem dúvida, positivo. 
As observações e prescrições do Corregedor, exaradas no livro das Ve
reações, constituem um primeiro passo para tornar o Arquivo funcional. 0 
segundo e mais decisivo momento será dinamizado cerca de 30 anos depois 
pelo conhecido Doutor Galoriel P..reira de Castro, como veremos. Mas antes 
de I587 e depois de l6l6 são bastantes as provas documentais de que para 
certos oficiais da Camará não eram despiciendos o 'cuidado e zelo pelos pa
peis antigos da cidade. 

Assim, ern I585, quando as resistências internas ao invasor castelhano 
eram já pouco mais que simbólicas e o domínio estrangeiro se havia ins
talado para durar, o Procurador da Cidade requereu ao Juiz e Vereadores cue 
obrigassem o antigo escrivão da Câmara, José Lobo, a entregar no Cartório 
o livro de vereações de I58O pois nele se encontrava exarada a acta do le
vantamento de Sua Majestade no Porto, com as assinaturas dos nobres e. mais 
pessoas que haviam aderido ao partido espanhol.(26 ) Pensamos que o códice 
foi entregue na Câmara, muito embora hoje, infelizmente se lhe desconheça 
o rasto. Mas ainda no início do séc. XVII dele foram extractadas muitas pe
ças que integravam a longa demanda entre a Cidade e o Conde de Penaguião. 
(27 ) Mais tarde, em 1590, o Juiz de Fora, por sua iniciativa, exigiu 
do escrivão que lançasse em acta a sua devolução dos livros de Arrematações 
de rendas do período entre I586 e I589 ( 28 ) os quais desapareceram.^ mes
mo ano, Manuel de Matos Pais * antigo escrivão da Câmara, foi notificado 
para comparecer era casa do Juiz de Fera, em hora marcada, a fim de entre
gar livros, papeis e provisões da cidade ( 29 ).E em 1597, a Câmara encomen
dou 2 cofres de 5 chaves, encourados, para guardar os pelouros das eleições 
( 30) 
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E, em I6l0, ao mestre de carpintaria Gonçalo António foi adjudicada por 
2$400 reis a construção de um armário para nele se guardar um cofre (não 
sabemos se era algum dos precedentes) em cujo interior se guardavam pa
peis e provisões importantes.( 31 ) Mais tarde, em 1633^. tendo a chuva 
atingido o cartório por desarranjo no telhado da Câmara, foi imediata
mente encarregado o escrevente Gaspar Alvares de enxugar o armário 
para evitar maiores estragos.( 32) 

A tentação de certos oficiais, ap6s o seu mandato, continuarem na 
posse da documentação do Concelho,parece ter sido muito forte. Aí deve 
estar a mais significativa causa do desvio, na própria época, de papéis de 
grande interesse histórico. Para além das referidas, outras intimações 
para restituição de escrituras foram accionadas pelos governantes da ci
dade. Assim, em 1591,. Francisco Neto de Figueiroa que acabara de exercer 
o ofício de Procurador do Concelho, teimava em não restituir ao Arquivo 
certas provisões e sentenças pertencentes ao mesmo. (33 ) Em l6l0 foram 
guardados 11 livros de contas do cofre dos crescimentos referentes ao pe
ríodo de 1588 - 1610 (3*0 

Em I6lh, o Licenciado Nicolau ' Ferreira, síndico da Câmara, fora por
tador de um livro de receitas e despesa do ano anterior aue estivera na pos
se do Corregedor do Cível da Pelação, para fiscalização de contas.(35 ) 
Em I62O depois do homicídio na pessoa de Rodrigo Baião, escrivão da Câmara 
o Procurador da Cidade e o Escrivão interino foram encarregados de efectuar 
inventário dospapéis do Concelho conservados em casa do defunto,tendo si
do os seus irmãos Maria Vieira Dinis e João Baião de Magalhães obrigados 
a jurar que não sonegavam qualquer documento.( 36 ) 

0 seu sucessor, Pantaleão de Figueiroa devolveu , e m l o ^ , 16 có
dices contendo posses de funcionários, licenças,receitas e despesas relati
vas aos anos em que serviu. Vários, entre os quais o Livro do Despacho da 
Saúde de 1621, vieram a desap . recer.(37 ) Dez anos mais tarde, o Procu
rador da Cidade, Gonçalo de Távora Danta" foi ameaçado com pena de prisão 
caso nao restituísse rapidamente os 11 livros de arrematações das rendas 
del6 21a I632 que detinha. ( 38 ) 

Andando por tantas mãos os livros da Câmara, era inevitável que al
gumas espécies se perdessem, nao só por incúria dos detentores mas por ou
tras razoes mais trabalhadas . Não terá sido por motivo de comprometimento 
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poiítico que desapareceram os livros de Vereações de lr>80 a 1583 e o de 
16^1? Mas o extravio dos Livros de 1629-1633 talvez se deva ao desleixo 
do escrivão Fernão Ribeiro Soares, contra quem a Câmara moveu urna deman
da, não forçosamente por essa razão. 

Para que se evitassem perdas e desvios, o Governo Central difundia 
directrizes sobre a segurança dos cartórios. Frequentemente se determina 
expressamente que o original de um alvará ou de uma provisão seja guarda
do no cartório e tresladado nos livros da Câmara. Algumas vezes se ordena 
que as arcas, cofres e armários se fechem, no mínimo, com 3 chaves.Mai's de 
urna vez se afirma, porém, que os vereadores estavam cientes das razões que 
havia para assim proceder. Assim, em 1593) quando uma parede da Câmara amea
çava ruir, o Procurador da Cidade requereu ao Juiz e Vereadores que colocas
sem a salvo os papéis do Concelho, tendo estes ordenado que se fabricassem 
algumas caixas fortes de madeira, com k fechaduras cada uma,para nelas se 
encerrarem as escrituras e documentação. As operações de transferência seri
am supervisadas pelos oficiais da Câmara e o local de depósito (ignoramos 
qual fosse) seria criteriosamente escolhido.(39 ) 

A conveniência de encontraar com rapidez e facilidade os documentos 
quando fossem necessários levou à elaboração de inventários e índices, qua
se sempre por ordem régia directa ou através dos âorregedores mas também 
por iniciativa dos Vereadores. Assim, em 1593, Procurador da Cidade e Es
crivão foram encarregados de fazer inventário de todas as espécies e ano
tação do lugar onde se encontravam "para em todo o tempo se saber"(^+0 ) 
Em I606, o Licenciado Diogo Vaz de Sequeira, Juiz de fora recebe JfOSOOO 
para pôr em ordem o cartório. (̂ 1 ) 

Mais tarde, em l6l0, reinando grande confusão e caos nas escrituras 
do cartório - o que dificultava o achamento dos papeis q,uando deles se 
carecia - Juiz e Vereadores decidiram a organização de um inventário do 
acerbo documental existente, o qual havia de ser guardado em cofre de 3 
chaves, das quais dnas seriam confiadas aos dois vereadores mais velhos 
e a terceira ao escrivão.(k 2) 

Mas tal tarefa nao foi levada a cabo ou, pelo menos, não o foi a con
tento pois, em I613, o Procurador da Cidade, Domingos do Rego, denunciando 
a desordem do Arquivo, requereu que a documentação amontoada fosse catalo
gada por ordem alfabética e arrumada em livros. Encarregado de tal tarefa, 
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o Vereador Baltasar Pinto Aranha não desdenhou executá-la. (kj ) 0 Corre
gedor do Cível da Pelação, ao que parece, patrocionava o trabalho, de sua 
natureza demorada. No início de l6l4, Madrid nomeava nova equipa de Verea
dores a qual, por espirito tacanho ou por inimizade para com Baltasar Pin
to, logo no início do mandato o censurou por ter levado para casa o car
tório e o responsabilizou por qualquer falha aue se detectasse.( 44 ) 

Não obstante as garantias do Doutor Gabriel Pereira de Castro de 
que o rei dera ordens para "ordenar, concertar e encadernar" os papeis da 
Câmara, os Vereadores não s6 se recusaram a deixar sair mais documentação 
como exigiram ao companheiro do ano anterior que devolvesse os que reti
rara. A teimosia dos oficiais é difícil de entender na medida era que se 
tratava de um meritório esforço de recuperação de códices, pois algumas 
espécies estavam em mau estado de conservação("lletras antygas gastadas que 
com deficulldade se podem bem ller")( 45) e para que se não perdessem de 
todo,necessitavam de ser reproduzidas quanto antes. 

Os Vereadores acabaram por ceder à pressão do Corregedor,mas 
foi sob protesto veemente e sob condições que em Julho de I6l4 lhe en
tregaram a documentação arquivada.Ei-las: 
19 - nao pagariam os custos das despesas que se viessem a efectuar. 
2Q - os papéis só seriam levantados depois de o escrivão da correição assi

nar uma guia de recepção onde fossem discriminados os documentos. (46) 
E, de algum modo, para legitimar a sua posição de desconfiança, solicitam 
do Rei autorização para encomendar à Torre do Tombo uma cópia dos fo
rais da Kaia aue aviam sido furtados do Cartório.( 47) 

A resistência dos vereadores prosseguiu: em Setembro do mesmo ano 
tentaram responsabilizar Pinto Aranha pelo descaminho das cartas de qui
tação da alfândega referentes a 1S80 sem cuja posse, diziam, a Cidade po
deria ser obrigada a pagar 1.000 cruzados à Fazenda.( 48) Quando no início 
de 1615 foram substituídos ditaram para a acta que tinham feito todos os 
esforços para que Baltasar Pinto Aranha e André Pinto devolvessem o Ar
ou ivo à Câmara. ( 49) 

Em lfil6, a tarefa estava concluída e André Pinto, por ordem do Cor
regedor, entrerou aos Vereadores 2 livros de sentenças, provisões e capí
tulos de Cortes, bem como 11 livros devidamente encadernados,com índice 
alfabético no início de cada um. (50 ) 
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Mas, como faltassem ainda alguns documentos no cartório, logo os 
Vereadores expressaram, pela pena do escrivão, a sua total inculpabili
dade na perda, se a houvesse, afirmando que quem devia responder era 
precisamente Baltasar Pinto Aranha, ( 51 ) o qual, só em 1Ó17, volta ndo a 
exercer o ofício de Vereador, conseguiu receber os 80$000 que por 
alvará de 25 de Novembro de l6l5 o rei lhe concedera.( 52) 

0 trabalho da inventariação prosseguiu nos anos ulteriores, pois, 
em I62O, após a morte do escrivão Rodcigo Baião, organizou-se catálogo 
dos livros da Câmara que lhe estavam confiados, do qual constava já o 
número de folhas de cada códice.(53 ) 

Julgamos que ainda hoje o Arauivo Histórico da Câmara Municipal do 
Porto conserva sinais da reorganização efectuada pelo benemérito Vereador 
que fez trabalho de paleógrafo,e patrocinada pelo Corregedor do Cível. 0 
Governo de Madrid apoiava estes esforços pois, na mesma época, uma carta 
régia de 11.9.161^ dirigida à Câmara de Évora autoriza que o antigo Ve
reador Agostinho de Moura Peçanha organize o inventário de todos os papeis 
do Cartório, assistindo-lhe o Vereador mais velho e o Escrivão da mesma 
Câmara.(5^ ) 

Os documentos conservados no cartório eram propriedade do Concelho 
e destinavam-se fundamentalmente a perpetuar os interesses e memórias 
da cidade. Alguns deles, porém, interessavam a particulares que pediam o 
respectivo treslado e o obtinham sem grandes dificuldades. Porém, verifi-
cou-se que alguns,paradoxalmente, utilizavam os extractos assim obtidos 
para instaurarem ^processos e demandas contra a cidade. 

Cientes do oportunismo, Juiz e Vereadores determinaram que a partir 
de então, Fevereiro de l6l7, tais requerimentos só seriam satisfeitos 
após informação segura da finalidade do documento solicitado; em qual
quer caso, sem o visto do Procurador da Cidade, nenhum treslado seria 
autorizado.( cc) 

Do exposto parece poder concluir-se que apesar das muitas e irrepa
ráveis perdas,muita documentação se conservou graças à lucidez e vistas 
largas de alguns autarcas que,nos séculos passados,possuíram a consciên
cia do valor das espécies com que lidavam.Não seria a menor se tal lição 
fosse hoje aprendida pelos seus sucessores. 
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(1) - BASTO, A. de Magalhães, Os diversos Paços do Concelho da Cidade 
do Porto, sep. de Vereaqoens Anos 1390-1395. Porto, s/d,p.p. 247-
-306. 

(2) - AHMP, LV 31, fl. 278. As partes que ameaçavam ruina eram a arma
ção do telhado e uma das paredes. Receava-se que os vizinhos vies
sem a ser incomodados por eventual derrocada. 

(3) - AHMP, LV 31. fis. 277 e 279 e ainda LV 32, fis. 139v. e 182. Já 
em 1576 se temeu que a torre da Câmara caísse. Corpus Codicum... 
L. 10 das Chapas, p.l42. 

(4) - AHMP, LV 40, fis. 82v. e 102. 

(5) - AHMP, LV 35, fis. 172-172V. 

(6) - AHMP, Obras Publicas. Arrematações, L. 1, fis. 190v.-191. 

(7) - AHMP, LV 35, fl. 3. Este costume era observado escrupulosamente 
até porque os interessados o exigiam. Em I635, o guarda Belchior 
Monteiro deixou ficar o pano recebendo o valor do mesmo em dinhei
ro, (4$000 reis, ou seja, k0% do seu ordenado anual). AHMP, L.7Q 
do Cofre dos Bens do Concelho, I633, fl. 28. 

(8) - AHMP, Obras Públicas. Arrematações. L. 1, fis. 199'v.- 200 e 206v.-
-207V.O texto do contrato foi publicado por BASTO, A. de Magalhães 
em Apontamentos para um dicionário de artistas e artífices que tra
balharam no Porto do século XV ao século XVIII, Porto, s/d . p.^ÒV 

(9) - AHMPf idem, fis. 219v. - 220. 

(10)- AHMP, idem, L. 1, 2§ parte, fl. 80. 

(11)--AHMP, idem. L. 1, fl. 217. 

(12)- -AGS, Estado, maç. 428, (Carta régia de 12.9.1582). 

(13)- AHMP, LV 31. fis. 282V.-283. 

(14)- -AHMP, Obras Públicas. Arrematações. L. 1, fis. 209-210, 217 e 230 -
-230v. 

(15) -AHMP, idem, 1. 1, 2& parte, fis. 100-101. 

(16)- BASTO, A. de Magalhães, Vereaçoens ..., p. 267. 

(17) -Confrontar AHMP, LV 38, fl. 155v. com Obras Públicas, Arrematações 
L. 1, 2a parte fis. 80v.-8l. Além disso ver de l6l7 a "Sentença do' 
juxzo das acções novas sobre a causa que moveu a Câmara desta Ci
dade António de Rosco para que lhe entregassem as chaves da Arma
zém que está debaixo da Camará com toda a artilharia que ali esta
va..." AHMP, L.30 de Sentenças fis. 71 e seguintes. 

(18) -AHMP, LV 36, fis. 25 -25v. 
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(19) - AHMP, Obras Públicas. Arrematações, L.3 fl. 123; L. 8 do Cofre 
dos Bens do Concelho (I636), fl. Jlv. 

(20) - Ordenações Manuelinas. L.1Q, tit. XLVI, § 11. 

(21) - Ord. Filip. , L. 1Q, tit. 66, §§ 15 e 23. 

(22) - Idem, tit. 69, §§ 2 e 3. 

(23) - Idem, tit. 71, § 6. 
(24) - Idem, tit. 68. 
(25) - AHMP, LV. 27, fis. 291v.-292. 

(26) - AHMP, idem, fis. 123-l23v. 

(27) - Ver o volume III do Corpus Codicum ...... Livro da Contenda 
entre a Cidade e o Conde de Penaguiam. 

(28) - AHMP, LV 29. fl. 131v. 

(29) - AHMP, idem, fl,155v. 

(30) - AHMP, Obras Públicas. Arrematações, L.l, fis. 56-57. 

(3D - AHMP, idem, L. 1, 23 parte, fis. I40v.-l4l. 

(32) - AHMP, L. 7o- do- Cofre dos Bens do Concelho (l633),fl. JOv. 

(33) - AHMP, LV 29, fl. 286. 

(3*0 - AHMP, Sobejos das Sisas, L.3, fis. 80v-8l. 

(35) - AHMP, LV 40, fl. 228v. 

(36) - AHMP, LV 43, fl. I6v. 

(37) - AHMP, LVJ+5, fl.88. 
(38) - AHMP, LV4_7, fl. 139v. 

(39) - AHMP, LV 31, fl. 278-278v. 

(40) - AHMP, ibidem. 

(41) - AHMP, Cofre da Cidade. Despesa,(l603-l6l6). fl. 36. 

(42) - AHMP, LV 59, fis. 113-114. Nesse documento poderá encontrar-se 
um inventário dos livros então existentes. 

(43) - AHMP, LV 40, fl. 45. 

(44) - AHMP, idem, fl. 195v. 
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(45) - AHMP, idem, fl. 236v. 
(46) - AHMP, idem, fis. 259-260. 
(47) - AHMP, idem, fl. 256v. 
(48) - AHMP, idem, fl. 285. 
(49) - AHMP, idem, fl. 329. 
(50) - AHMP, LV 41, fl. 47v. 
(51) - AHMP, idem, fl. 56v. 
(52) - AHMP, Próprias do Gofre,f1.135. 
(53) - AHMP, LV 43, fl. I6v. 
(54) - Carta rêgia de 11 de Setembro de l6l4 para a Câmara de Évora, 

transcrita por ESPANCA,Túlio, Cadernos de Historia e Arte Ebo
rense IX. Inventário dos antigos" Arquivos da Câmara e do Real 
Celeiro comum de Évora, Évora, 1949, pp. 9-10. 

(55) - AHMP, LV- 41, fl. 177v. 
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CAPITULO II - AS SESSÕES DA CAMARA 

1 - A Vereação.Reuniões ordinárias e extraordinárias 

As ordenações Filipinas prescreviam taxativamente que os Vereadores 
fizessem vereação duas vezes por semana,às quartas-feiras e sábados.(1) 
E,de facto,assim se cumpria no Porto:as reuniões ordinárias da Câmara 
eram bisemanais,nos dias indicados.0 mesmo se verificava em Évora (2)mas 
não em Guimarães onde as sessões se efectuavam às terças e sextas-fei-
rast(3) nem em Lisboa onde as reuniões eram trisemanais,às terças,quintas 
e sábados.(k) 

Nos meses de férias,Agosto e Seterabro,as reuniões ordinárias passa
vam a semanais,realizando-se ao sábado.(5) 

As sessões tinham lugar da parte de manhã e iniciavam-se muito ce
do, aproveitando-se ao máximo a luz natural.lio verão a abertura marcava-
-se para as sete horas(6);no inverno,obviamente coneçava-se um -DOUCO mais 
tarde.Quando havia necessidade de transferir a reunião para o neríodo da 
tarde,apontava-se o início para as "duas horas depois do meio-dia".(7) 

0 direito e a obrigação de presença cabia ao JUXK de Fora,aos Ve
readores,ao Procurador da Cidade,aos Procuradores do Povo e ao Escrivão 
naturalmente. Quanto ao Síndico,embora comparecesse na maior parte das 
sessões,muitos julgavam que devia ser posto fora das grades da sala sem
pre que o assunto a tratar não exigisse assessoria jurídica.(8) E se dos 
dois Procuradores do Povo nem sempre há informação de comparência,tal 
deve-se em grande parte dos casos a omissão voluntária do escrivão.Mas 
nao raro,como veremos,protestaram por não serem ouvidos em determinadas 
matérias que entendiam ser da sua competência. 

0 Tesoureiro da Cidade não assistia regularmente às sessões,compa
recendo quando para tal era convocado pelo Juiz e Vereadores ou ouando 
entendia que devia denunciar insolventes ou prevenir os Vereadores da 
exaustão ou impossibilidade de liquidez do cofre.(9) 

Nao obstante o elevado grau de absentismo dos Vereadores portuenses 
não consta que sobre algum recaísse a pena de 100 reis prevista nas Orde
nações para castigar as faltas injustificadas.(10) Em compensação,em 1592, 
o Procurador da Cidade Baltasar Delgado de Abreu foi punido pelos Verea
dores com a multa de lífOOO réis por não ter comparecido numa sessão. (11) 
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De qualquer modo,não conhecemos outro coso semelhante. 
A agenda das reuniões ordinárias não era fixada previamente.No en

tanto, Juiz e Vereadores aí despachavam "injúrias verbais" e ouviam par
tes, respondiam às petições dos moradores,concediam ou negavam licenças 
de variado tipo,fixavam preços ao vinho,elegiam almotacés e davam-lhes 
posse,elegiam e empossavam funcionários administrativos e judiciais-do 
ïermo,adjudicavam obras públicas,discutiam e deliberavam sobre matérias 
de interesse local,assinavam cartas para a Corte de Madrid ou de Lis
boa, enfim,numa palavra,tratavam do "regimento da terra". 

Para além das reuniões ordinárias.semnre que necessário e urgen
te ,realizavam-se sessões extraordinárias.convocadas de um momento para 
o outro,sem qualquer distinção de dias e ate de horas.Tanto se efectua
vam ao domingo como fora de horas normais se a premência assim o deter
minasse :por exemplo,um rebate de peste ou a notícia de um provável ata
que de pirataria não podia esperar dias nem horas para ser accionado to
do o mecanismo de defesa que em qualquer das situações se impunha. 

Alem disso,a tomada de posse de um novo magistrado régio,Correge
dor da Comarca,Juiz de F0ra,Juiz de Fora dos Órfãos dava-se na Câmara 
poucas horas ap6s a sua chegada à cidade.independentemente do dia da se
mana.Do mesmo modo,a abertura de nova pauta de Vereadores,expedida de 
Madrid,via Lisboa,e respectiva posse, não aguardava pelo dia normal das 
sessões. 

A iniciativa da convocatória partia do Corregedor da Comarca,do 
Juiz de Fora ou dos Vereadores conformeas circunstâncias do conhecimen
to da ocorrência que a motivava.As vezes o assunto era julgado de tal 
modo grave e importante que a única decisão que aí se tomava era a de 
convocar a Assembleia de cidadãos,quase sempre alargada aos Vinte e Qua
tro do Povo ou,ao menos,aos Procuradores dos Mesteres - â qual se chama
va Junta - cujo modo de funcionamento desenvolveremos abaixo. 

0 ritmo das reuniões extraordinárias variava de ano para ano con
forme as vicissitudes e ocorrências do tempo.Assim,enquanto em 158^, 
ano de grandes sobressaltos.se realizaram apenas 8,número que anda pró
ximo da média anual,em 1597,êPoca de receio de ataques ingleses,subiram 
a dezanove. 

http://sobressaltos.se
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Ãs sessões extraordinárias compareciam o Corregedor da Comarca 
(quando ele próprio a convocava ou os Vereadores lho solicitavam ),o 
Juiz de Fora,os Vereadores que se encontrassem na terra,o Procurador da 
Cidade e o Escrivão da Câmara.Os Procuradores dos Mesteres eram convoca
dos ou não conforme a natureza dos assuntos a tratar e os preconceitos 
sociais do convocante. 

As reuniões ordinárias e parte das extraordinárias,como referimos, 
tinham lugar no sítio naturalmente indicado:os Paços do Concelho.Porém 
algumas das extraordinárias realizaram-se nos Costeiros ou em casas rcar-
ticularest como ficou patente no quadro acima. 

2 - Assembleias ííunicipais ou Juntas 

As Juntas constituíam o único 6rgão concelhio de convocação mais 
alargada,mas não tão aberto que se lhe possa chamar com propriedade "ple
nário" da cidade. Diga-se,desde já,que há dois tipos de Juntas:um res
trito,esplcie de Assembleia de Notáveis,para a qual Juiz e Vereadores 
convidara nominalmente antigos Vereadores e homens da governança,cujo nu
mero oscila entre 16 e 20.(12) Outro,mais alargado para o aual são lan
çados pregões a convidar fidalgos,cidadãos e homens da governança e ain
da os Vinte e Quatro do Povo. 

No entanto,como afirmámos,os Vinte e Quatro eram convocados ou não, 
de acordo com a matéria a tratar.Mas os Procuradores do Povo,regra geral, 
estavam presentes,excepto se o assunto respeitasse apenas e estritamen
te aos fidalgos e cidadãos. 

Taato quanto a posteriori se pode concluir dos relatos conservados, 
o programa de reuniões da Junta não obedecia a calendário fixado previa
mente. Raramente há marcações' feitas com dias de antecedência.A convoca
tória i normalmente feita no dia do rebentar do acontecimento que a pro
voca,sendo o domingo,por isso e para tais casos,considerado dia util.(13) 
A hora e o local eram decididos de acordo com as conveniênciasCA agenda 
por sua vez»era ditada por acontecimentos e circunstancias cuja resolu
ção,por costume antigo,exigia o parecer vinculativo dos cidadãos. 

Muitas delas foram efectuadas nos Paços do Concelho. 
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Quais eram esses acontecimentos e circunstâncias susceptíveis 
de provocar convocação da Junta? 

Sem duvida,todas as decisões régias ou dos Ministros da Relação 
que tocassem as liberdades e privilégios da cidade.Assim os problemas 
da atribuição da Capitania-Mor ao Conde de Penaguião,o aumento do ca
beção das Sisas e o lançamento do real de água,o decreto do restabeleci
mento dos portos secos.Alem disso,quando o Rei pedia serviços extraordi
nários,como o empréstimo para pagamento do soldo dos militares aquarte
lados na cidade ou o auxílio para o socorro da índia ou do Brasil,não 
se tomava resolução sem ouvir a Assembleia municipal.DecisSes políticas 
importantes como o levantamento de Filipe II e a aclamação do Duque de 
Bragança constituíram igualmente opçSes colectivas,por sinal com grande 
concurso de pessoas em ambas as situações. 

Outros assuntos mais próprios da Administração corrente exigiam 
também a convocação da Junta: aprovação dos acórdãos que regiam a vi
da quotidiana da cidade,a substituição interina de um Vereador (enquan
to o Rei não o impediu),o problema da escolha do local de edificação do 
matadouro,do estabelecimento da feira franca,a análise do pedido de uma 
ordem religiosa para se instalar na cidade,a organização das medidas 
concretas de defesa militar da cidade ou do seu serviço de saúde e ma
térias semelhantes. 

Igualmente constituíram razão suficiente para a sua convocação os 
conflitos e pleitos que a Carrara manteve com outras entidades tais como 
a Relação do Porto,o Bispo,o Cabido,o Capitão-Mor.etc. 

Numa palavra,todos os assuntos que,por uma razão ou por outra,es
capavam à rotina diária da A d n i n i s t r a ç £ 0 m u n i c i p a l e r a m q u a s e s e m p r e de_ 
cididos em Junta.Esta dispunha não apenas de competência consultiva mas 
deliberativa.Neste aspecto,a Junta funcionava como una defesa para os Ve
readores, sobretudo quando estavam em causa ordens dimanadas do poder 
COKif r»nT 

A não convocação desta podia acarretar a nulidade da decisão toma
da em Câmara:assim,em 1598,afirma-se em Junta que a autorização que os 
Vereadores passados haviam concedido aos beneditinos para se instalarem 
na cidade,era nula porque não haviam sido chamados nem a nobreza nem os 
cidadãos.(14) E em l591,quando o Contador-Mor João de Teive,em nome do 
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Reitpretende restabelecer os portos secos,tenta levar os Vereadores a 
ultrapassarem a decisão negativa da Assembleia com o argumento de que a 
^arta régia era dirigida apenas ao Juiz,Vereadores e Procurador da Cida
de e,portanto,s6 a eles competiria responder.Ao que estes retorquiram que 
em "semelhantes causas se costumava sempre nesta cidade ajuntarse a no
breza dela e povo e darselhe conta o que fizerão e sendo junta €oda a 
nobreza acordarão o asento atras" (15) pelo qual se opunham ao restabe
lecimento dos portos secos.Em 20 de Julho do ano seguinte,o mesmo prin
cípio foi reafirmado ao novo agente régio Doutor Francisco Carneiro, no
vo encarregado do assunto dos portos secos:"hera costume nesta Cidade 
semelhantes negócios trataremnos com a nobresa e povo delia".(l6) Convo
caram então a Junta mas desta vez foram seleccionadas as pessoas a con
vocar,para o que se preparou um rol com o qual expressamente se intentou 
"escusar multidão de povo".(17) Os l8 cidadãos e fidalgos presentes,en
tre os quais o Juiz de F0ra,os Vereadores e o Procurador da ^idade, apro
varam,sem luta,o restabelecimento dos portos secos.Os 8 membros da Casa 
dos Vinte e Quatro,escolhidos a dedo,recusaram-se a assinar a acta por 
motivos óbvios.(l8) 

De qualquer modo,neste caso particular,embora adulterado e falsea
do,o princípio da necessidade de convocação da Junta manteve-se e res-
peitou-se. 

A existência deste 6rgão de apoio e de consulta de que dispunham 
os "corpos de câmara" terá sido,de resto,uma necessidade sentida na Eu
ropa moderna,embora o seu estatuto e configuração variasse de cidade 
para cidade.Os governantes de Bordéus recorriam,por exemplo,a um Conse
lho dos Trinta,cujos membros eram designados anualmente de entre os "ju
rados" dos anos anteriores,para obter conselho em decisões de menor im
portância.Diga-se ,de passagem,que encontramos uma certa similitude de 
funções entre esta Instituiçao e a influência discreta mas real desempe
nhada informalmente junto dos v e r e a d o r e s d o P o r t o p el 0s chamados "homens 
da governança" (que eram,às vezes,expressamente convocados a. Câmara) -
designação que não se deve entender no sentido restrito de pessoas que 
actualmente desempenhavam cargos municipais mas alargava-se aos que já 
os haviam exercidoc 
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para assuntos de raaior importância,quando se tornava necessário 
obter o consentimento geral da comunidade,os Jurados bordaleses recor
riam ao Conselho dos Cem ou â Assembleia dos Cento e Trinta.(19) 

Em Paris, ao " Grand Bureau" formado pelos governantes da cida
de e por mais Vinte e Quatro conselheiros, chamava-se,quando reunido, 
o Co£selho da Cidadet ( 20) A q uj a s gentes mecânicas não participa

vam nem sequer nas assembleias primárias,( 21 ) ao contrário do que aconte
cia no Porto. No Beauvais, por sua vez, existia, uma Assembleia geral dos 
habitantes, aberta aos mesteres dos ofícios a qual desaparecera durante 
o aéc. XVII.( 22 ) Segundo Maurice Bordes, na França dos fins do século 
XVII não obstante a extrema variedade duma cidade para outra, na maior par
te delas existiam, além do corpo da cidade, 2 organismos: a assembleia ge
ral e o conselho dos notáveis, ambos de composição restrita. Mas nas ci
dades da Flandres (23) a composição e características da Assembleia geral 
não andariam muito longe das Juntas alargadas que o Juiz e Vereadores do 
Porto convocavam. 

E na vizinha Castela , exceptuando os pequenos centros urbanos onde 
ainda vigorava a tradição do concelho aberto pelo menos para assuntos de 
grande importância, o pa orama não seria profundamente diferente. Apenas,ao 
que parece, era bem mais vincada a composição oligárquica das instituições 
municipais,( 2k ) muito embora nesses grupos superiores se infiltrassem 
paulatinamente pessoas de origem plebeia.( 25 ) 

2.1 - Democraticidade das Juntas 

oderemos, rotular de democráticas estas Assembleias do Porto mo
derno? 

Torna-se evidente que se entendêssemos o termo no sentido hodierno 
esta questão não teria sentido. Quem detém o poder municipal, para além 
do acentuado controle exercido pelos funcionários régios, são os fidalgos 
e cidadãos que nao adquiriram tal qualidade por eleição. Mas a sua ascenção 
aos postos de governança foi precedida de uma eleição na qual, ainda que 
modestamente, participou o elemento popular, como veremos. 

Quanto às Juntas elas são convocadas pela aristocracia concelhia. 
Mas das 122 reuniões de que temos notícia documentada, os 2k do Povo par
ticiparam em 38 (31,1%), sendo apenas de 29 o número daquelas compostas 
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exclusivãmente por fidalgos e cidadãos (23,7/' ).Nas restantes participa
ram plenamente os Procuradores do Povo,sozinhos ou integrados nos Vin
te e Quatro (?6,3%). 

Ora os Vinte e Quatro eram eleitos no início de cada ano pelos 
©ficiais daqueles ofícios que,por tradição,enviavam Representantes à 
Casa do mesmo nome. 

Em alguns casos,os Vinte e Quatro reuniram separadamente dos fi
dalgos,cono aconteceu em 1626 para deliberarem sobre a petição dos Pa
dres da Santíssima Trindade que pretendiam ocupar o Hospital do Espí
rito Santo de Miragaia.(26) S em algumas deliberações como naquela 
que decidiu a realização da feira franca semanal (2?) o seu voto 
foi decisivo. Fcso semelhante tiveram na primeira reunião que, 
em 1591, rejeitou o restabelecimento dos portos-secos. Foram ainda oa Re
presentantes populares que impediram que, em l600, na primeira tentativa, 
os Frades da Santíssima Trindade se apoderassem do Hospital do Espírito 
Santo, de Miragaia. Aqui foi evidente o peso do braço popular na decisão 
final da Câmara. 

Poder-se-á dizer, talvez com verdade, que este "braço -popular" não 
ê a massa popular mas a elite dos oficiais mecânicos. Er. todo o caso, es
tavam muito longe da .qualidade daqueles que serviam nos lugares de Verea
dor, procurador da cidade e outros ofícios nobres da cidade. 

Por outro lado,vimo-lotpara certas reuniões não eram convocados: por 
exemplo, quando se tratava de organizar a defesa militar da cidade, ouando 
se elegiam os capitães da milícia urbana, ouando se cerava de eleger um 
Vereador ou um Procurador da Cidade em substituição do titular impedido. 

Mas, em compensação, quando era preciso eleger os definidores que, 
por sua vez, elaboravam as pautas dos Vereadores, Procurador do Concelho e 
Tesoureiro estavam presentes os Zh e , por vezes,também os 48». 
Os Quarenta e Oito votaram em bloco a rejeição das aulas de latim do Colé
gio dos Jesuítas, em 1597 ( 28) . S, nas eleições para Procuradores às Cor
tes, em l6l9, de novo deparamos com os Vinte e Quatro do Povo ( 29 ) a exer
cer o seu direito de voto ao lado dos fidalgos e cidadãos. 

Isto não será democracia, evidentemente. Mas, ao raer.os, é participa
ção popular, ainda que através das suas elites. Participação tanto mais 
significativa quanto, por exemplo, em Castela,os seus semelhantes não in-
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tervinharn no processo de designação dos Representantes dos cidadãos às 
Cortes (30)♦Poderá dizerse que o resultado final não era muito diferen
te: tanto no caso do Porto como no caso das cidades castelhanas era en
tre a oligarquia local que se escolhiam os Representantes.lias o peso do 
voto popular poderia evitar arbitrariedades e autoeleições como acon
teceu em 1578 com Jorge de Babo e Brás Pereira (31) cuja eleição para 
Procurador às Cortes foi anulada quando a sua falsificação foi conheci
da na Corte de Lisboa. 

2.2  Número de Juntas 

Já dissemos que não existia qualquer programação do número de Juntas 
a efectuar durante o ano. Tanto as Juntas restritas de cidadãos e pessoas 
da governança como as mais,alargadas ao conjunto dos cidadãos e aos Vinte 
e Quatro do Povo, aconteciam quando as circunstâncias o exigiam e os Verea
dores com o Juiz e o Procurador entendiam que deviam convocálas. 

A sua convocação era livre se bem que, como vimos, o costume e a tra
dição mandavam que para os assuntos que ultrapassassem a rotina quotidiana 
da governança, de tal mecanismo se lançasse mão. 0 Juiz de Fora, tanto 
quanto percebemos das informações documentais, nunca se cpôs à sua realiza
ção e, regra geral, estava presente. Mas, em I636, quando a Vereação se 
opunha ao lançamento do Real de Agua, o Corregedor da Comarca impediu que 
uma se efectuasse.( 32 ) 

No total, entre I58O e 1640, descontados os anos dos quais não temos 
notícia por se terem perdido os livros de vereações, que, no conjunto, per
fazem o total de 21( 33) efectuaramse 122 reuniões o que dá a média de 3 
por ano. Refirase no entanto que a escala vai de 0 (1622 e 1 6 H 8 ) a IK1585X 

No concernente a presenças a única fonte de que dispomos para fazer 
a. sua contabilidade são as assinaturas dos participantes nas actas das reu
niões. Não podemos excluir que algjas se retirassem antes do encerramento ou 
que outros se recusassem a assinar por não concordarem com o deliberado. 
No entanto, dada a regularidade dD número de assinaturas ao longo do ano, 
somos levados a pensar que a maior parte assinalava a sua participação. 
Assim sendo digase que a média de comparências por Junta e" de 25 pessoas 
incluindo 6 a 8 que, por forçados cargos, apareciam sempre. Nem sempre as 
informações e notas do escrivão nos permitem distinguir se as Juntas con
vocadas eram de intenção restrita ou de participação mais alargada. Mesmo 
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assim,acrescentaremos que o máximo de comparências documentadas foi de 
90 em 1597 para impedir os Jesuitas de continuarem com as Aulas de la
tim. (3^) Mas provavelmente aquela em que o volume de presenças terá si
do mais acentuado foi a Junta de 8 de Dezembro de 16^0 na qual o Senado 
portuense aclamou D.João IV:68 fidalgos e cidadãos assinaram a Acta.Mas 
para além deles,estiveram presentes os Vinte e Quatro do Povo cuja assi
natura se omitiu.(35) 

0 mínimo de presenças é" mais difícil de detectar e localizar no 
tempo.Sabemos,no entanto,que ao menos em 3 ocasiões - 1590 (para deci
são do preço do vinho (36);l600 (assuntos de bem comum) (37) ;̂ e'l6l6 (e-
leiçao de ura emissário a Lisboa para tratar de finanças da Câmara (38) 
com grande surpresa e protesto dos governantes não compareceram elemen
tos em námero julgada suficiente. 

2.3 - Motivo das convocatórias 

Atendendo a que a convocatória de Juntas se devia,em princípio,a 
motivos extraordinários ou a necessidade de deliberar sobre matérias 
importantes para a Cidade,tentaremos descobrir e sumariar tais razões. 

Náo será surpreendente,por certo,nue mais de metade das Juntas te
nham sido convocadas por razões de natureza económica e fiscal.Por tradição 
antiga as matérias relacionadas com fixação de preços dos géneros de con
sumo corrente e das taxaR dos artigos artesanais pertenciam a estas assem
bleias.Era uma forma de a comunidade controlar os custos.No entanto,não 
raro,foi o Senado que,na presença dos Procuradores da Cidade e do Ibvo se 
ocupou dessas tarefas.Ao contrário,as respostas da Câmara às solicitações 
de ajuda por parte dos -Strias,as quais se foram multiplicando ao longo 
dos últimos vinte e dois anos,não foram nunca dadas sem prévio debate em 
assembleia municipal. 

0 costume antigo mandava que assim se procedesse.Kas,para além dessa 
razão,convinha sumamente aos Vereadores não vendidos aos interessses do po
der central que a Comunidade se corresponsabilizasse na atitude final a 
qual raramente foi de submissão pura e simples aos ditames do Rei e das 
repartições régias.Veremos que as Juntas municipais representaram sempre 
uma fonte de resistência às pretensões tributárias da ^oroa. 

A elevada percentagem de convocação de tais assembleias por razões 
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fiscais não foi invulgar,de modo nenhum,na Europa coeva.Bem ao contrá
rio.Em França,por exemplo,a maioria das deliberações das Assembleias 
municipais incidiu sobre matérias fiscais:em cada dez,oito diziam res
peito a essa área.(39) 

Logicamente,os assuntos de natureza administrativa ocuparam uma 
grande fatia nas agendas destas reuniões.Teoricamente,ao menos uma vez 
por ano os acórdãos municipais que regulamentavam a vida quotidiana da 
urbe,nomeadamente no sector do abastecimento,deviam ser submetidos à 
apreciação e aprovação da Junta,com os acrescentos ou as supressões 
que a conjuntura aconselhasse.Depois,as matérias de saúde,em especial 
a prevenção contra a peste,os assuntos de defesa militar,de reivindi
cação de respeito pelas liberdades antigas preencheram lugar importan
te na motivação destas reuniões. 

Não será de estranhar que o número insignificante de reuniões 
haja sido '■ motivado por razões políticas puras visto que muitas ou
tras trataram de matéria política em sentido lato. 

Normalmente ao poder central não convinha contrariar as delibe
rações das Assembleias. Por isso,frequentes vezes torneava a dificul
dade, tentando que as resoluções fossem favoráveis aos seus propósi
tos. Assim aconteceu, por exemplo, em 1592, no restabelecimento dos 
portos secos, E o anúncio do aumento do cabeção das sisas em I635 foi 
preparado pela nomeação de equipas de Vereadores potencialmente fa
voráveis ao decreto. 

Mas, neste e noutros casos, como seria de esperar na Monarquia 
absoluta, o Rei não fazia depender da aprovação pelos Concelhos das 
medidas fiscais que antecipadamente se sabiam gravosas para as popu
lações ... 

Mesmo assim, cremos que se pode afirmar que.as Juntas, no con
junto, foram um instrumento, de raiz vagamente democrática, que defen
deu os interesses da comunidade dos cidadãos e do povo. 

Nao se vislumbra, neste período, qualquer tentativa do poder 
central para a sua supressão. Mas, num ou noutro caso, os magistra
dos régios impediram que os Vereadores recorressem à convocação de 
Juntas para deliberações finais. 



-429-

Atentemos no quadro descritivo das matarias trat adas nas Juntas, 

Quadro das matérias tratadas nas Juntas 

Descrição :iuraero 

61 

Matéria militar 
(organização da defesa contra ataques da 
pirataria,eleição de capitães) 

Matéria económica e fiscal 
(resposta a pedidos de socorro ao Ul
tramar , fixação de preços,deliberação 
sobre questões tributárias,etc.) 

Matéria política 
(aclamação de reis,exéquias dos mes
mos ,homenagem ao Kei{ 

Matéria administrativa 
(aprovação de acórdãos,assistência so
cial ,problemas da saúde,substituiçan de 
oficiais,obras públicas ) 

Defesa dos privilégios da cidade 

Litígios com entidades várias 

Concessão de licenças a mosteiros e 
relações com entidades religiosas 

ÏOTAL 122 

29 

7 

percentagem 

7,3 

50 

3,2 

23,7 

6,5 

3,2 

5,7 

99,6 
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CAPÎTULO III - OS VEREADORES 

1 - Intodução 

Mas voltemos às reuniões ordinárias para tentar definir 
e compreender o estatuto e o papel de cada grupo ou entidade 
que compunham a mesa da Câmara. 

Deixaremos para depois o tratamento da figura do Juiz de 
Fora que, embora fazendo parte integrante do Senado, era um ele
mento exógeno que, ao menos em teoria, funcionava mais como 
agente e defensor dos interesses do Rei do que das tradições do 
município. Começaremos, pois pelos Vereadores. 

0 Senado da Câmara era integrado por 4- Vereadores.Relativa
mente aos outros concelhos do 1.2 Banco em Cortes, o Porto possuía 
número igual ao de Coimbra (l) mais um que Évora e Santarém (2) 
e menos dois que Lisboa.(3) Guimarães e Viseu (que aliás não per
tenciam à categoria dos referidos), dispunham igualmën&e de 3 
Vereadores. (4-) 

Contrariamente ao que se passava em Lisboa da mesma época, 
onde os Vereadores eram nomeados pelo Rei, depois de ouvido o 
Conselho de Portugal e escolhidos de entre magistrados da carrei
ra judicial, no Porto e mais vilas e cidades eram recrutados en
tre a aristrocacia local. Durante os sessenta anos de dominação 
filipina a nossa cidade não conheceu mais que um Vereador le
trado. Mas, em Lisboa eram-no todos: em 1608, constatando-se que 
dois dos Vereadores eram falecidos e quatro necessitavam ser re
formados por razões físicas e psíquicas o Monarca nomeou seis no
vos dos quais um, Fernão Aires de Almeida fora Juiz de Fora do 
Porto, outro, Simão do Valle Peixoto havia exercido o ofício de 
Corregedor da mesma comarca e um terceiro, Antão de Mesquita,fo
ra Desembargador na Relação da mesma cidade.(5) Este perfil dos 
Vereadores da capital perdurou. 

2 - Trâmites da nomeação 
0 processo da nomeação dos Vereadores durante este perío

do seguiu nas suas linhas gerais, a tramitação prevista nas Or-



43*f-

denações Manuelinas e Filipinas (6), em provisões extravagantes 
e ainda num importante regimento a que João Pedro Ribeiro atribui 
a data de 10 de Maio de 1640 mas que é seguramente anterior, 
pois as eleições presididas em Évora em 9 de Julho de 1630 pe
lo Corregedor Jerónimo de Figueiredo de Sá seguiram exactamente 
o modelo aí preconizado.(7) 

As diversas fases vão resumidas no organigrama anexo. 
Quanto ao Porto, infelizmente não encontramos qualquer do

cumento que nos esclareça como, na prática, as coisas se proces
savam. Mas o referido documento de Évora, encontrado no Arquivo 
Geral de Simancas, elucida-nos de forma aceitável, tanto mais 
que aquela cidade alentejana reivindicava para si, com tanta for
ça como o Porto, a categoria de segunda cidade do Reino.(8) 

Parece-nos, pois, que nos anos 30 do século XVII, os mo
mentos fundamentais da eleição dos oficiais das Câmaras das ci
dades e vilas do primeiro banco seriam os seguintes: 
12 - Todo o processo era presidido pelo Corregedor da Comarca 

o qual, logo após a tomada de posse do cargo, deveria en
contrar no lugar três homens dos mais antigos e nobres,de 
boa consciência, zelosos do bem público, naturais da terra 
e que já houvessem servido nos ofícios da governança, aos 
quais daria o juramento dos Santos Evangelhos para infor
marem dos nomes das pessoas que na terra costumavam andar 
na governança ou cujos pais . nela andaram ou quaisquer ou
tras pessoas que, no seu entender, tivessem partes e quali
dades para os cargos municipais, mesmo que não fossem na
turais da terra. 

22 - A partir das informações recebidas, o Corregedor, recorren
do ao Escrivão da Câmara, elaboraria uma espécie de fichei
ro das personalidades, indicando, antes de mais, os cargos 
concelhios para que foram sugeridas. 
Depois, debaixo de cada nome, o escrivão lançaria todas as 

informações prestadas pelos informadores, começando por referir 
os laços de parentesco, de amizade ou ódio entre eles, informado-
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Corte de Madrid 

Conselho de Portugal 

Desembargo do 
Paço (Lisboa) 

Corregedor da 
Comarca 

Col.Eleitoral 
Cidadãos + 

Vinte e Quatre 

Elegedores 
(seis) 

Pautas com nomes 
para Vereador,Pro
curador e Tesoureiro 

i 
p . d o r p . d o r 

d a m o J - e s . 
Cidade 

da periferia para o Centro 

do Centro para a periferia 

Figura *f 
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res, e os informados e continuando com as notícias sobre idade, 
cabedais, ofício profissional que exerceu ou exercera, de quem 
descendia,com quem era casado, se era ou não criado do Rei, se 
era da terra ou estranho, se possuía hábito com tença, etc. 

A estas notas recolhidas dos informadores e descritas pe
la mão do Escrivão, o Corregedor acrescentaria outras, redigidas 
pelo próprio punho, confidenciais, sobre as partes e qualidades 
das pessoas citadas, sobre defeitos ou qualidadesque os informa
dores não tenham declarado, sobre possíveis impedimentos.... 

Antes de prosseguirmos, digamos desde já que estas instrur 
ções regimentais foram seguidas à risca pelo Corregedor de Évo
ra, já referido. Com efeito, em duas colunas debaixo de cada no
me arrumav3»-se no documento, de um lado, as informações presta
das pelos informadores, todas abonatórias dos informados, exce
pto uma: cora efeito, acerca de Agostinho de Moura Peçanha, diz-
-se que deve ser excluído de Vereador "por ser muito pobre e não 
se saber governar". Mas o Corregedor, do outro lado, na sua in
formação particular, confirmando a pobreza do visado atenua a má 
nota dos informadores, garantindo que dois deles eram seus ini
migos (e por isso carregaram a mão) e asseverando que possuía 
bom entendimento.(9) Na verdade, pelo menos um dos eleitores 
pensava deste modo, pois votou nele para Vereador. 

As anotações do Corregedor de Évora merecem alguma aten
ção, pois em alguns casos contradizem abertamente as afirmações 
dos informadores. Admitimos que o mesmo se passava nas restantes 
cidades do IS Banco. Assim acerca de Simão de Camões da Câmara, 
a informação do escrivão opina que "tem talento para governar 
a cidade"; a do Corregedor, ao contrário declara que"tem muito 
fraco talento para governar a república. " No entanto, acabou por 
ser escolhido pelos nobres para fazer parte dos 6 eleitores.Se
rá que as informações secretas dos Corregedores não eram, elas 
próprias, isentas? 

A mesma contradição se repete no juizo sobre outras perso
nalidades. Por exemplo, de António Pragozo de Ataíde aconselha o 
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Corregedor que não se nomeie Vereador porque "se dis publica
mente se toma de ordinário do vinho". E é mesmo chocante a di
ferença de opinião das duas partes acerca de Jacinto de Vascon
celos; os informadores afirmam que é rico e tem talento. 0 Corre
gedor averiguou que é tão pobre que não tem casa de que viva, 
dormindo ordinariamente em casas alheias, sendo, por isso, indigno 
do cargo. 

Aparentemente parece não existir a preocupação de eliminar 
possíveis adversários da administração filipina. As informações 
não incidem directamente sobre aspectos políticos. Mas que é que 
se pretende dizer exactamente com as expressões "tem talento", 
"não tem talento"? Não esconderão critérios de natureza políti
ca? 

33-Depois de elaborados estes cadernos ou ficheiros, o Corregedor 
convocaria o colégio eleitoral que haveria de escolher os 6 de
finidores ou eleitores finais. No Porto o direito de voto para 
este sufrágio assistia aos fidalgos e cidadãos mas também aos 
Vinte e Quatro do Povo e aos Quarenta e Oito, não obstante as 
queixas dos nobres que, em 1653, denunciavam ao lei que era ex
cessivo o número de mesteirais comparado com o dos cidadãos.(10) 
Em Évora, ao que parece, apenas usufruíram de tal direito "os 
nobres e todas as pessoas da governança."(11) 

Os eleitores a escolher deviam ser naturais da terra, dos 
mais velhos e nobres, sem mistura de raça, experientes e zelosos 
do bem comum e independentes de partidos e bandos. Ao Corregedor 
competia, em última análise, avaliar da idoneidade dos eleitores 
votados, podendo mesmo recusá-los.(12) 0 Magistrado devia estar 
particularmente atento às hipóteses e tentativas de suborno.De 
resto,no fim de tudo, o último acto do processo eleitoral que o 
Corregedor não devia omitir era o de fazer inquirições Junto de 
várias testemunhas sobre se houve casos de pessoas que pedissem 
votos para si ou para outrem. Um relatório desta devassa devia 
acompanhar os autos das eleições quando fossem remetidos a Ma
drid. 

49-Apurados e aprovados os eleitores, o Corregedor separava-os em 
3 grupos de 2 pessoas que não fossem parentes entre si. Todas 
estas operações eram realizadas nos Paços do Concelho. Cada gru-
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po apresentaria uma lista manuscrita com tantos nomes quantos 
fossem precisos para 3 anos. Nenhum eleitor poderia votar em 
si próprio e cada par de eleitores deveria estar de acordo nos 
nomes que propunha. No Porto cada grupo apresentaria rois de 12 
nomes porque aqui, como vimos, os Vereadores .eram 4 em cada 
ano. 0 mesmo processo se utilizava em relação aos Procuradores 
do Concelho e outros oficiais concelhios. Elegíveis para os car
gos municipais seriam os naturais da terra, dotados de quali
dades e partes, que ,já tivessem andado na governança ou filhos 
e netos de tais pessoas. Teriam 25 anos no mínimo e sem mistura 
de raça. Os não naturais podiam igualmente ser eleitos desde que 
possuíssem os dotes requeridos. 

No Porto, só podiam ser eleitos Vereadores os fidalgos e 
cidadãos que .já tivessem exercido o ofício de almotacé.(13) As 
exigências de qualidade social eram menores em relação aos Pro
curadores da Cidade mas, em princípio, deveriam ser cidadãos. 
Q uanto aos Tesoureiros do Concelho, o predicado mais importan
te era ser-se abonado de bens. 

Em Évora, por provisão régia, apenas poderiam ser esco
lhidos de entre os fidalgos "filhados nos livros de Sua Magesta
de" e que o pudessem provar mediante o respectivo alvará.(14) 
Na prática, a escolha dos Vereadores para o triénio de 1631-1633 
parece não ter sido tao exigente em termos de qualidade social. 

Normalmente as pessoas eleitas deveriam constar da lista 
inicial elaborada de acordo com os dados fornecidos pelos infor
madores. Mas tal não era -rigorosamente obrigatório. 0 regimento 
que temos vindo a comentar tenta até promover o alargamento e 
renovação de pessoas que serviam nos ofícios municipais:"nelle 
[rol] metam mais pessoas das que ategora costumavam vir e não 
tão coartadas".(15) Se acontecesse que alguma pessoa votada não 
constava da lista inicial, o Corregedor devia indagar secreta
mente junto dos informadores a razão pela qual não a haviam in
cluído. De qualquer modo, acrescentá-la-ia a essa lista. 

Ora parece ter acontecido isso mesmo nas eleições de Évora 
a que nos vimos referindo.Dois dos votados nas eleições para Pro-
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curador da Cidade não figuravam da lista dos informadores.In
quiridos, estes explicaram que um não fora incluído por exercer o 
ofício de Juiz da aposentadoria; quanto ao outro, não aparece 
qualquer justificação da omissão, antes declaram que possui su
ficiência para o cargo.(16) 

52-Depois de acabada a eleição, o Corregedor devia juntar aos autos f 
documentos anteriores os próprios rois feitos e assinados pelos 
3 pares de eleitores (cada par o seu) e pelo mesmo Corregedor. 
Tudo seria fechado, selado e enviado à Corte de Madrid, via Lis
boa. Em 1635 um caminheiro contratado de propósito para o efei
to pelo Corregedor e pago pelas rendas da Câmara, comprometeu-se 
a transportar do Porto até Lisboa a pauta que acabava de ser 
feita.(17) 

Do mesmo cofre municipal pagaram-se ao Corregedor e ao Es
crivão da Câmara pelo seu trabalho as avultadas quantias de 61̂ 000 
e 44000 respectivamente. Note-se que a gratificação dó-Escrivão 
correspondia à" 25% do seu salário anual. 

Mas, antes da remessa, o magistrado, pelo seu próprio pu
nho, copiaria cada um dos rois e encerrá-los-ia depois de asHána-
dos e selados por si, na arca da Câmara, de forma que ninguém . 
descobrisse o seu conteúdo nem se viesse a saber se algum dos 
nomeados por Madrid não constava das pautas feitas pelos eleito
res. 

Este costume de arquivar no Cofre da Câmara os rois dos 
eleitos é anterior ao Regimento.; que vimos citando De facto 
em 1612, o Corregedor da Comarca do Porto fez encerrar aí, nela 
mão do Juiz de Porá, a pauta que acabara de elaborar para fi
car mais segura e garantido o sigilo. Diga-se que do cofre ha
via 5 chaves, quatro em poder dos Vereadores e uma do Escrivão 
da Câmara.(18) Infelizmente, dos originais destas e doutras pau
tas do Porto filipino não encontrámos rasto nem nos Arquivos do 
Porto, nem de Lisboa nem de Simancas. 

E obvio que era extremamente difícil manter o segredo da 
eleição, mesmo sabendo nós que as Ordenações Filipinas (19) o-
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brigavam os eleitores a não divulgarem a quem quervque fosse 
as individualidades por eles escolhidas. De facto, em 1607 os 
governantes do Porto recusavam-se a empossar Miguel da Costa 
no ofício de Vereador porque, no seu entender„não possuía as 
qualidades que o lugar exigia e este provimento ser "tão ex
traordinário e nunqua visto nesta cidade".(20) Mais tarde ex
plicaram à Corte que a razão de ser das suas dúvidas estava no 
facto de "terem informação que não fora nomeado na paucta para 
aver de servir o tal cargo..."(21) 

E em Évora, no triénio de 1628-1630, 4- dos Vereadores que 
serviram não constavam das pautas,tendo o Rei mandado deles ti
rar informação particular antes de os nomear.(22) Aliás,os go
vernantes eborenses de 1631 lamentando que algumas pessoas que 
pretendem o cargo de Vereador façam petição directa ao Rei, e 
ultrapassem os meios normais, solicitam ao monarca que, ao me
nos, em tais casos colha informações sobre os requerentes 
junto dos eleitores que elaboram as pautas.(23) 

Â vontade de manter em círculo restrito e fechado os lu
gares da governança municipal, o rei opõe uma renovação da eli
te dirigente da qual,, pelas mercês concedidas, esperava, certa
mente, maior docilidade como veio a acontecer, em 1635, aquando 
do lançamento do Real de Água e aumento do cabeção das sisas. 

69-Terá ficado claro das observações anteriores que era em Madrid 
que, ano a ano, com base nas pautas enviadas pelos Corregedo
res, se nomeavam os governantes das cidades e vila do 1^ Banco, 
com a mediação do Desembargo do Paço. E era à Corte de Madrid 
e não ao Tribunal de Lisboa que competia pronunciar sentenças 
de dispensa quando algum dos nomeados alegasse não poder ser
vir. 

Diga-se aliás, que, no que respeita à entidade máxima 
que controlava estas eleições e nomeações se verificou uma 
evolução que nos parece muito importante sob o ponto de vista 
político. Em Dezembro de 1580, Filipe II ordena ao Corregedor 
da Comarca do Porto que fizesse servir os Vereadores que ha
viam governado antes da entrada de Sancho de Ávila (este,com 
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efeito, fizera nova eleição que o Rei não aceita) e, entre
tanto, procedesse a novo sufrágio cuja pauta lhe havia de ser 
remetida para ser aprovada por ele próprio. (24-) 

Mas em 1586, o Vice-Rei cardeal Alberto, invocando o ar
tigo 28 do Regimento do seu cargo, reivindicava para si o apu
ramento das eleições dos oficiais das Câmaras do 1^ Banco.A 
pauta iria a Madrid apenas para o Rei formalmente a aprovar e 
assinar. Já então a única excepção respeitava a Lisboa, cidade 
cujo processo o monarca quis expressa integralmente reservar pa
ra si.(25) 

Mas, em 1615, o Soberano pede contas ao Desembargo do Pa
ço por ter tomado a iniciativa de escusar um tal Estácio de Se
queira que fora nomeado Procurador do Concelho de Santarém e,em 
seu lugar, ter provido Roque de Barradas.(26) 

E em 1633, no Regimento dado ao Vice-Rei, Conde de Basto, 
o monarca reserva taxativamente para a Coroa a apresentação dos 
Oficiais das Câmaras do Primeiro Banco e a nomeação do Presi
dente, Vereadores e Procurador da Cidade de Lisboa. Do mesmo mo
do, o mesmo Regimento exclui da sua .jurisdição o provimento dos 
lugares de Juiz de Fora das mesmas circunscrições.(27) 

A evolução detectável entre os dois Regimentos, o do Car
deal Alberto e o do Conde de Bastos, traduz todo um esforço no 
sentido de reforço do centralismo e de maior controlo por par
te de Madrid dos grupos dirigentes das principais vilas e cida
des do Reino. Essa mesma evolução observa-se mais precocemente, 
no Porto: nos primeiros anos da administração filipina, a Junta 
dos cidadãos convocada para o efeito, podia eleger sem qualquer 
objecção Vereadores substitutos ou Procuradores do Concelho 
interinos, na ausência dos titulares.(28) 

Mas,quando em 1587, o Procurador da Cidade Cristóvão Vi
eira Homem, requer que se eleja um cidadão, que já tivesse ser
vido, para preencher o lugar do Vereador António Leite da Costa, 
impedido, fundamentando a legitimidade da sua pretensão nas Or
denações Manuelinas (29) e na forma e costume antiquíssimo da 
cidade, logo o Juiz de Fora, Fernão de Aires de Almeida, se lhe 



-kk3-

opôs terminantemente com o argumento de que tal atribuição 
competia em exclusivo ao Rei, como acontecia relativamente as 
"cidades principais e villas notáveis deste Reino"(30) A dis
cussão entre o representante régio que defendia a legalidade 
das provisões e decretos recentes e os "Vereadores que tentavam 
fazer prevalecer o costume imemorial, foi vivíssima.Convocou-se 
mesmo uma Junta de cidadãos à qual compareceram 37 indivíduos 
os quais, se dispunham a realizar a eleição, contra o parecer 
do Juiz de Fora. 

Então este foi radical: requereu-lhes em nome do Monarca 
que não consumassem o seu intento, imputando-lhe s a falta gravís
sima de usurpação da jurisdição régia, crime punível com severís
simas penas. E não hesitou em ameaçá-los com a punição de 2 

anos de degredo para África e a multa de 50 cruzados. 
Os protestos foram veementes e a indignação foi descrita 

em cores vivas pelo Escrivão da Câmara. Os Vereadores e o Procu
rador da Cidade apelaram para a Relação. Mas, na verdade a elei
ção não se fez. E a força do centralismo robusteceu-se assim 
através do Juiz de Fora. 

Três anos mais tarde em 1590, com outro Juiz de Fora, ele-
geu-se localmente um Procurador da Cidade substituto. Mas no 
acto eleitoral não estiveram presentes mais que 5 cidadãos para 
além da governança.(31) E no ano de 1591, praticamente não houve 
Procurador da Cidade. E no entanto, tanto quanto as fontes no-
-lo permitem afirmar, ninguém terá posto a hipótese de substi
tuição através da convocação da Junta. Antes preferiu-se escre
ver ao Rei a comunicar a falta.(32) E em 1592 é o próprio 
Rei que ordena à Câmara que eleja um tesoureiro em substituição 
do que viera na pauta que se encontrava impedido. (33) Mas tra-
ta-se evidentemente de um ofício de muito menor importância po
lítica que os anteriores.( ) 

Tão cedo não se voltou a pôr qualquer problema de substi
tuição de governantes impedidos. Madrid, embora muito longe no 
espaço e ainda mais no tempo, controlava a nomeação do pessoal 
superior das Câmaras mais importantes. Só nas vésperas da res-
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tauração (1659), quando os sinais de afirmação nacional eram 
evidentes, é que voltamos a deparar com a substituição local 
interina de um Procurador da Cidade, sendo a eleição, aliás, 
presidida pelo próprio Corregedor Pêro Paulo de Sousa.(34) 

A politica centralizadora de Madrid em relação aos Conce
lhos portugueses parece-nos ainda ser bem visível na comparação 
entre o sistema eleitoral imposto pelas Ordenações Filipinas e 
as alterações introduzidas pelo Regimento atrás citado, o qual, 
repetimos, é datável de antes de 1630. 

2.1As Ordenações Filipinas e o Regimento de Filipe IV 

Da comparação entre estes dois documentos resulta de ime
diato a confirmação de que a evolução do formulário da escolha 
dos Vereadores das Câmaras do Reino se fixou no sentido de cen
tralização e controlo por parte de Madrid ou de Lisboa.A tendên
cia, de resto, não era tipicamente filipina, pois vinha de trás: 
em Viseu, pelo menos desde 1536 a pauta dos Vereadores era apu.-
rada em Lisboa. E apropria substituição no impedimento de um d-O 
deles foi, em 154-7, reivindicada pelo poder central. (35) Mas 
no Porto, como vimos, o costume, de eleger localmente o subs
tituto, apoiada, de resto, pelo texto das Ordenações do Reino, 
manteve-se até 1587. E, paradoxalmente, as Ordenações Filipinas 
ainda deixam esse direito às Câmaras e homens bons dos Concelhos. 
(36) 

Quer dizer: a lei geral que concedia aos munícipios am
plas atribuições nesta matéria perdurou estranhamente na Codi
ficação de Filipe II, quando, de há muito, na prática os con
celhos mais importantes haviam sido espoliados desse privilé- A 
ceio. 

Ora o salto qualitativo que de alguma forma consagra em 
texto legal a pr|tica corrente, dá-se precisamente com a pro
mulgação do"Regimento de como se farão as eleições de Vereado
res, Procuradores e Officiais das Camarás deste Reino", pu
blicado por João Pedro Ribeiro. 
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E, por isso, que este documento, na nossa opinião, é mui
to importante. 

Em relação às Ordenações Filipinas, que aliás cita no 
preâmbulo e não revoga, o Regimento altera completamente a re
lação dos intervenientes: 
1^ - confirma e reforça na pessoa do Corregedor, agente do Rei 

na Comarca, a liderança total nesta matéria, inclusive o 
poder de reprovar os eleitores finais se achasse que não 
possuíam os requisitos necessários. Não seria difícil, 
se tal conviesse, achar defeitos num ou noutro dos esco
lhidos pelos conterrâneos para elegedores e, obrigar a 
nova opção. 

2^ - A elaboração do caderno ou ficheiro das personalidades e-
legíveis que devia permanecer secreto, renovado trienal
mente, e as informações complementares e confidenciais do 
Corregedor sobre cada um dos potenciais governantes cons
tituem uma inovação de um alcance enorme, facilmente compre
ensível, em termos de controlo absoluto das cabeças mais 
influentes de cada concelho. Nada impedia o Rei de pôr de 
3 ado, no todo ou em parte, as pautas saídas do voto dos 
elegedores e nomear outros Vereadores, como veio a acon
tecer. Deste modo, diluía-se a função dos eleitores. 
Esta inovação, consagrando o papel decisivo e a interven
ção directa da Corte no processo de nomeação dos Oficiais 
das Câmaras, principalmente das mais importantes, marca a 
distância significativa entre as tradições autonomistas 
ainda perceptíveis nas Ordenações Filipinas e o desejo 
vincado de centrar todo o processo nas mãos do Monarca. 

32 - Outro aspecto novo que já anotamos atrás mas que parece 
conveniente realçar aqui é o da abertura moderada dos pos
tos de governo municipal a novas personalidades e a conse
quente renovação do pessoal político local. Para a faci
litar, o Corregedor é mandatado para fazer abortar todasx 
as possibilidades de suborno ou interferência dos podero-
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sos. Ao Magistrado é exigido que garanta a isenção da esco
lha dos eleitores e vele pela liberdade destes antes do acto 
eleitoral e investigue sobre ela, depois da eleição feita. 
Qual a intenção real ao pretender o alargamento do leque de 
recrutamento dos dirigentes locais? Esperaria a Coroa, atra
vés das benesses e dádiva de oficios concelhios nobilitantes, 
garantir a colaboração de uns tantos nas pesadas cargas e aju
das que, na última década, a administração filipina lançou e 
solicitou aos Concelhos? 
Que a Corte de Madrid procurou nomear Veradores dóceis para 
as Câmaras do 12 Banco aquando do lançamento do real de água e 
aumento do cabeção das sisas aparece totalmente provado na carta 
do Marquês de la Puebla ao Rei de 8 de Janeiro de 1636:"lo que 
el sucesso muestra que en Oporto y en Coynbra donde se an ele-
xido los breadores que an dicho eran convinientes no esta con
seguido. .."(37) 

42-As medidas centralizadoras são executadas com prudência: o Rei 
pretende ter a possibilidade de nomear oficiais para além dos 
que lhe eão sugeridos pelas pautas elaboradas localmente mas 
deseja que isso não se saiba, vinculando ao sigilo todos os 
intervenientes no processo eleitoral, o qual, aliás, o monar
ca mantém prestigiado pelos cuidados e solenidades com que mar
ca o sufrágio. Para facilitar a confidencialidade, o Legisla
dor ordena ao Corregedor que remeta para a Corte os róis ori
ginais assinados pelos eleitores e por ele próprio, ficando 
no cofre da Câmara uma cópia escrita, fechada e selada sem in
tervenção de quem quer que fosse, além dele. 
Deste modo, a participação local na escolha dos governantes dos 
concelhos foi-se apagando discretamente talvez com mais profun
didade do que os próprios percebiam na época. 
3 - Sstatuto institucional dos Vereadores 
3.1 - Número e duração dos mandatos 
Afirmamos tjá que o Porto do período aqui estudado dispunha de 
4- Vereadores: "destillo antiguo foy aver quatro vereadores 
nella"...(38) De facto, "o mais antigo dos Livros de Vereações" 
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da cidade refere para 1390 e 1391 ora 3 ora 4 Vereadores.(39) 
Durante os reinados de Filipe II e Filipe III a norma dos 

quatro não conheceu excepções.Has sob o último dos Filipes, além 
de outras perturbações e anomalias que referiremos, duas pautas 
foram remetidas com 3 nomes apenas: foram as de 1629 (40), cujos 
elementos serviram também no ano seguinte e a de 16^7 (41). Em 
ambos os casos a Corte não forneceu qualquer explicação para o 
desfalque. Ora aconteceu que, no decurso de 16371 um deles, 
Belchior Pinto Pereira, veio a falecer. Pelo que restaram apenas 
dois Vereadores, Francisco Cardoso de Madureira e Bento de Aguiar 
Caldeira que permaneceram sem companheiros até 1 de Abril do ano 
seguinte, data em que nova nauta chegou às mãos do Juiz de Fo
ra. (42) 

Os dois edis bem fizerem sentir a Madrid o perigo de para-
lização da vida municipal dado que bastava que um deles ou o Juiz 
de Fora faltasse às sessões camarárias para, em teoria, não se 
pode tomar qualquer decisão por falta de quorum , como veio a 
suceder.(43) 

Se a Corte pensou que, deste modo, obteria mais fácil anu
ência para a organização da cobrança do real de água, bem se en
ganou pois os dois sobreviventes recusaram a colaboração acti
va nesse processo pelo que foram emprazados em Lisboa.(44) 

Já em 1634 a equipa ficara reduzida, pois pressupõe-se no 
texto das Actas que em Março António Cardoso da Fonseca já ha
via falecido.(45) No fim do mesmo ano ou princípios de 1635 mor
ria Francisco de Sousa da Silva pelo que o grupo ficou limitado 
a 2 Vereadores, os quais em Fevereiro informaram a Corte da situa
ção. E durante quase 2 meses, ausente um deles, na cidade não hou
ve mais que um Vereador.(46) Mas só em Julho é que de Madrid veio 
noneaçao para que Manuel Leite de Vasconcelos integrasse o con
junto. 

Desta vez mostra-se ser bem propositada a vontade da Cor
te de não completar o elenco, "por quoanto pella satisfação que 
de vos tenho he minha vontade que vades contenuando com elle, 
nos mesmos cargos como ategora fizestes e isto sem prejuizo da 
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pretenção que essa Camera tem de que sejão quatro vereado
res... "(47) 

Porquê? Não era certamente por falta de elementos disponí
veis que a equipa de Vereadores continuava desfalcada de um mem
bro. Não seria antes porque a Administração acreditava que esta 
equipa, cujas duas primeiras figuras, servindo no cargo desde 
1631, já tinham dado provas de colaboração fiel no programa de 
construção naval que estava sendo levada a cabo, acrescido ago
ra de um novo elemento da confiança do Corregedor, iria conti
nuar a colaborar com o Poder em novos sacrifícios que, a curto,) 
prazo, ia exigir à cidade e ao País? 

E em 1626, o fidalgo Gaspar Nunes Barreto, não chegou a 
tomar posse, por, à data, já haver falecido. (48) Não foi este 
o caso único de mortos serem nomeados para cargos municipais. 
0 sistema de pautas para 3 anos, atrás descrito, não podia evi
tar tais "acidentes". Mas referimo-lo aqui porque durante to
do o ano de 1626 e quase todo o 1627 serviram apenas os três 
restantes Vereadores sem que, aliás, se vislumbre no livro das 
Actas qualquer reclamação pela anomalia.(49) 

Sabemos já que o mandato durava apenas um ano, contraria-" 
mente aos oficiais letrados da carreira judicial que eram nomea
dos por 3 anos. Cada equipa de Vereadores, de Procurador da Cida
de e de Tesoureiro teoricamente servia de 1 de Janeiro até 31 
de Dezembro. 

Nos tempos e nos lugares em que a eleição era feita local
mente nos termos do tit. 67 do livro 12 das Ordenações Filipi
nas, era fácil cumprir os prazos estipulados. Mas num sistema 
de patamares como era o que então vigorava aumentavam as pro
babilidades de a pauta não estar na posse do Juiz de Porá (ou 
seu substituto regimental) no dia primeiro de cada ano. Mas 
no caso de chegar antes dessa data, não era permitido abrir a 
pauta senão no 15 dia do ano, como se refere expressamente 
nos documentos.( 50) 
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Sobre este assunto, a análise das tomadas de posse re
gistadas nos livros de Vereações e o exame das datas das pro
visões de nomeação dos oficiais remetidas da Corte, castelha
na, revelam-nos que durante os 61 anos de Administração dos Aus-
trias, foram recebidas no Porto 49 pautas respeitantes a 47 
anos pois em 1590 e 1607 foram elaboradas segundas vias a cor
rigir erros das primeiras. 
No decurso do período para um total de 14 anos (1582 a 1584,1592, 
]606,1627,1630,1632 a 1635, 1637,1639 e 1640) não foi elaborada 
a respectiva pauta. Tal significa que as equipas anteriores fo
ram reconduzidas. 
Ora das 47 pautas 
34 chegaram à Câmara no prazo normal tendo os oficiais sido em

possados nos primeiros dias de Janeiro 72,3% 
4 foram recebidas em Fevereiro 8 5% 
4 " " em Março 8,5% 
2 " " em Abril 4,2% 
1 foi recebida em Maio 2,1% 
1 " " em Julho 2,1% 
1 " " em Outubro 2,1% 

E notável e abonatório da eficiência da Administração Fi
lipina que 72,3% das nomeações tenham sido efectuadas no pra
zo legal não obstante os tempos de espera que o organigrama dei
xa adivinhar. 

Ficou dito que o mandato durava um ano. Tal é subentendi
do nas Ordenações Filipinas em várias passagens e claramente 
expresso quando se determina que antes de decorridos 3 anos, 
nenhum Vereador, Procurador ou Tesoureiro possa voltar a servir 
esse ofício. (51) e no Regimento que atrás comentamos. No entan
to, as provisões de nomeação, fixando o prazo, deixavam sempre 
aberta a possibilidade de ao rei aprazer encurtar ou alargar 
o mandato. E assim aconteceu algumas vezes, certamente por ra-
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zões diversas. 
Logo no início do período, Filipe II manteve a mesma 

equipa à frente da governança do Porto durante 4 anos, entre 
1581 e 1584. 0 Porto fora sacudido pelas " alterações ", o 
Senado e as forças vivas levantaram Filipe II como Rei, depois 

D. António logrou entrar na cidade. Só com a brutalidade 
de Sancho de Ávila é que os adeptos do Prior do Crato emudeceram 
e se aquietaram. Por isso, parecia conveniente para a estabili
zação da vida da cidade que a mesma equipa de Vereadores na 
qual o Rei confiava, se mantivesse por tempo prolongado. Depois, 
de tempos a tempos, a mesma equipa mantinha-se 2 anos, sem que 
saibamos o motivo da não substituição. Não cremos todavia que 
tal tenha acontecido por negligência das secretarias de Estado 
ou travagens burocráticas. A regularidade do quadro anterior 
não nos permite essa hipótese. A década de 30 do século XVII 
mostra-se estranhamente propícia a reconduções sucessivas. 0 
período de 1.631 a 1635 é particularmente significativo. Porquê 
o mesmo grupo (aliás reduzido) durante tantos anos? 

Razões políticas? A verdade é que não foram apenas os 
Vereadores a permanecer no lugar para além do tempo normal. 
Também o Corregedor Pêro Paulo de Sousa se mantém na Corre
gedoria do Porto para além dos 3 anos: de 1631 a 1639. E o 
Juiz de Fora Pascoal Nunes Lobato ocupou o lugar durante um pe
ríodo semelhante. 

Desorganização do sistema ou antes propósito deliberado 
de não mexer nas pessoas? Com que intenção? 

A verdade é que não foi apenas no Porto que se mantiveram 
as equipas de gestão municipal. Na Vila de Guimarães, os Ve
readores de 1632 serviram igualmente em 1633 e 1634.(52) Igno
ramos se o mandato se prolongou, pois não há notícia de livros 
de actas desde então até 1639. 

E em Évora, entre 1630 e 1632, pelo menos, não parece 
ter havido novas nomeações pois em Junho de 1632, o Desembargo 
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do Paço, em Carta à Câmara, ordena que em substituição de 
2 Vereadores falecidos, sirvam os dois mais velhos de 1629. 
(53) Ora os 2 mortos, D. António Pereira e Constantino Borges 
haviam sido nomeados em 1630. Sendo assim, esta atitude é tan
to mais propositada quanto sabemos que para 1631 o Desembar
go do Paço havia remetido para Madrid uma proposta de 3 no
mes de Vereadores. (5*0. Infelizmente não podemos aduzir o ca
so de Viseu pois, aí, não há Livros de Vereações deste perío-̂  . 
do.(55) 

Normalmente cada equipa de oficiais da Câmara incluin
do o Procurador e o Tesoureiro era nomeada e substituída em 
bloco. E logo que a nova pauta era aberta na Câmara, cessava 
de imediato toda e qualquer jurisdição dos Vereadores anterio
res, em geral chamados de "velhos" na linguagem do Escrivão pa
ra distinguir dos "novos". Se algum acto administrativo fosse 
tentado por qualquer após o franquear da provisão, tal acto 
era susceptível de anulação como aconteceu várias vezes. Assim, 
em Janeiro de 1587, Francisco Baião, Escrivão da Câmara vita
lício mas suspenso por Filipe II em virtude de ter pertencido 
ao partido de D. António, pretendeu renunciar ao ofício em fa
vor de Pantaleão de Freitas. Ora os Vereadores "velhos" já 
depois de aberta a pauta, haviam aceite tal renúncia, certa
mente no seguimento de conversações anteriores. A anulação 
da aceitação de renúncia não sofreu contestação por parte dos 
cessantes até porque no seio deles, havia alguém, o Licencia
do Manuel Alvares, que, à partida, discordara da legitimidade 
do acto.(56) 

Estas situações eram mais frequentes quando a substitui
ção de uma equipa por outra se realizava inopinadamente a meio 
do ano, colhendo os Vereadores de surpresa. Não é de estranhar 
que nestas circunstâncias houvesse assuntos pendentes que, já 
fora de prazo, a gestão anterior tentava resolver. Assim, tendo 
sido recebido pelo Juiz a pauta dos Vereadores de 1599 em 23 
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de Julho, logo foi convocada uma reunião extraordinária para se 
conferir a respectiva posse. Ora, já depois da pauta descerrada 
os "velhos" prosseguiram "actos de vereação". No dia seguin
te, por requerimento do Procurador da Cidade, todas as delibe
rações daquela sessão foram anuladas. De imediato se assumiu 
o primeiro efeito de tal declaração: a posse do porteiro Cer
vas Vieira recém admitido teve de ser integralmente repeti
da. (57) 

Mais raramente podia acontecer que uma equipa, sem espe
rar o fim do seu mandato, se intrometesse a promover actos de 
governo que, por direito, competiriam aos seus sucessores ,como 
eram os de escolher oficiais administrativos para os Concelhos 
do Termo ou de elaborar a pauta dos almotacés. Quanto ao pri
meiro* caso, suscitou fortes protestos por parte de um Vereador 
a nomeação de Ouvidores e Meirinhos que os seus companheiros 
de equipa fizeram no último dia de 1588 para valerem em 1539. 
Mas não parece que tal acto tivesse sido anulado pela gestão 
seguinte.(58) 

Pensamos, aliás, que esta situação se verificava com 
frequência dado que bastava que a posse da nova equipa não 
acontecesse rigorosamente no dia 1 de Janeiro para que as
sistisse aos "velhos" o direito e a obrigação de escolhe
rem Ouvidores e Meirinhos para os lugares e julgados do 
Termo, pois a nomeação devia ser efectuada no 13 dia do 
ano. 

0 problema da : eleição dos almotacés era mais melindroso, 
como ficou patente do capitulo IV. Por isso, os Vereadores ces
santes preferiam aguardar que os novos fossem empossados: quan
do muito elegiam pontualmente os almotacés para o primeiro "bi
mestre. Se, pressionados por quaisquer circunstâncias, iam mais 
além e elegiam oficiais para todo o ano com as solenidades do 
estilo, então acontecia, geralmente, que os sucessores, não se 
julgando vinculados a tal escolha, procediam a nova eleição.(59) 
Porém, as nomeações individuais sendo raras, também se verifi
caram. Por exemplo, em Julho de 1598, Diogo de Sousa Alcoforado e 
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Manuel de Castro Pinheiro foram nomeados por Madrid em substituição 
de dois companheiros,um falecido recentemente e outro impedido.(60) 
Em Novembro de 1627 João de Valadares Carneiro foi nomeado em subs
tituição de Gaspar Nunes Barreto o qual,como dissemos,falecera.(6l) 
lias em Janeiro do ano seguinte cessou funções com a equipa em que 
se integrara.Porém,em Abril é de novo nomeado.individualmente pen
dendo Pantaleão de Seabra de Sousa que morrera antes de tomar posse.(62) 

E Mateus Mendes de Carvalho,Vereador em 1590,1 reconduzido individual
mente no ano seguinte.(63 ) Mas esta recondução deve ter saído por en
gano, pois em Maio desse mesmo ano é recebida no Porto nova pauta com 
um elenco totalmente novo.(6/f ) Deste modo, o grupo nomeado em Janei
ro, dos quais um já era falecido havia 2 anos, foi aquele que menos 
tempo governou: pouco mais de k meses. 

A regra da nomeação da equipa em bloco conheceu outras excepções 
que talvez não seja descabido recordar aqui, não obstante o pormenor. 
P0r exemplo, em Outubro de I636,tendo chegado ao Porto nova pauta de 
Vereadores porque os anteriores haviam sido emprazados e demitidos 
por não facilitarem,.a organização da cobrança do real de agua, o Pro
curador da Cidade, Gonçalo de Távora Dantas mantem-se. ( 65 ) E quando 
em I636, são por sua vez substituídos pelas mesmas razões de não cola-
boracionismo, o Procurador subsiste.(66 ) S, aliás, o caso de mais lon
ga permanência ininterrupta num ofício municipal : de I63I, creio, até 
Janeiro de 16*41. 

Qual a razão desta sobrevivência? Ê que Gonçalo de Távora que antes 
havia exercido o ofício de escrivão do crime da Relação, ( 67 )mostrara-se 
sempre defensor ou pelo menos ̂ olaboia dor da política fiscal dos Ãustrias. 
De resto, em feio de I636, o Rei reconheceu-o pois,através do Correge
dor,mandou agradecer-lhe os serviços prestados no lançamento do Real 
de Agua,(68) na cidade do Porto. 

Isso não o impediu, em 8 de Dezembro de lGkO, assinar como os de
mais a acta de proclamação de D. João IV como rei de Portugal.( 69 ) 
E mais tarde, já no fim da década, servirá como escrivão da Câmara. 

3.2-Aceitação obrigatória ou facultativa? 

Nos termos do § 10 do titulo 67, livro 10 das Ordenações Fili
pinas ninguém era escuso de ofícios concelhios importantes, tais como, 
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Juiz, Vereador, Procurador, Almotacé e Depositário do Cofre dor órfãos, 
excepto se tal se declarasse expressamente no privilégio. Portanto, 
o cargo era de aceitação obrigatória. 

Todavia, embora excepcionais, havia situações em que se alcançava 
a dispensa do ofício. Vejamos: 

Em Évora, nos anos 20 do século XVII, o fidalgo Nuno Fernandes Lo
bo fora escuso de servir por ser mamposteiro da Santíssima Trindade, 
(70 ) não obstante numa primeira instância ter sLdo preso e sequestrado 
nos seus bens enquanto não se dispusesse a servir. 

Mas a história da Administração Municipal do Porto mostra que não 
eram fáceis de obter as dispensas, mesmo quando se invocavam razões que 
aparentemente se mostravam válidas. Em 1585, Afonso Brandão alegando 
a sua qualidade de Provedor da Misericórdia pretendeu ser desobrigado. 
No mesmo dia Diogo de Madureira, invocando parentesco em terceiro grau 
com Mateus Mendes de Carvalho, outrossim Vereador e aproveitando a cir
cunstância de pertencer aos Treze da Mesa da Misericórdia não queria'--
tomar posse. A ambos o Juiz de Fora obrigou ao juramento e à aceitação 
do cargo. Tendo agravado para a Relação nem um nem outro obteve despa
cho favorável.( 71 ) Dois anos depois foi Fernão Nunes Barreto quem, 
como Feitor do Rei na cidade e Provedor da Misericórdia, se negava a 
tomar posse do cargo de Vereador. Has foi compelido a fazê-lo.( 72) 

Todavia, o ser irmão da Mesa da Misericórdia deve ter funcionado, 
aqui e além, como motivo de escusa pois era l6l7, o Juiz de Fora do Por
to aceitou que Martim Ferraz de Almeida, Mesário da Misericórdia não 
servisse enquanto não expunha o easo superiormente. E a decisão real 
foi no sentido da obrigatoriedade do ofício uma vez que nos privilégios 
da Instituição não se fazia expressa menção da escusa do cargo de Verea
dor. (73 ) lias em Évora, em I628, por despacho do Desembargo do Paço, 
Martim Ferreira da Câmara foi dispensado cie servir} rigorosamente apenas 
enquanto pertenceu â Mesa da Misericórdia. No dia em que acabou o manda
to na Confraria foi obrigado a apresentar-se na Câmara. ( 7/f ) 

0 parentesco com outros oficiais concelhios foi mais vezes lem
brado para se tentar obter escusa. Assim, em lr>9'i , o mesmo Diogo de Ma
dureira, o Velho, não obstante ser primo do Vereador Diop;o de Sousa não 
logrou ser substituído e ambos tomaram juramento. ( 75 )Mas em l6lk 
Sebastião de Madureira conseguiu ser escusado alegando ser sobrinho do 
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escrivão da Câmara e ter servido no ano anterior. ( ?6 ) 
Os mesmos argumentos nem sempre funcionaram do mesmo modo. Assim, 

em 15(38 D. Francisco efe Ataíde que vivia 6 léguas a leste da cidade, 
foi dispensado por causa da distância. Aliás, ninguém o encontrara quande 
foi procurado para ser notificado. ( -77 ) Mas, no ano seguinte, reapare
ceu o seu none na pauta sem que, desta vez, ao que parece, tenha logra
do a substituição.( 78) Outros fidalgos portuenses que moravam fora da 
urbe durante grande parte do ano ou ne^ sequer possuíam residência den
tro de muros, como era o caso de Kanuel de Castro Pinheiro ( 79) servi
ram o ofício com mais ou menos objecções. Por exemplo, em 1593, João 
Alvares Pereira de Azevedo, Senhor de Fermedo, quis eximir-se a essa 
obrigação por ser genhor de vassalos. Nem a invocação do g 9, do título 
67, do 1° livro das Ordenações Filipinas, que obrigava ao intervalo de 
3 anos entre cada tomada de posse, lhe valeu. Um mês depois da primeira 
recusa assinou o termo de posse ( 80 ).A vontade do legislador, nestes 
casos, quase sempre se sobrepunha à lei. 

Nem mesmo as incompatibilidades convenciam o monarca à dispensa: 
em 1591, Diogo Brandão, Contador da Fazenda de El Pei na cidade e co
marca, andando muitas vezes fora em funções da Fazenda Peai, requereu 
ao monarca o isentasse de servir. A resposta do soberano, dirigida ao 
Corregedor, foi que o coagisse a aceitar o cargo, devendo a recusa, se 
persistisse, ser severamente punida. ( 8 1)De qualquer forma, como a 
provisão não chegou ao Porto senão em Julho, o Contador, em condições 
normais, não teria servido mais cue meio ano :' nconnleto. Na verdade, 
o seu mandato durou muito mais porque a equipa foi reconduzida no ano 
seguinte. 

Surpreendentemente, nos últimos 20 anor da Administração Filipi
na não houve nenhu- caso conhecido de tentativa de recusa de nomeação. 
Porquê? Aumentaram os atractivos do cargo ou o recrutamento era feito 
era camadas que necessitavam do exercício do ofício para consolidar e 
confirmar a sua nobreza? Talvez não.De qualquer modo, o número de nomea
ções ficou ba; tante abaixo das décadas anteriores. Vê-lo-á que-n se der 
ao trabalho de examinar as listas de Vereadores.(Ver em apêndice) 

Hierarquização dos Vereadores 

Numa sociedade fortemente estratificada talvez não admire que en-
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rarquias. 0 único critério era o da idade mas havia grande escrúpulo 
na sua observação. No Porto o Vereador mais velho ocupava a primeira 
posição na mesa das. reuniões, depois do Juiz de Fora e os outros a 
seguir,pela ordem de nascimento. Os escrivães da Câmara, ao registar 
as presenças, nao o faziam normalmente segundo a ordem de chegada à 
sala, mas segundo as prioridades etárias. Quando a matéria a deliberar 
exigia votação, quem primeiro publicitava a sua posição e votava era 
o mais moço e daí sucessivamente até ao mais velho.(82) 

Em Évora, um diploma de l6ll que, por sua vez confirmava outro 
que lhe era anterior, conferia ao Vereador mais velho o lugar mais im
portante na Câmara, sentando-se o Juiz de Fora entre o 10. e 2o- Verea
dores. 0 alvará foi confirmado em I657 e em l678.( 83) 

A hierarquização etária não era mera questão honorífica: a cada 
um, segundo tal escala, competiam em certas circunstâncias funções 
especificas, algumas das quais de grande alcance. 

Assim, na ausência ou impedimento do Juiz de Fora, as Ordenações 
Manuelinas dispunham que o Vereador mais velho servisse no seu lugar. 
( 84 ) Mas, no Porto, havia uma tradição antiga segundo a qual era 
aos dois primeiros Vereadores que competia, em conjunto, servir o ofí
cio nas vacantes ou impedimento do titular.( 85 ) A partir de 1573 a 
substituição dos Juizes de Fora pelos Vereadores passou a verificar-se 
apenas quando simultaneamente o Juiz dos õrfãos estivesse impedido,( 86 ) 
pois era a este que normalmente competia substituir aquele. 

Na prática os dois Vereadores mais antigos serviram de Juiz com 
insuspeitada frequência. Para o fim do período,na falta do Juiz de Fo
ra serviu apenas o Vereador mais velho e não os dois. 

Ao Vereador mais velho cabia ainda presidir às pompas fúnebres em 
mem6ria do rei falecido ( 87 ) e proclamar na Câmara e depois na Pua o 
novo monarca.(88) 

Aos 2 Vereadores mais idosos competia por costume antigo coman
dar as companhias dos cidadãos: em 1598, quando justamente se receava 
um ataque inglês no território de jurisdição da cidade, o primeiro 
capitanearia a gente de pé e o segundo a de cavalo.( 89) 

Ambos detinham em 1593* as chaves do cofre das pautas das elei
ções, cada um a sua, quando estas, ao que parece, não eram mais que 
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duas.(90) 
No ofício de Alootacé serviam dois a dois,no ano seguinte ao 

do mandato,reservando-se para os mais velhos os últimos dois meses 
do ano e para o outro par os de Setembro e Outubro.(91) 

Em l62^,o Vereador mais velho foi mandatado pelos Companheiros 
e pelo Juiz de Fora para tratar com os juízes de ofícios as taxas e 
preços por que deviam vender os seus artefactos e produtos.(92)S em 
I635 g ainda ao vereador mais velho que o Rei confia o fixar do mon
tante que cada soldado,levantado e pago para as naus da índia,devia 
deixar de fiança.(93)E o Regimento do Corregedor Luís de Almada de 
Almeida previa que em caso de suspeição posta ao Corregedor ( e ao 
Juiz de Fora)o dito Vereador fosse determinar a mesma suspeição.(9V) 

Também aos mais novos foram confiados cargos por inerência do 
ofício de Vereador: assim em I626 ura alvará régio ordenava a supressão 
da eleição dos Guardae-Mores da saúde, transitando as suas atribuições 
para os dois Vereadores mais -̂ oços do ano anterior. ( 95) 

Não sendo nera questão honorífica a posição dos Vereador°c n a 

escala hierárquica, não deixava de ser verdade que a cada posto cabia 
sua honra própria. Isso seria bem visível na procissão do Corpo de Deus 
onde cada qual ocupava o lugar que lhe cabia e desempenhava a função 
correlativa. Outrossim seria bem manifesta tal estratificação nos cor
te josfúnebres pelos reis nos quais o ritual previa que os 3 Vereadores 
mais moços, a começar pelo mais idoso, cada um por sua vez e no lugar 
adequado, quebrasse o escudo que transpo tava.(96 ) 

Da .mesma forma, tradicionalmente o Vereador mais jovem era 
mordomo da Confraria de S. Pantaleão ( 97 ). Curiosamente ouando em 1617, 
a Confraria de Jesus , do Mosteiro de S. Domingos se transforma em 
Irmandade de setenta e dois irmãos, em homenagem aos discípulos de 
Cristo e sob protecção da Gamara, logo se decidiu que o Vereador mais 
velho seria um dos dois Juizes natos da reformada Instituição. ( 98 ) 

Poder e honra eram, pois, directamente proporcionais à posição 
de cada Vereador na escala etária. As cadeiras em que se sentavam nas 
cerimónias sendo exactamente iguais na forma e no material eram dife
rentes pelas posições relativas em que se colocavam. 

Seria certamente muito para admirar aue no interior da Vereação 
não surgissem pequenos conflitos por questões de precedência tão fre-
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quentes numa época em que a ostentação era desejo sempre alimentado. 
Eles efectivamente surgiram não apenas entre Vereadores e Juiz de 
Fora ou entre Procurador da Cidade e Vereadores mas entre os mesmos 
Vereadores. 

0 mais importante terá acontecido no fim do Julho de I635, quando 
Manuel Leite de Vasconcelos foi individualmente nomeado Vereador para 
colmatar a falta de dois de que então oarecia a cidade, vindo a juntar-se 
aos dois companheiros que serviam desde I63I. 

Ora logo apôs a tomada de posse,Vasconcelos reclamou o lugar de 
Vereador mais velho que entendia pertencer-lhe por ser o mais idoso 
dos três. Porém, Duarte Carneiro Rangel que até então assumira tal po
sição recusou trocá-la cora o recém-chegado, argumentando que este fora 
nomeado em JC lugar, como expressamente se declarava na provisão, e 
por isso devia sentar-se no sítio correspondente. Aliás, acrescentava 
Rangel, fora eleito em substituição de Francisco de Sousa da Silva que 
ocupara o mesmo posto. S, por isso, recusou-se a assinar o termo de posse 
do novo companheiro. 

Posto perante o problema, o Juiz de Fora tentou resolver a ques
tão ordenando que ambos trouxessem na próxima reunião uma certidão de ida
de, passada pelo pároco, porqmanto, acrescentava, o mais idoso de entre 
eles ocuparia o lugar de vereador mais velho. 

Duarte Carneiro Rangel, ao contrário, entendia pro domo sua aue o 
facto de ser mais antigo no cargo lhe garantia o direito de ser conside
rado o principal. ( 99) 

Durante algumas semanas as sessões decorreram sem aue, aparente
mente, se falasse no assunto; todavia, o escrivão registava o nome de 
Vasconcelos depois do de Rangel. Porém, na última reunião de Agosto, Ma
nuel Leite de Vasconcelos anunciou que recebera uma provisão de Sua Ma
jestade na qual se ordenava que o "vereador que tiver mães idade prezida 
no lugar de mães velho".(100) Rangel protestou de novo e prometeu reque
rer sua justiça pelas vias convenientes. Mas a partir daí a questão fi
cou resolvida e o escrivão passou a inscrever Manuel Leite de Vasconcelos 
logo apés o Juiz de Fora. Derte modo ficou reposta correctamente a hierar
quia tradicional. 
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4 - Funções e competências dos Vereadores 

Foi dito acima e ê óbvio que ser Vereador significava a inser
ção e o compromisso na área do Poder.Poder local,bem entendido,mas no 
seu patamar superior.Alias,a nomeação rógia,sancionando a eleição efec
tuada no lugar(ainda que esta em rigor não fosse vinculativa) confe
ria dupla legitimidade à investidura do cidadão eni'. funções de gover
no,fazendo-o participar,de alguma forma,do próprio poder real. 

A investidura era individual no sentido em que a posse,o jura
mento e o compromisso eram dados e assumidos por cada um. 

Mas o exercício do poder municipal era colegial por natureza e 
até por definição legal.Nenhuma deliberação podia ser validamente toma
da se não fosse resultante eobtida por maioria de votos em reunião de, 
pelo menos, três Vereadores ou de dois Vereadores e Juiz de Fora.Quan
do e se um Vereador actuava sozinho,não o fazia,sem dúvida,senão por 
delegação expressa ou tácita da equipa e não a título individual. 

Quais eram,então,os poderes e competências específicas dos Ve
readores? (Declaramos desde já que "específicas" não se deve entender 
no sentido de "rigorosamente exclusivas" dos Vereadores,visto que,ja 
o afirmámos,era relativamente normal,no antigo regime,confiar-se igual 
função a instituições diferentes). 

As Ordenações Manuelinas (Livro 10,tit. XLVI ) apresentam trin
ta e dois itens que abrangem e definem "as cousas que a seus officios 
pertencem".(101) 0 acento tónico das atribuições dos Vereadores e ai 
posto na correcta administração dos bens concelhios. 

De modo diferente,as Ordenações ^ilipinas,recuperando o § 2k do 
título correspondente das Manuelinas e colocando-o na introdução da ma
téria,inserem as competências dos Vereadores numa actividade ampla de 
"regimento ta terra e obras do Concelho,e de tudo o que puderem saber 
e entender para que a terra e os moradores dela possam bem viver" e de 
administração da Justiça. ( 102) isto ê", segundo ambas as codifica-
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ções, mas de maneira mais intencional e-bem explícita na segunda, com
pete aos Vereadores organizar o governo dap. cidades e vilas de forma a 
que os habitantes vivam bem e a justiça não seja atropelada. 

A partir deste principio genérico, os dois textos quase corn as mes
mas palavras mas mais ordenadamente no menos antigo, concretizam os canroog 
de actividade dos oficiais aqui em estudo, os quais poderemos resumir as
sim: 
12 - Administração dos bens do Concelho. 

Antes de mais, exige-se-lkes que conheçam as existências de bens de 
raiz que o Concelho possui e providenciem para que sejam bem aproveitados. 
Além disso, indagarão se as possessões, servidões, caminhos e rossios do 
Concelho andam abusivamente por mãos alheias, fazendo-os recuperar se for 
caso disso. 

Quanto aos bens móveis, compete-lhes,em primeiro lugar, fiscalizar 
a gestão anterior, tomando contas ao Procurador do Concelho e ao Tesourei
ro no prazo máximo de dois meses apôs a posse; 

: - farão também apregoar as rendas do Concelho, arrendando-as ou ex-
plorando-as directamente se tal lhes parecesse mais proveitoso para os in
teresses do Concelho; 

- arrecadarão ainda as dívidas de que a Câmara seja credora. 
Em todas as situações, os cuidados pelos bens do Concelho e a sal

vaguarda das suas conveniências hão-de sobrepor-se a quaisquer outras. A 
limpidez na condução dos negócios respeitantes aos bens comunitários deve 
ser a norma a seguir sem excepção, quer nos aforamentos novos quer na arre
cadação dos dinheiros devidos por qualquer título aos cofres municipais. 
Aliás, os Vereadores que se lhes seguirem fiscalizarão tal actividade sob 
pena_de .virem a pagar como coniventes, no caso de haver desfalques. 

Quanto aos gastos, moderação e disciplina parece serem as atitudes 
recomendadas por ambos os textos, embora o filipino se mostre mais aperta
do na justificação do envio de emissários à Corte, exigindo parecer pré
vio do Corregedor ou Provedor antes de qualquer deslocação.E a escolha de
verá recair sobre pessoas de menor qualidade para que as ajudas de custo 

resultem moderadas. De resto, como vimos atrás, segundo as Cfc*denações de 
I6O3, as contas das despesas concelhias seriam prestadas no fim de cada 
ano ao Provedor da Comarca, mas os livros da Câmara do Porto mostram que 
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tal prática remontava a épocas anteriores.( 103) Ao Desembargo do Paço 
era ainda concedido o direito de reexaminar, quando o entendesse, os 
livros das despesas dos Concelhos. (104 ) Desta forma, a autonomia econó
mica municipal estava reduzida a muito pouco. 

Além disso, sobre os Vereadores recaía a. obrigação de guardar a bom 
recato os documentos importantes,referentes não apenas aos bens materiais 
mas também aos privilégios e outros papéis de interesse colectivo que se 
poderiam perder, com grave prejuízo público, se não fossem arquivados 
cuidadosamente. 

Ainda dentro da administração econémica, recorde-se a obrigação que 
as Ordenações Filipinas lhes impunham de fomento florestal e consequente 
criação de riqueza: deviam semear pinhais nos montes baldios e nos luga
res menos propícios a pinheiros, imp5s-se-lhes a plantação de castanheiros 
carvalhos e outras árvores.( 105 ) 

22 - Lançamento de fintas 
No caso de as rendas concelhias se apresentarem manifestamente in

suficientes para as necessidades correntes, restava aos Vereadores a fa
culdade de lançar fintas pelo povo para obviar às dificuldades. Todavia, 
tal direito, não podia ser exercido incondicionalmente. Exceptuando o caso 
da criação de enjeitados, os oficiais da Câmara deveriam alcançar licença 
prévia do Hei, fazendo-a acompanhar do parecer favorável do Corregedor da 
Comarca. 

Relativamente à situação concreta do Porto, enquanto se pôde lan
çar mão das reservas do Cofre dos Crescimentos das sisas,a população não 
foi muito sobrecarregada com as fintas tão odiadas.Mas, como veremos, nos 
últimos 20 anos da dominação filipina, o recurso a este meio de angaria
ção de receitas teve que ser utilizado. 

3° - Dinamização e criação de infra-estruturas 
As Câmaras a lei obrigava a : incrementarem a construção de caminhos 

fontes, chafarizes, pontes, calçadas e poços. Diga-se,de passagem, nue os 
Corregedores são corresponsabilizados nestas tarefas e que o Porto, além 
de contribuir com a sua quota parte para a edificação de pontes em todo 
o pais, conheceu, neste período, grandes melhoramentos na co-iFervação de 
suas ruas e chafarizes custeados pelas verbas, cobradas pela Imposição dos 
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Vinhos.De maior alcance,porém, terão sido as obras de construção e bene
ficiação dos cais na zona ribeirinha. 

ifQ- Organização da vida da comunidade 

Os diversos sectores da actividade citadina eram regulados por 
uma espécie de regimento interno constituído por diversos acérdãos ou 
posturas aprovados em Junta de cidadãos e do povo. A análise dessas dis
posições e regulamentos proporcionará interessantes pistas para o conhe
cimento da vida quotidiana. 

Nesta perspectiva cabia ao Senado a organização dos serviços essen
ciais tais como provimento e abastecimento da cidade em boas condições de 
quantidade, qualidade e preço; a aprovação das corporações de ofícios e 
emposeamento dos respectivos dirigentes; a concessão de licenças comerci
ais; a manutenção da ordem pública através da nomeação de quadrilheiros; 
a prevenção contra a peste e doenças contagiosas; a promulgação de medidas 
de higiene pública; a organização da defesa militar contra eventuais ata
ques de corsários, piratas e outros inimigos externos; a promoção de fes
tas, folguedos e diversões de modo a preencher os tempos livres da popu
lação.(106) 

A estes serviços dedicaremos interessada atenção no lugar próprio 
do nosso estudo, pelo que, por ora, nos limitamos a enumerá-los. 

A grandeza e a importância do cargo bem como a capacidade e a efi
ciência de quem o exercia punham-se à prova precisamente na organização 
destes serviços públicos sem os quais o "bem viver" dos moradores não era 
possível. 

Não se pense que a responsabilidade dos Vereadores do Porto se resu
mia e incidia apenas sobre o espaço geográfico intra-muros. A jurisdição 
abrangia a totalidade do Termo e, embora em cada ano, a Câmara nomeasse 
Ouvidores, Juízes e Meirinhos para os concelhos e lugares principais do 
alfoz, era obrigada a estar atenta às queixas, reivindicações e desejos 
dos habitantes. De resto, como já dissemos, ao menos uma vez por ano, os 
Vereadores com a ajuda do Juiz de "Fora, do Procurador da Cidade e mais ra
ramente dos Procuradores do Povo, percorriam todo o território em correi
ção, actividade que embora resultasse em punição e prejuízo de alguns no 



-463-

fundo pretendia constituir benefício e garantia de defesa do hew comum, 
S para que a normalidade da vida das freguesias e aldeia?? rurais pudesse 
ser assegurada, o Senado Municipal, respeitando a eleição local, anual
mente nomeava para cada una delas jurados, quadrilheiros e coudêis da mon
taria. E quando por desgraça algum- surto epidémico se declarava fora de 
muros, sobre os Vereadores e o Corregedor recaía a responsabilidade de ac
cionar os meios de ajuda imediada aos atingidos e de conseguir o seu iso
lamento de modo a' serem poupados auanto possível os. lugares vizinhos ainda 
nao contaminados. 

5o- - Actividade judicial 

Para além do poder executivo e legislativo que,à escala local e sob 
dependência da Coroa era dado âs Câmaras, as Ordenações Manuelinas e Fi
lipinas concediam-lhes também uma franja do pode- judicial: efectivamente 
os Vereadores, juntamente com os Juízes ou cor: o Juiz de Fora onde o havia 
despachavam sem apelo as acções de injúrias verbais e de pequenos furtos. 
Igualmente lhes competia o conhecimento das questões de alr.otaçaria. 

Os Livros de Vereações e de Sentenças conservados no Arquivo Munici
pal do Porto atestam-nos que uma boa parte das sessões ordinárias da Câ-
mara se gastou em tais actividades, para além das audiências cue, com tal 
finalidade se concedia:.: regularmente âs segundas e quintas-feiras de cada 
semana.(10ÔÚ 

6° - Nomeação de funcionários 

Aos Vereadores competia ainda a apresentação ou mesmo a eleição de 
indivíduos para diversos cargos concelhios, alguns dos cuais muito dese
jados e, nessa medida, importantes para satisfazer clientelas ou retribuir 
favores. Assim, os Vereadores do Porto elegiam: 
- aImotacés; 
- alcaide pequeno, de três em três anos, de entre três nomes apresentados 
pelo aleaide-mor; 

- sindico da Câmara; 
- solicitador da Gamara; 
- recebedores das sisas; 
- juiz dos órfãos interino na ausência ou impedimento do titular-
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- escrivães interinos para diversos serviços relacionados cora rendas 
e sisas; 

- guardas e porteiros da Câmara e outros cargos de menor alcance. 
Por outro lado, cabia-lhes a apresentação de: 
- corrector de mercadorias da alfândega, não obstante a.-oposição da Co-
r.oa ou dos seus agentes; (107) 

- escrivão da Câmara,embora o Rei tenha pretendido sobrepôr-se a esse di
reito. (108) 

7e - Comunicação cora a Corte 

Finalmente aos Vereadores assistia a faculdade de, sempre que neces
sário, nomeadamente para assuntos de justiça, comunicar directamente com 
a Corte ou através de instituições adequadas. 

A via normal de comunicação era a epistolar, devendo as cartas ser 
assinadas ,em Câmara por todos os oficiais. Mas não se excluía a possibili
dade de contacto pessoal de um Vereador como aconteceu em l602 com Simão 
Ribeiro Pessoa mandatado pelos companheiros para fazer entrega das chaves 
das portas da cidade ao próprio Monarca. 

Em grande parte dos casos (e foram muitos) a comunicação com a Corte 
de Madrid ou de Lisboa estabeleceu-se através de emissários não Vereado
res especialmente eleitos em Junta de cidadãos e povo para cada missão. 
Tais enviados foram recrutados, como ficou dite, tanto entre os cidadãos e 
nobres como, ern menor escala, entre mesteirais e plebeus. 

Mas dadas as despesas que tal prática acarretava e a desordem e a-
trasos que provocava no expediente das secretarias, o Rei foi levado a 
restringi-la. Tal disposição aparece já contida nas Ordenações. Posterior
mente, em I629, uma carta régia mandava que se cumorisse a lei que proibia 
a deslocação a Lisboa de Vereadores, e oficiais das Câmaras sem prévia obten
ção de licença junto do Soberano.(109)De resto, já em l607 uma ordem de 
igual sentido e com idêntica motivação proibia aos portugueses a ida a Ma
drid para tratar de qualquer .causa em primeira instância.( 110) 

Estes são os principais poderes, funções e competências que a lei 
atribuía aos Vereadores. No Porto, os privilégios e doações antigas dos 
Reis,conferidas à cidade, aurnentaram-nas um pouco mais, como diremos adian
te . 
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5- Divisão de tarefas 

A organização municipal dos nossos dias prevê,cm cada Câmara,a 
criação de pelouros diversos,cada um dos quais confiado a um vereador 
determinado.Ao menos teoricamente,tal divisão de tarefas apresenta-se 
pertinente e funcional. 

Nao se pense que tal estruturação dos serviços municipais ê algo 
de absolutamente novo.Com efeito,ê sabido que a estrutura da organiza-
çao municipal de Lisboa exigia,com base no Regimento de 1591,(ill) 
que os Vereadores fossem seis,cada um dos quais seria estatutariamente 
incumbido de um dos seguintes pelouros: 

-pelouro da saúde 
-pelouro da limpeza 
-pelouro das obras 
-pelouro das carnes 
-pelouro do Terreiro do trigo 
-pelouro do almotaçaria. 

Tera a Câmara do Porto adoptado tal figurino? 
De forma sistemática,não. 
Kas,em 1592, um ano ap6s a determinação e adopção do modelo pela 

Câmara da capital,e mais tarde em 1Ô17 ,os Livros de Actas registaram 
a aplicação desse modelo na Edilidade do Porto,© qual,mesmo que não 
tenha conhecido grande continuidade,merece ser conhecido.(112) 

Eis a divisão estabelecida em 1592,3 começar no Vereador mais 
moço e terminando no Juiz de F o r a : 

-Diogo Brandão,o Contador,foi encarregado dos açougues; 

-D.Jerónimo Pereira de Meneses tomou à sua conta as calçadas; 

-Francisco Alvares de Soâgua encarregou-se do vinho; 

-Jerónimo de S D U o a ocupou-se das regateiras; 

-0 Juiz de Forra responsabilizou-se pelo Terreiro,por razões pro
cessuais. 

Cada qual trataria e decidiria plenamente no seu pelouro especí
fico - mas daria conta a todos do que resolvesse e inovasse na esfera 
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de competência atribuída. 
Gomo dissemos atrás,julgamos que o sistema não terá' resultado 

e,por isso,não se lhe deu continuidade.Pelo menos não lhe são feitas 
mais referências até l6l7,ano em que,de novo,os Vereadores dividiram 
entre algumas tarefas.( 113)0 teor o o modo de distribuição dos pelou
ros sugerem-nos que a medida foi conjuntural e ocasional.Vejamos: 

-António Leite do Amaral e Simão Pereira Correia,Vereadores mais 
velhos,ficaram encarregados do vinho e do comercio da Praça da Ribei
ra; 

-Pantaleão de Seabra de Sousa foi responsabilizado pela combina
ção com os oficiais das taxas dos respectivos ofícios,pelos preços 
dos mantimentos e ainda pelo salário dos oficiais mecânicos que tra
balhassem ao jornal; 

-Baltasar Pinto Aranha f0i incumbido do pelouro das obras públicas 
urbanas. 

Como em 1592,as resoluções tomadas deviam ser comunicadas à Me
sa do Senado durante as sessões da Vereação. 

Em 1621,não já no âmbito de uma repartição de tarefas programa
da e sistematizada,Paulo Borges Pinto foi mandatado para,em nome de 
todos,correr com os neg5cios externos da Gamara,respondendo a cartas 
e curando do bem comum.(114) 

Em muitas outras situações foi confiada a resolução de assuntos 
específicos a determinado Vereador,talvez em razão da sua particular 
preparação e aptidões para o desempenho da tarefa em causa.(115) Mas, 
no conjundo dos anos,parece que o Senado preferiu funcionar e decidir 
em grupo,na sua sede própria - o edifício da Câmara. 

De resto,certamente obedecendo a directrizes do Poder central 
várias vezes se renovou o acórdão que vedava aos Vereadores o conceder 
despachos individualmente e fora dos Paços do Concelho.(116)E as car
tas para a Corte bem como as procurações para assuntos importantes 
deviam exibir a assinatura de todos. 

A Vereação era concebida colegialmente e não se permitia que 
funcionasse de outro modo. 
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6 - Vereador:ofício procurado ou indesejado? 

Francisco Dias,que foi Procurador do Rei na cidade,afirmava que 
entre as honras que os cidadãos do Porto mais apeteciam contavam-se as 
de exercer os oficies, de Vereador, de Eleitor e de Guarda-mor da Saude..Cll7) 

Este testemunho reportava-se sensivelmente aos fins do primeiro 
terço do século XVI. Seria,então, aliciante exercer tais fur.çSes governa
tivas? Os atractivos perduraram durante a união política com Castela? 

Parece evidente que, ao menos em termos teóricos, o carpo de Verea-
dor em cidades importantes como o Porto, Svora ou Coimbra era atraente 
como o eram e são todos aqueles que satisfazem em alto grau as ambições 
dei. honra e de poder e até de proveito. 

Não quer isto dizer que a outra face da realidade do ofício - a dos 
riscos, perigos e sacrifícios - fosre insignificante. Já vimos oue alguns 
indivíduos, não muitos, se esforçaram por obter dispensa do exercício do 
cargo.Mas note-se desde já que do desejo de se ser e cusado num dado mo
mento, não se pode inferir que a pessoa rejeitava ou odiava em absoluto 
a função. 

6.1 - Os aspectos atraentes do Oficio 

Antes de mais proporcionava honra, ou se quisermos, ser Vereador 
constituía uma obrigação para quem pertencia à elite da cidade."Nobres 
são os que nascem com obrigações", como escreveu Salas Barbadilho em 
161^.(118) Os nobres e fidalrros portuenses desejavam ser eleitos e no
meados -pava, o cargo porque tinham consciência que só a.-eles pertencia, ou 
devia pertencer,desempenha-lo. Lembraremos aqui de novo o escândalo que 
surcitou em l607 a nomeação de Miguel da Costa para Vereador, em substi
tuição do fidalgo Jorge Leite que servira já no ano anterior: por enten
derem que aquele não possuía a qualidade exigível a quem pretendia figu
rar na pauta de Vereadores, convocaram uma Junta de fidalgos e nobres 
para decidirem sobre a atitude a to:.iar que, como vimos, acabou por ser 
de aceitação depois que o Pei o confirmou no lugar.(119) 

Ser Vereador significava elevar-se ao vértice da pirâmide social 
da cidade corno o declararam expressamente na resposta que deram ao Dou
tor Baltasar Pinto Pereira, Deão do Cabido, quando este em 27 de Feverei
ro de l6l9 lhes foi cor.unicar oficial- ente a nomeação de D. Podrigo da 
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Cunha para Bispo da Diocese: o Juiz e Vereadores responderara-lhe que 
"em nome e como cabeça da nobreza e povo desta cidade" reconheciam e 
obedeceriam ao novo prelado. (120 ) 

A semelhança do Rei que era olhado corno pai dos súbditos e da pá
tria, ( ,121) os Vereadores são chamados por Frei Miguel Chamorro, domini
cano e procurador das Religiosas do Convento de Corpus Christi, "pays des
ta Cidade e seu Povo".( 122) 

A alta consideração em que eram tidos os governantes do Porto está 
ainda,de alguma forma, contida na frase com que os distingue o Mestre de 
Campo, Pêro Bermudes quando em 1590, mais uma vez, lhes solicitou um em
préstimo para pagamento do soldo dos seus militares: esperava auxílio dos 
Vereadores porque eles "são o que são". ( 123) Esta frase ê equivalente 
daquela que os nobres castelhanos punham nas suas próprias bocas ("soy 
quien soy") quando pretendiam afirmar e manifestar a consciência da sua 
elevada posição estamental, ao mesmo tempo distinta e exigente em matéria 
de obrigações. Cl2*f) 

A consciência do alto valor social da função aparece repetidamente 
traduzida em expressões e atitudes das quais recordaremos algumas: nas 
procissões do Corpo de Deus a Câmara, que comparecia em corpo, reivindi
cava para si prépria o papel de representante do Rei e, nessa condição, 
era I63O ousou recomendar ao Bispo da Diocese que,enquanto esperava que 
os bailadores acabassem o seu número de dança, não tomasse cadeira diante 
deles, antes entrasse numa casa e lá se sentasse até que a procissão pu*t 
desse prosseguir. (123 ) Ignoramos se o Bispo respeitou a sugestão. Mas, 
mais tarde, o Vigário Geral aproveitou as alegações de urna demanda com o 
Senado para lembrar a ocorrência e responder que os Bispos podem tornar 
assento mesmo em presença dos reis quando diante deles presidem a ponti
ficais. . . ( 126 ) 

A honra de que usufruíam era igualmente visível na forma de tra
tamento a que tinham direito: todas as entidades que se lhes dirigiam 
tratavam-nos em conjunto por "vossas mercês". No mesmo sentido se deve 
entender o facto já citado de o Deão em pessoa ter ido à Câmara, em l6l9, 
comunicar ao Senado reunido a nomeação do novo Bispo. 

Sinal externo da honra devida aos Vereadores e ao Juiz era ainda 
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o seu posto na procissão do Corpo de Deus: o primeiro lugar,junto ao pá
lio. Nem o Tribunal da Relação, mesmo em corpo de Senado, alcançara tão 
grande preeminência. (3.27 ) 

Outros testemunhos visíveis da honra atribuída aos governantes da 
cidade poderiam ser citados,tais como os cadeirões de espaldas em que se 
sentavam nas cerimónias litúrgicas da Sé, desde 15^7, por autorização 
condescendente do Prelado D. Rodrigo Pinheiro ( 1?8 ) ou ar cadeiras ama
relas que para eles se sentarem nos actos públicos da cidade-, o guarda 
da Câmara fazia transportar. Numas e noutras, além-dos Vereadores, toma
vam lugar ainda o Corregedor da Comarca, (129) o Juiz de Fora, o Procu
rador da Cidade e o Escrivão da Câmara. E é sintomático e elucidativo 
que,em 1610, o âlmotacé e ex-Vereador,Afonso Correia de Azevedo, acuse o 
Meirinho da Correição de lhe faltar ao respeito por lhe ter falado em 
tom alto e com o chapéu na cabeça,(130 ) 

Mas para além da honra, o ofício proporcionava poder. De resto, 
poder e honra aparecem estreitamente ligados à função e não existem um 
sem a outra. 

Atrás descrevemos os poderes de que,em concreto,dispunham os 
Vereadores para garantia do bom regimento da cidade e seu Termo.Co
mo vimos,gozavam de amplíssimas atribuições,repartidas por todos os 
domínios da vida da urbe.Mas,insistamos,exerciam-nas na dependência 
estrita do Rei.Os próprios privilégios ancestrais deviam ser confir
mados pelo novo Monarca para manterem sua plena validade6Se o poder 
daquele lhe vinha directamente de Deus,os poderes dos oficiais muni
cipais vinhara-lhes do Rei e eram exercidos em seu nome e por sua de
legação. 

E quando os Vereadores não cumprem as ordens que o Soberano lhes 
transmitia,directamente ou por seus Magistrados,eram,sem demora,inti
mados a comparecer perante o Vice-Rei ou Governadores do Reino para 
justificação do seu procedimento. 

Tal como no Trono,na Câmara não há vazio senão em circunstâncias 
excepcionais.E que,quando os Vereadores,por hip6tese,são emprazados, 
a mesma carta que os manda apresentar na capital dentro do prazo in
dicado,ordena a sua substituição pelos antecessores imediatos. 

Apenas em l636,como veremos,mercê de sucessivos emprazamentos, 
se terá verificado uma situação de relativo vazio do poder municipale 
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Curiosamente por alturas da mudança dinástica não se verificou vazio de 
poder municipal: assim, eu lc,80, Sancho d'Ávila foi repreendido por ter 
substituído a Veração. E, -em 1640, quando o Juiz de Fora e o Governador da 
Relação entendiam que a sua jurisdição cessara com a deposição do Rei que 
os nomeara, são os Vereadores que confirmam o primeiro no seu ofício.E só 
não reconduzem o segundo porque este defendia que a Câmara não possuía po
deres para lhe renovar a jurisdição ( 131). 

Mas se o Juiz de Fora aceitou como válida a confirmação do seu cargo 
feita pelos Vereadores, terá entendido que, deposto o Rei castelhano,o po
der legítimo regressara ao povo e ao município? 

Honra e poder eram,pois, inerentes à função governativa municipal. E 
proveito, perguntar-se-á, também lhe cabia? 

Dominguez Ortiz, falando das apetências dos nobres castelhanos pelos 
cargos municipais,salienta que, sendo modestos ou inexistentes os salários 
devidos aos ofícios concelhios, buscavam-se vantagens e compensações econó
micas pela via do aproveitamento dos bens comunais em benefício próprio ou 
dos seus apaniguados ou colhendo contrapartidas do facto de os abastecimentos 
das cidades correrem sob a sua direcção e controlo. ( 132) 

E em Portugal? 

Entre n6s, com excepção de Lisboa, os Vereadores não recebiam sa
lário propriamente dito. Na capital, dado o perfil dos governantes mu
nicipais que eram recrutados entre oficiais superiores da justiça,paga-
va-se-lhes vencimento adequado.Assim,em l6o8, cada Vereador que recebia 
anualmente 200|000 reis, ( 133)(ms^ou a ganhar 260ÎJOOO,por conta das ren
das da cidade:aumento de 30#.Quando foi decretado o lançamento da meia-
-anata, imposto a cobrar sobre os salários dos funcionários, uma carta 
dirigida ao Desembargo do Paço em 16 de Março de I632 estipulava que 
as meias-anatas dos cargos de Vereador, Procurador do Concelho e de Al-
motací se calculassem de acordo com a qualidade de cada um deles.(135) 
Nestes casos,portanto, o quantitativo seria fixado em função da honra 
do ofício e não na base de qualquer salário,o que tornava difícil esta
belecer uma quantia.Em 1634 o problema não se encontrava ainda resolvi
do, pois em Maio desse ano, S exigida aos almotacSs do Porto uma fiança 
de como pagarão a meia-anata "na forma em que sua Majestade o resol
ver". (I36) 

Mas a prestação da fiança foi recusada pelos almotacSe empossados.E 
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em I635 uma portaria dirigida ao Corregedor de Coimbra censuravao por ter 
impedido os Vereadores da mesma cidade usassem dos seus cargos enquanto não 
satisfizessem o imposto.(137) 

Não se poderá, porém, concluir daqui que os Vereadores não colhiam 
qualquer benefício material do ofício. 

Em Janeiro de l6c4, o Rei fez publicar um alvará pelo qual proibia aos 
Vereadores e outros oficiais do governança das cidades, vilas e lugares que 
por si ou por interposta pessoa lavrassem ou cultivassem as terras e proprie
dades dos concelhos.' Nem sequer as poderiam trazer por. arrendamento , sob 
pena de prisão. Aliás, tais arrendamentos deviam ser presididos e adjudica
dos pelo Provedor da Comarca às pessoas que mais oferecessem "nam sendo a 
pessoa da governança nem a seus parentes e familliares'.'( 138 ) A proibição 
estendiase aos Provedores e Oficiais das "iesas das Misericórdias relativa
mente aos bens destas instituições. 

Ora a razão de ser desta lei era que chegar ao conhecimento do Sobera
no que os Vereadores e mais oficiais das Câmaras de muitas cidades, vilas 
e lugares "repartem entressy e as pessoas que custumão andar na governança 
as propiadades do Concelho dandoas~ hús aos outros con titullo de errenda
mento pagando pouco ou nada ao Concelho ...". 

Como vemos, os ■oportunismos ■ dos governantes dos municípios portugue
ses e castelhanos aproximavamse. Só oue do outro lado da raia grande parte 
dos ofícios concelhios eram comprados e vitalícios... 

Ignoramos se a lei de iCOh teve efeitos práticos no Porto. Não parece 
provável visto que a cidade, dispondo de solos urbanos em que se implanta
vam casas que lhes rendiam foros, não era proprietária de muitas quintas e 
baldios. De resto, os aforamentos feitos pela Câmara eram por sistema fa
teosins e perpétuos, não facilitando, por isso, aproveitamentos interessei
ros. 

Mas o aforamento de boticas na Ponte de S. Domingos ou na Praça da Ri
beira bem como a adjudicação das rendas do Concelho edos diversos ramos das 
sisas que no fim de cada ano era conduzida pela Câmara com a assistência 
do Corregedor bem podiam ser aproveitados para a obtenção de lucros suplemen
tares... A insinuação desse aproveitamento partiu do Corregedor Doutor Lopo 
Dias Goes que, em 1620, tentou impedir os Vereadores de realizarem a repar
tição das esmolas que os lançadores, no arrendar das rondas, ofereciam vo
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luntariamente para obras pias.(139) Embora Lisboa e Madrid tentassem contro
lar, através dos funcionários régios a afectação destas receitas, nem sempre 
era fácil consegui-lo. Em 1633, o mesmo Doutor Lopo Dias, não já como Corre
gedor da Comarca mas na qualidade de Desembargador e Corregedor do Cível da 
Relação, terá denunciado à Corte que dos arrendamentos anuais se tirava 
certa quantia de dinheiro "para propinas particulares com titullo de esmo-
3a6flCĴ OjO Rei mandou averiguar mas não consta qualquer conclusão menos abona-
tória da honestidade dos Vereadores. Aliás permaneceram em funções, como vi
mos, até 1636» Mas a insinuação não era nova. Em 1590, o Cardeal Alberto, 
vice-rei, havia mandado apurar informações que lhe haviam soado de que no 
Porto havia muito dinheiro dos crescimentos das sisas que andava "devidido 
por mãos de pesoas particullaree que se aproveitão delle sem se meter todo 
na arqua do deposito»••"(l4l ) 

Nao admira, por outro lado, que on Vereadores procurassem obter van
tagens do exercício das funções governativas pois, como já foi dito,oficial
mente não ganhavam qualquer salário. Uisso se distinguiam do Escrivão da 
Câmara e do próprio Procurador do Concelho, que a título de cuidar das cal
çadas e obras públicas recebia 6$000 reis por ano. 

Em compensação usufruíam de propinas e recolhiam subsídios e ajudas de 
custo. Assim, cada am dos Vereadores tinha direito à propina anual de 24$000 
reis, a título de participação na procissão do Corpo de Deus e mais procist 
soes da cidade. Note-se que a mesma quantia era recebida pelo Corregedor, 
pelo Juiz de Fora, pelo Procurador do Concelho e pelo Escrivão. 

Além disso, a cada um era entregue anualmente um subsídio de 2$0O0 
para doces nos dias em que se corriam touros. E recebiam mais 8$000 reis em 
conjunto (2S000 reis a cada um) para, segundo a provisão, gastarem no que en
tendessem em favor do Concelho. 

Quando iam em correição pelo Termo da Cidade creditavam à Câmara as 
ajudas de custo que não sendo exageradas, cobriam bem as despesas. 

Finalmente, no ano imediatamente a seguir àquele em que serviam, rece
biam 2$000 reis a titulo de transportar a bandeira da cidade nas procissões 
e mais 250 reis como subsídio para a vara que ostentavam nos meios cortejos. 
(1^2 ) 

Não era,pois,pelos ganhos materiais visíveis que o cargo de Vereador 
se mostrava apetecido e desejado. Outros privilégios completavam o quadro dos 
benefícios a ele inerentes: com efeito, o médico bem como o cirurgião da Câ-
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mara comprometiam-se a tratar gratuitamente oc oficiais e seus familiares 
U.q-3 ; E no abastecimento de carnes nao sS tinham direito a consumir carne 

\ 
de carneiro ( Ihh ) considerada de maior estimação pelas suas propriedades 
dietéticas bem como, ao sábado, os marchantes lhes reservavam número limi
tado de lombos e pernas de boi, a preços inferiores aos dos restantes consu
midores. Refira-se,todavia, que o privilégio era extensivo aos demais ofi
ciais e ainda aos Procuradores do Povo. ( 1^5 ) 

.^6.2 - A outra face: o lado negativo do Ofício 

E 6bvio que a responsabilidade pela governança da cidade se, por um 
lado, trazia honra, poder e algum provei to,acarretava, por outro, tensões, 
conflitos, inimizades, e, às vezes, humilhações e prejuízos. For isso, as 
Ordenações Filipinas, na sequência das Manuelinas, ordenavam que este e ou
tros ofícios do Governo fossem dados aos melhores de cada lurar (1̂ 6 ) e 

dificultavam tanto a escusa de quem fosse eleito ou nomeado. (3A? ) 
i 

Se nos dermos ao trabalho de tentar detectar as circunstâncias de inco
modo pessoal que o cargo trazia para os seus detentores, não precisaremos de 
muito tempo para constatar que eram bem reais os momentos de dificuldade e 
até de risco que se lhes deparavam. 

Em situação limite a sua própria integridade física esteve em causa; 
em I586, o Vereador de Portalegre, Francisco Pendes, foi assassinado por 3 
indivíduos, um dos quais, um letrado, o Doutor Pioro da Posa.(148)Ignora
mos o motivo do crime , mas é bem possível oue tivesse a ver com actos da 
governação. As vezes, era a rivalidade de famílias que provocava mal-estar e 
tensões permanentes. Assim, em 1620, o Pei ordenou ao Corregedor da Comarca 
de Pinhel que distribuísse os cargos camarários da Vile de Sendim,em propor
ções iguais, aos Pegos e aos Soeiros para, dessa forma, cessarem bandos e 
desordens.(1^9 ) 2 em épocas de conflitos sociais os governantes eram facil
mente as vítimas das iras polulares. Em 1635, sendo evidente no Porto a cris
pação dos Moradores ou de parte deles,relativamente aos Vereadores, um grupo 
chefiado pelo Licenciado Belchior Soares Vieira, filho do Licenciado Gaspar 
Vieira e Procurador da Coroa no Juizo da Correição (150) lançava suspeições 
sobre os Vereadores e Procurador da Cidade,reputando-os de indignos da fun
ção. Não faltaram mesmo ameaças de morte contra eles os quais, amedrontados, 
solicitaram ao Juiz de Fora achasse meios de proteger suas vidas.(151) 

Para além destes casos extremos, o confronto dos Vereadores com os mi-
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nistros régios, nomeadamente cora os dirigentes da Casa da Relação e os Cor
regedores da Comarca, em defesa dos privilégios da Cidade, devem ter sido 
assaz penosos. Bem sabemos que a honra do cargo de Vereador do Porto passa
va pela luta em prol da manutenção das liberdades antigas. Mas tal combate 
se os enobrecia aos seus próprios olhos e perante os governados, não deixa
va de desgastar e cansar. Vários Vereadores foram presos individualmente ou 
em grupo durante o mandato, sem que nos seja sempre fácil descortinar os mo
tivos da reclusão. E não poucas equipas foram emprazadas, isto ê, obrigadas 
a apresentar-se em Lisboa, dentro de prazos determinados para justificar a-
titudes de insubmissão âs ordens e directrizes da Corte. 

A recordação sumária desses casos esclarecerá,por certo, a face etepi-
nhoaa do Ofíoio. 

Assim, em I585, ura confronto com o Corregedor da Comarca, certamente 
violento, levou três dos Vereadores a terem que comparecer, emprazados, pe
rante o vice-rei a justificar o seu comportamento. (152 )Estes acabaram por 
ser acusados de negligência pelo próprio Cardeal Alberto e ura deles, Luís 
Carneiro, fidalgo e cavaleiro do Hábito de Cristo com 4o$000 de tençaj(l53 } 
julgado como o maior responsável da desavença.(15^ ) Ignoramos a acusação 
concreta que sobre eles pendeu. Mas o facto de Mateus Mendes de Carvalho ter 
sido poupado pelo Corregedor indue-nos a pensar que um eventual conflito de 
jurisdição depressa se terá convertido em litígios pessoais com os excessos 
decorrentes. De qualquer modo, cora excepção do mesmo Luís Carneiro, foram 
restituídos ao seu lugar e voltaram a servir era anos posteriores. 

Em 1599 a nomeação de Brás Teles de Meneses para capitão-mor da cida
de, embora interina, entendia-se realizada contra as provisSes reais e pri
vilégios do burgo os quais previam que, nas ausências do titular servisse a 
Câmara de capitão-mor. Tal facto irritou os Vereadores recem-empossados que 
diplomaticamente tentaram recusar aquela eleição. Não os atendeu o Governa
dor da Relação, Henrique de Sousa, o qual os mandou emprazados a Lisboa. A 
ordem não teve efeito porque o Magistrado a suspendeu.( 155 )Não sabemos se 
Brás Teles exerceu efectiva ente o ofício. Mas em Setembro do ano seguinte 
os Vereadores foram compelidos a comparecerem na tornada de posse do Conde 
de Penaguião como capitão-mor e alcaide-mor da cidade. A estes incidentes, 
referir-nos-emos em pormenor adiante. 

A questão da capitania-mor andou associado o problema da posse das cha-
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ves da cidade. Ter que as entregar a outrem oue não ao Pei, mesmo em situa
ções de grave perigo para a defesa da cidade, significava tremenda humilhação 
para o orgulho colectivo dos cidadãos e fidalgos do Torto. Ora, em 1602, o 
Soberano que nomeara o Conde de Tarouca para as funções de capitão-mor da 
cidade e seu Termo na menoridade do 'Jonde de Penaguião, ordenou aos Verea
dores que lhe entregassem as chaves das portas da urbe. 

A recusa destes em obedecer imediatamente às régias ordens,vê-lo-emos, 
resultou na sua prisão colectiva na cadeia pública. 

E verdade que aos olhos da opinião pública teria sido mais ignominiosa 
a entrega fácil das chaves do oue a prisão. Pas... encerrados na masmorra 
comum,onde estava a honra e o poder dos vereadores?(l56 ) A reclusão, embora 
elevasse os réus na consideração dos seus concidadãos,não deixava de ser ve
xatória e de constituir preço amargo da nobre tenacidade áos oficiais! 

Nao foi esta a última vez em que,durante o período aqui estudado,foi 
aplicada tao ignominiosa pena aos autarcas portuenses: em Dezembro ae ifl?, 
mesmo no fir. do mandato,Miguel da ^osta encontrava-se preso por ordem de Sua 
Majestade.(157)Ignoramos o motivo. Em I6l8,acontecia o mesmo ao vereador mais 
velho,Luis Sivares de S0ágoa,provavelmente por desaguizados com o Corregedor 
da Comarca.(158/A solidariedade dos companheiros manifestada em carta diri
gida ao Pei de que foi portador o L r o c u r a d o r d o ^ovo,David Pereira,logrou 
a ordem real de libertação imediata.(159) 

0 ano de 1Ô21 foi igualmnte acidentado para os Vereadores portuenses 
por razões que vinham de trás,relacionadas com o fornecimento de armas à ci
dade: em 1619,depois de uma primeira remessa de armas imediatamente pagas e 
distribuídas,ao rorto foi entregue novo carregamento delas por cujo pagamen
to o Rei responsabilizou a Camará. 

Ora os Vereadores que nao haviam encomendado tal armamento nem dele ca
reciam para defesa do território sob sua jurisdição,pretenderam recusá-las 
tanto mais que o seu preço se mostrava exorbitante e a qualidade péssima.060 
Ao que parece,tanto o mercador flamenro Henriaue Sinel COmo o Corregedor Lo
po Dias de Goes,cada um à sua maneira.possuíam grande interesse no negócio. 
A CSmara fez saber tudo ao >>ei,o qual ordenou um inquérito conduzido pelo 
Desembargador João Sanchez de Baena,cujas conclusSes nao foram desfavoráveis 
aos da governança municipal.A ouestâo,porém,arrastou-se,estando cm jogo uma 
avultadíssima importância,superior a k contos de reis. 
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Chegados al621,os Vereadores mostravara-se firmemente -decididos a 
não pagar as armas com o dinheiro dos crescimentos das sisas que,diziam, 
pertencia ao povo. Porém a prepotência ditou a lei.O Vice-Rei,através do 
Corregedor,ameaçou-os com emprazamento em Lisboa,a cumprir dentro de 20 
dias se,no prazo de 3,não efectuassem o pagamento.(l6l) 

Ao emprazamento os Vereadores apresentaram embargos,adiando,deste 
modo,a sua execução.Mas um mês depois,o Desembargador dos Agravos da Re
lação, Doutor Luís de Goes de Aragão,não lhes admitiu mais réplicas.Ceder 
foi a única solução.Em 13 de Março fizeram retirar do Cofre dos Crescimen
tos a importância da factura que entregaram "por serem leais vassalos" e 
na expectativa de a sua obediência vir a ser recompensada pelo wonarca.0L6â 

No mesmo ano, certamente por outras razões, os Vereadores Paulo Bor
ges Pinto e Pantaleão de Seabra de Sousa foram presos sem que saibamos 
exactamente o porquê nem por ordem de quenw(l63 ) Mas a solidariedade dos 
dois companheiros restantes que, alegando doença, não compareceram a uma 
reunião importantíssima nas vésperas do Corpo de Deus, na qual se devia 
efectuar a eleição das personalidades encarregadas do pálio,das tochas 
e das varas do governo da procissão, parece significar que os motivos da 
reclusão eram do âmbito da governança. 

Refira-se ainda a este propósito que em 1629, Bernardo Ferraz Pi
nheiro, Vereador mais velho foi preso às ordens do capitão-mor, Conde de 
Penaguião, por se recusar a fornecer a lista dos cidadãos que integravam 
a sua companhia de infantaria. Apesar de apoiado pelos restantes Vereado
res e pelos nobres da cidade, Bernardo Ferraz acabou por ceder às exigên
cias do Conde. A fraqueza,além de algum desprezo da parte de "patriotas" 
mais aguerridos, valeu-lhe uma queixa ao Rei de que foram autores alguns 
cidadãos e os companheiros. (164) 

Mas o período mais difícil e mais dramático e, ao mesmo tempo, mais 
honroso para os Vereadores do Porto foi certamente aquele que se seguiu à 
promulgação do imposto do real de água e do aumento do cabeção das sisas, 
em I635. 

Trataremos esta matéria pormenorizadamente na terceira parte do nos
so estudo. Por ora, bastar-nos-á adiantar que três equipas de Vereadores se 
negaram firmemente a colaborar na organização do lançamento e recolha da
quele novo imposto. Tal atitude valeu-lhes emprazamentos sucessivos em Lis
boa e acarretou-lhes uma certa desgraça política, a qual durou pouco tempo 



-477-

devido à libertação trazida pelos acontecimentos de 1 de Dezembro de 
1640. 

Seria certamente mais cómodo a estas três equipas de governantes 
concelhios adoptar a atitude fácil do Procurador da Cidade: colaborar, e 
colher dividendos imediatos. Mas não o fizeram. 

Do exposto parece poder concluir-se que a "honra" do cargo de Ve
reador afirmava-se, às vezes, na coragem e no aparente apagamento, longe 
d-os cadeirões de espaldas dos grandes dias de festa. 

Mas a face sombria do ofício mais nobre da gestão municipal não se 
esgotava com as potenciais complicações de carácter político social. 0 
cargo que não era pródigo em compensações pecuniárias directas, poderia 
acarretar prejuízos materiais se a administração dos bens concelhios não 
fosse conduzida com equilíbrio e em consonância com os itens, fixados por 
lei e interpretados pelos agentes mandatados pelo Rei. 

Na verdade, a lei de 6 de Julho de 1596 (165) reforça a responsabi
lidade dos Provedores das Comarcas na fiscalização das despesas por conta 
das rendas dos concelhos; os gastos deviam ser examinados com cuidado e se 
os Provedores não aprovassem despesas não compreendidas nas normas legais 
os Vereadores teriam que as pagar de suas fazendas. Ora esta doutrina foi 
totalmente sancionada pelas Ordenações Filipinas que no livro 10, tit.66 
' §§ 3~ a 39 e tit. 62, §§ 72 e 73 a confirmam quase pelas mesmas pala
vras. 

Terá esta norma conhecido efeitos práticos? Sem duvida! Aliás po
demos desde já afirmar que o campo das finanças concelhias foi dos oue 
mais experimentou a severidade e a vigilância do centralismo monárquico. 
Progressivamente, sob os Filipes, nenhuma fonte de receita da cidade do 
Porto escapou ao controle dos a;gentes régios,, 

Como nos demais concelhos, os Provedores fiscalizavam anualmente as 
contas das rendas da Câmara como a lei lhes ordenava.(166) Do restore reu 
zelo era espicaçado pela recompensa pecuniária que percebiam, variável de 
acordo com o montante das despesas. 

Não terão sido muitas, as situações em ave as despesas ordenadas 
pelos Vereadores foram reprovadas polo Provedor. Mas os oficiais de l609 
fora : obrigados a repor o subsídio da vara da procissão do Cor^o de Deus 
que no entender do Provedor não lhes era devido.(I67? 0 -.esmo acontecera 
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já cora os de l60^ que haviam recebido propina que o Provedor julgou não 
lhes caber. (168) Era 1592 o Provedor não levou em conta despesas efe
ctuadas no total de l46$765 reis pelo que esta importância devia ser 
arrecadada das pessoas que a receberam indevidamente. Mas,note-se,no ca
so de estas não se acharem, os Vereadores seriam constrangidos a satis
fazer de suas casas. (169) 

0 dinheiro administrado pelos Vereadores não era apenas o das rendas 
do Concelho. Também aquele que sobrava ap6s o pagamento anual do cabeção 
das sisas à Fazenda Real - cofre dos crescimentos - lhes estava confiado. 
Ora a partir de 1603(170) um Desembargador da Relação passou a fiscalizar 
os gastos daquele cofre que nem sempre eram aprovados. Era I608, tendo-se 
achado que no Cofre havia dinheiro a menos do que os registos aponta
vam, cada um dos Vereadores foi obrigado a pagar 2ÎÎ00 do seu bolso. (171 ) 
E Siníão Ribeiro Pessoa, Vereador e depositário do Cofre era l602 havia fi
cado a dever uma quantia avultada ao mesmo erário pelo que, era I603, te
ve que entregar penhores de prata e oiro de valor superior a 100$00O que 
posteriormente,em I608, veio a resgatar.(172) 0 mesmo Simão Ribeiro, que, 
como vimos, era 1602 fora à Corte de Madrid a tratar do negócio das chaves 
das portas da cidade, não tendo recebido a totalidade das ajudas de custo 
que se haviam combinado antes da partida, dadas as suas dificuldades de 
liquidez, viu-se obrigado a queixar-se à Relação da insolvência da Câmara. 
Ora a sentença do Juiz mandou que se lhe pagassem os 76$000 reis dos bens 
da cidade. Mas, note-se,se Sua Magestade não aprovasse tal despesa, rece
bê-lo-ia da bolsa dos companheiros que aliás, na altura, tinham afiançado 
com os seus próprios bens os custos da viagem.(173 ) E esta não foi a úni
ca vez em que os Vereadores comprometeram a própria bolsa em benefício da 
cidade. 



-479-

7- Perfil sociológico dos Vereadores do Porto 
7.1 - Extracção social 

No capítulo anterior afirmamos que os Vereadores» do Porto eram re
crutados entre a aristocracia local. Devemos precisar agora que o adjecti
vo "local" não deve ser entendido rigorosamente no sentido de "natural" 
da terra. Por exemplo, Manuel de Castro Pinheiro, Vereador em lri88 e 15?>9 
não era nascido no Porto. E. Mar tira Ferraz de Almeida, Vereador variar, ve-
zes entre 1614 e l6''r , vira a luz do dia na Índia. Os exemplos poderiam 
multiplicar-se, tanto nais que grande número de fidalgos e nobres portuen
ses possuíam quintas e domínios fora da cidade onde passavam parte do a-o 
e alguns havia." feito comissões de serviço no Ultramar e nas Ilhas. Pefi-
ra-se que Diogo Leite de Azevedo, por esse motivo, casara na ilha de S.Mi
guel com D. Helena de Castro. 

Mas se nao eram naturais do burgo, haviam adquirido o título da cida
dania da cidade por raízes ancestrais ou por enxerto matrimonial. Alguns 
tinham vindo de outras terras, gerações atrás: por exemplo, os Madureiras 
tao influentes no governo municipal do Porto entre 1550-1650 serão ori bi
nários de Trás-os-Montes.(l7Z| ) Por seu lado, os Nunes Barreto tinham for
tes raízes era Aveiro.(175 )Estas e outras famílias no momento em cue o 
nosso estudo as contempla, já há muito haviam adquirido para os seus mem
bros o título de cidadãos do Torto. Não podemos garantir que os Vereadores 
que serviram na Câmara sob a administração filipina gozassem todos dessa 
qualidade. Não encontramos provas de que a equipa de I638-I64O fosse cons
tituída na totalidade por cidadãos. Mas so houve excepções elas foram in
significantes e sh terão resultado do facto de, porventura, as nomeações 
regias terem ultrapassado as pautas trienais feitas pelos eleitores e re
metidas para Madrid pelo Corregedor. Infelizmente foram baldados os nossos 
esforços que desenvolvemos nos Arquivos da Torre do Tombo c de Simancas 
para tentar encontrar esses preciosos documentos. 

Cabemos que a mesma pessoa não podia ser eleitor duas vezes conse
cutivas nem podia exercer esta diligência que'- não houvesse sido Vereador. 
(176 ) E a s Ordenações Filipinas prescreve'- aos Corregedores nue nos pares 
que elaborava-- as pautas não se juntassem dois parentes. (177 )Mas infeliz
mente, ignoramos em absoluto sob-e quem, concretamente,recaiu a incumbência 
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de eleger os oficiais da Câmara.Ao menos, descobrimos em Simancas o có
dice já citado, relativo à cidade de Évora, que nos ministra úteis suges
tões . 

Além de cidadãos e nobres, os Vereadores do Porto foram na sua maio
ria, talvez até na totalidade,fidalgos da Casa Real. Nesse aspecto a pro
visão de 2u de Julho de 1682,pela qual se ordenava que os Vereadores por
tuenses fossem extraídos da fidalguia da maior qualidade, não fazia mais 
que manter antigas exigências.(1?8 ) De facto, dos 99 indivíduos que entre 
I58O e 16^0 desempenharam na cidade do Porto tal ofício (conhecemo-los to
dos nominalmente) acerca de 63 tal qualidade apareceu-nos documentalmente 
expressa. Supomos que dos restantes 36 não ^crá difícil encontrar as mes
mas provas. 

Se nos fosse possível mergulhar nas raízes genealógicas destes ofi
ciais e conhecer as suas origens remotas, de muitos elas seriam obscuras, 
condimentadas de bastardias e de mistura de raças: os Brandões, por exemplo, 
segundo mostrou Virgínia Rau ascenderam já no séc. XV a posição socialmen
te elevada, depois de grande esforço desenvolvido por três ou quatro gera
ções modestas; ( 179) e ainda no 20 quartel do século XVII, André Brandão 
Vieira casara com uma filha de um ourives da Fonte Dourina, Luís de Paiva. 
( I80) E os Tavarer, Rocha não eram descendentes de Pedro Eanes, dourador ? 
( l8l ) E os Tavares Pereira e Pereira Ferreira não tinham nas origens um 
tal João de Cabanas, guardador de ovelhas? 0-82) 

Por outro lado, Simeão Alvo, raiz dos Alvo Godinho,unira-se pelo 
matrimónio a Craca Godinha, filha natural e herdeira do Abade de Barquei
ros. (183) E Pêro Vaz Cirne de Sousa, dos principais aclamantes de D. João 
IV no Pnrto,fora casado com Dona Maria de Madureira, bastarda legitimada 
de Diogo de Madureira, a qual, ao que parece, era descendente de avó mou
risca. (18̂ -) Quanto às alianças matrimoniais entre cristãos-novos e fidal
gos foram já devidamente assinaladas no capítulo IV.(1G parte) 

Refira-se ainda que, em alguns, não muitos, corria sangue galego: 
assim Francisco de Mello, progenitor dos Meles portuenses, seria filho de 
um fidalgo galego do ramo- dos Araújos.(l85 ) E a cepa dos Valadares foi 
igualmente transplantada da Galiza, nos tempos longínquos de D. JoãoIL(j86) ; 

.De qualquer maneira, repita-se, no período em que os conhecemos os 
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os Vereadores do Porto integram-se na aristocracia da região da qual fa
zem parte, sen contestações visíveis. Os protestos já lembrados,ocorridos 
em 1607,por alturas da nomeação de Miguel da Costa, insinuando falta de 
qualidade do escolhido, parecem constituir a excepção que confirma a re
gra. 

Na generalidade, ao que supomos, eram pessoas poderosas em bens rie 
raiz, iniciadores, ou herdeiros de morgados e vínculos cujo património, 
não raro, conseguiram aumentar por diversas vias. Tal não auer dizer que 
universalmente dispusessem de liquidez financeira: Simão Ribeiro Pessoa, 
senhor da quinta da Prelada, como vimos, teve necessidade de entregar ao 
Cofre dos Crescimentos das sisas, vários objectos de oiro e prata como 
penhor do saldo negativo das contas do cofre que se lhe haviam tomado. (18$ ] 
Em l6l2, Francisco Baião de Magalhães, fidalgo e escrivão da Câmara, in-

i solvente da sisa dos bens de raiz de nue era recebedor, foi salvo pelo seu 
fiador António de Carvalho, cidadão, que,do mesmo modo, entregou como ga
rantia 9 peças de ouro e prata.(188) poucos anos depois, em l6l7, era a 
falência e morte de Puno Tavares, cidadão, ex-Procurador da Cidade, rece
bedor das rendas do pescado, que obrigava Jorre Carreiro de Anhaia , seu 
fiador, Vereador em l6l9, a penhorar a sua rica colecção de jóias de oiro 
e prata. ( I89) 

Aliás, pelo espírito dar Ordenações Manuelinas e Filipinas, o exer
cício de certos ofícios importantes como o de Vereador, Procurador da Cida
de, Almotacé e os que obrigassem a lidar com dinheiros públicos era incom
patível com o estado de nobreza. Por isso, não admira que os escolhidos 
fossei detentores de grandes cabedais: encontramos referencias expressas 
a quintas de S8 Vereadores. Como essas referências nos aparecem casualmen
te, admitimos que uma busca sistemática mostraria que, na quase totalidade, 
psssuíam largos bens de raiz. 

Cessas quintas, os nobres, fida]gos e cidadãos passavam grande par
te do tempo. lios anos em que exerciam funções governativas ou outras na 
cidade, a sua presença era mais assídua. Mas,' frequentíssimo o escriveão 
da Câmara explicar nas Actas o retardamento da posse dos Vereadores e 
Almotacés por "ausência na suas quintas". 

Destas, umas situavam-se perto ÔP cidade: assim a do Poimão, de Diogo 
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de Madureira e depois de Pêro Vaz Cirne de Sousa e seus filhos, fora dos 
muros, além das Fontainhas de S. Lázaro; a do Bonjardim., de Belchior Pinto 
Pereira; a de Ramalde de João Dias Leite; a de Quebrantões de Álvaro Leite 
Pereira e de Sebastião Pereira Leite; a do Campo Belo de Domingos de Távo
ra da Cunha; a dos Taracenas, próximo da Igreja de Santa Marinha, em Vi
la Nova,de Bento de Aguiar Caldeira; (190 ) a de Lordelo de Luís Alvares 
de Soagoa; a do Covelo, em Gaia, de Cosme Aranha da Rocha; a efe Oliveira 
de João de Valadares Carneiro; as de Valbom de João Pais e de Paulo Correia 
Pinto; a de Atães de António Pereira de Vasconcelos, ainda hoje existente 
na posse da mesma família.(191) 

Outras,porém, ficavam mais distantes: a de Afonso Brandão em S.Cris
tóvão de Refojos; a de Diogo Brandão, o Contador, em Coreixas, julgado de 
Penafiel; a de Duarte Carneiro Rangel em Vila Boa de Quires ; a de D.Fran
cisco de Ataíde e Azevedo em Barbosa, julgado de Penafiel; a de Argemil, 
Santo Tirso de Francisco Tavares Pinto; a de D. Jerónimo Pereira de Mene
ses em Gemunde, o qual também possuía bens patrimoniais fora do Termo da 
Cidade, nas terras da Feira. 

ç Muitos detinham propriedades fundiárias para além do Termo: Bal
tasar Delgado de Abreu em S. Tiago de Piães; Paio Correia Pereira, Diogo 
Alvares Leite e Francisco Neto de Figueiroa em Riba Douro; Paulo Borges 
Pinto em Mesão Frio; Manuel de Sousa de Almeida em Vouzela; Bernardo de 
Figueiroa em Santarém e Fermentões; Diogo Ribeiro de Miranda e Luís Pinto 
Pereira em Paiva; Manuel de Castro Pinheiro e Francisco de.Sousa da Silva 
em Barcelos; Jorge do Vale Vieira nas imediações de Guimarães; Manuel Lei
te de Vasconcelos em Cambra; Pantaleão de Seabra de Sousa em Miranda do 
Douro; Diogo Homem Carneiro em Mozelos e Lourosa, das terras da Feira; 
Fernão Nunes Barreto em Freiriz,e Penagate (Vila Verde) de cujas terras 
era senhor. Do mesmo modo, João Alvares Pereira de Azevedo era senhor de 
Fermedo como Fernando Martins de Sousa o era de Baião. 

S evidente que muitos dos Vereadores, em virtude de heranças e de 
casamentos, tornavam-se donos de terras em localidades bem distantes. A 
leitura dos testamentos do Arquivo da Santa Casa da Misericórdia do Porto 
confirma tal suposição. 

Contrariamente àquilo que se poderia pensar depois da leitura des-



-483-

ta lista de quintas e respectivos donos,os 99 Vereadores do Porto acui re
ferenciados integravam-se em número restrito ée famílias,o qual não ultra
passaria a dezena e meia.Avultam os Madureiras,os Brandões,os ^avares,os 
Sousa,os Figueiroa,os Leite de Quebrantões e de ^amalde,os Pereira com di
versas ramificações,os Correia,os Pinto,os Carneiro,os Punes Barreto e pou
cos mais. 0 circulo restringe-se (ou alarga-se,conforme o ponto de vista) 
se pensarmos que várias famílias se iam unindo pela via mais comum de au
mentar o patrim5nio:o casamento. 

Tornar-se-ia fastidioso e afigura-se-nos,aliás,tarefa impossível.a 
citação de todas as ligações matrimoniais entre membros das famílias aris
tocráticas do orto.Referiremos,todavia,alguns exemplos mais significati-
vos:Joao Brandão Freire,filho de Afonso Brandão,uniu-se a Dona Francisca 
Manuel,filha de João Alvares ^ereira de Azevedo,senhor de Fermedo; ( 192) 
por sua vez, o filho de ambos, Miguel Branda-, da Silva, casou cor.- Dona Isa
bel Madureira, filha de Francisco Cardoso de Madureira, senhor da quinta 
de Ancede.(193) Álvaro Leite Pereira filho do morgado de Quebrantões, Pio
ro Leite, casou com uma prima de Diogo de Sousa Alcoforado,(19*0 Una irmã 
deste,.-Dona Antónia de Sousa que fora. primeira mulher de Manuel Cirne, 
consorciara-se em segundas núpcias com Fernando Martins de Sousa, senhor 
de Baião. (195) E a mulher de Diogo de Sousa Alcoforado, Dona Madalena de 
Vasconcelos era viúva de Dior-o Carneiro Soares(19o) morgado de Espargo, 
nas terras da Feira, Luís de Valadares Carneiro casou com una sobrinha de 
Baltasar Delgado de Abreu.(197) Fernão Pereira,senhor de Fermedo, suces
sor de João Alvares Pereira, acima referido, ligou-se a Dona Maria da Sil
va, filha de Belchior Pinto Pereira (198 ).Bernardo de Firueiroa unira-se a 
Dona Luísa Pessoa, tia de Simão Ribeiro Pessoa.(199) Dona Brites Pereira, 
filha de Bernardo Pereira consorciou-se com Manuel de Sousa de AlmeidaO(2O0 
Uma filha de Diogo Leite de Azevedo casara com Jorge do Vale Vieira. (201) 

Casos idênticos de endogamia social poderiam apontar-se bastantes 
mais,se tal fosse julgado necessário.Mas parece suficienterenLe provado 
que,no fundo,eram bem poucas as famílias que governavam a cidade do Porto. 

Tal não quer dizer que entre elas não houvesse rivalidades.Elas,às 
vezes,aparecem subjacentes ou às escâncaras nos LiVros de Vereações.Por 
exemplo,em ISS? Cristávão ieira Homem acusava Bernardo de Figueiroa de 
ser seu inimigo. (202 )Em l6l0,Bernardo Pereira e Pedro :iomem Carneiro reçu-
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savam-se a ir à Câmara tomar posse do cargo de almotacés por "estarem 
diferentes" com Diogo de Sousa e António Leite do Amaral.(203 ) E em 1625 
um violento conflito opôs os guardas-mores a Álvaro Leite Pereira e Antó
nio Homem Soares, ex-Vereadores, aos Vereadores de então. (20^- ) £ possí
vel que razões de política local e disputas de jurisdição estivessem na 
origem de tais desentendimentos. Mas, muitas vezes, ontem como hoje, os 
momentos de partilhas de heranças provocavam longas demandas entre as par
tes interessadas. Não o quiseram assim Afonso Brandão e Caspar Nunes Bar
reto descendentes e herdeiros dos Ferrazes do Porto (205) que, perante a 
herança, julgaram preferível uma composição negociada ao pleito judicial 
demorado e dispendioso. 

7.2-Dinastias de Vereadores 

Outro dado curioso que se extrai da observação das genealogias dos 
Vereadores do Porto é que a sucessão familiar nos cargos da governança 
quase permite falar de verdadeiras dinastias . De. resto, como vimos, 
o Regimento das eleições dos oficiais das Câmaras recomendava aos eleito
res que elegessem pessoas das "que costumam andar na governança ou o ti
vessem sido seus pais e avós".(206) Esta directriz, apesar de atenuada 
pela norma liberalizante a que atrás fizemos referência, favoreceu a con
centração do poder local nas mãos de poucas famílias. 

Vejamos, a propósito, o resultado das nossas investigações, circuns
critas aos 60 anos que balizam o nosso estudo e aos anos que os antecede
ram ou se lhes seguiram: 
- encontramos 8 casos de séries de 3 gerações, pai, filho e neto; 

20 " 2 " , pai e filho ou sogro-genrO' 
" 1/f " " irmãos oU cunhados. 

Curiosamente, como se poderá ver pela lista de nomes que apresenta
mos no apêndice final, deparou-se-nos uma .situação única* ^ irmãos ferir,*--
Vereadores em anos sucessivos. 

Se- a pesquisa fosse alargada a graus de parentesco mais afastados, 
quer na linha directa quer na colateral, as surpresas possivelmente seriam 
bem maiores* 

Se atentarmos em que a lei não permitia que os parentes próximos 
servissem simultaneamente, resulta claro que seria difícil organizar lis-
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• tas de quatro nomes em nue os factores consanguinidade ou afinidade não 
constituíssem objecção. E confirmar-se-ia, por certo, a suspeita de que 
o poder municipal estava distribuído por um numero reduzido de famílias. 

7»3-Nfimero de indivíduos que serviram 

A conclusão lógica do exposto acima é que o número de indivíduos que 
serviram o cargo de Vereador se há-de apresentar substancialmente diminuí
do. Os eleitores nao tinham mais que cumprir a lei".para manter bloqueado 
o acesso a novos elementos de famílias diferentes, pois para indicarem do
ze individualidades não precisavam (nemdèviam) ir fora do quadro das famí
lias tradicionais. 

Mas à Coroa convinha alargar o leque dos potenciais governante?:. A 
concentração do roder nas mãos de poucos,potencialmente ofereceria maiores 

i dificuldades e resistências ao dirigismo centralista da Coroa. Por isso, j 
o Rei, algo contraditoriamente, fomentava a eleição de outras pessoas para 
além das habituais. ( 207 ) Além disso, permitiu-se mesmo buscar e nomear in
dividualidades fora das designadas pelos eleitores.( 208) 

líesmo assim, no caso do Porto, foi surpreendentemente modesto o nú
mero de individualidades que serviram como Vereadores entre 1580-e lGhO: 
99 no total, dado nue Gaspar Nunes Barreto quando foi nomeado,em l626,já 
havia falecido. Se recordarmos que por ano eram destacados h elementos, ao 
fim de 60 anos poderíamos contar 240 personalidades na lista dos governan
tes da cidade, se cada um cumprisse apenas um mandato. Tal não se verifi
cou, E contra as normas legais, não porém, contra a vontade do Soberano 
que dispunha do poder de dispensar das leis, Vcárias eauipas mantiveram-se 
no posto durante anos consecutivos. 

Se dividirmos o período da administração filipina em trê" secções 
iguais, correspondentes grosso modo aos três reinados, teremos nue a cada. 
uma delas corresponderam 80 mandatos de Vereador. Ora, 

entre 1580-*1599 serviram apenas k?_ indivíduos, dos quais 33 obtiveram 
a primeira nomeação, ou seja, 78,5^'; 

entre I6OO-I619 foram utilizadas 65 pessoas das quais 36 serviram a 
primeira vez, 5e"»3% 

entre 1620-1639 foram nomeadas 37 pessoas das auais lF não haviam 
servido antes, 48,6?:'. 
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No primeiro corte que corresponde ao da viragem política e à imedia
ta fase de estabilização, quase coincidente com o reinado de Filipe II em 
Portugal, § diminuto o número de pessoas utilizadas mas é significativa 
a renovação dos quadros dirigentes. 

No segundo período que, apesar de uma equipa ee ter mantido durante 
dois anos consecutivos, podemos caracterizar como de regular na substitui
ção e rotação dos governantes municipais, foi muito elevado o número de 
pessoas utilizadas - 80% do máximo possível, o que poderá significar que 
poucos indivíduos repetiram o mandato. No entanto essa conclusão g engano
sa,visto que muitas das 64 personalidades haviam já servido no reinado 
anterior. 

Finalmente no terceiro período marcado pela instabilidade política 
e económica, o governo central manteve nos seus postos as mesmas equipas 
durante anos consecutivos, especialmente de 1629 em diante, na convicção 
provável de que a sua fidelidade aparentemente comprovada iria tornar mais 
facilmente exequíveis as novas exigências fiscais. 

No conjunto, foram muitas as pessoas que repetira.'-: o mandato. Veja
mos o quadro: 

s e r v i r a m uma vez - 34 i n d i v í d u o s - 3 ] i , 3°Á 
i i 2 v e z e s - 27 - 27,2% 
i i 3 - 13 - 1 3 , 1 -
H 4 - 13 - 1 3 , 1 % 
i i 5 - 7 - 7% 
ti 6 - 4 _ Wfc 

s e r v i u 9 — 1 - X/0 

0 fidalgo que mais vezes serviu terá sido Diogo Leite de Azevedo 
que contando com a sequência de I58I a 1584 governou,no total, durante 
9 anos. ( 209 ) 

A percentagem dos que serviram uma vez apenas é elevada. No entanto, 
desses, 3 haviam já servido antes de I580; E, pelo menos um, António Leite 
Ferreira desempenhou o cargo mais vezes após 16^0. 
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Acrescente-se ainda que alguns Vereadores haviam já exercido ante
riormente o ofício de Procurador do Concelho,devendo a ascensão ser inter
pretada como uma verdadeira promoção social.( 211) 

Podemos,então,afirmar que os nobres que andavam na governança muni
cipal do Porto constituíam uma oligarquia urbana fechada pouco renovada e 
pouco renovável? 

Parece evidente,depois do que deixámos escrito.A renovação teria si
do mais fácil se em Portugal se tivesse optado pela'venda dos ofícios con-
celhios mais importantes,como aconteceu na ^spanha e na França?Aparentemen-
te esse seria o efeito imediato da prática da venalidade.Mas não esqueça
mos que em Castela,onde a venalidade foi praxe corrente,nao é seguro que 
se tenha provocado por esse meio grande alteração no recrutamento dos 
quadros dirigentes.( 212) 

7.4-Idade dos Vereadores 

Com que idade se podia desempenhar o cargo? Qual a media da idade 
dos governantes da cidade? 

A resposta à primeira questão é fácil:o Regimento da eleição dos 
Oficiais das Câmaras tantas vezes referido neste capítulo,determina aue 
ninguém seja eleito para qualquer cargo municipal "sem ter entrado" nos 
vinte e cinco anos de idade.Aliás,muito antes,já as Ordenações Manuelinas 
prescreviam igual doutrina cor palavras mais claras : ninguém seria oficial 
"se nom passar de vinte e cinco annos". (213 )Os termos são repetidos nas Or
denações Filipinas.( 21^ 

Não se pode fornecer resposta tao expedita ao segundo ponto:qual a 
idade concreta dos Vereadores? E não se pode responder prontamente porque 
nos falece a documentação necessária e suficientemente abundante para per
mitir conclusões definitivas.No entanto,possuímos alguns dados e indica
dores oue permitem uma resposta segura ainda aue não completa. 

Como já foi referido atrás,encontramos no Arquivo Geral de Siman-
cas o auto de informação do Corregedor da Cidade de Évora sobre as pessoas 
propostas para o triénio l631-l633.( 215> 

Os nomes indicados contemplam 17 pessoas,contando as mais novas 35 
anos (sao ouatro)e a mais velha 80.A média do conjunto situa-se nos 51 ^7 
anos. 
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Já confessamos que para o Porto não tivemos a sorte de encontrar 
documentação idêntica. Todavia, o processo da contenda da cidade com o 
Conde de Penaguião inseriu depoimentos de várias testemunhas, devidamente 
identificadas pelo nome, cargos exercidos e idade ( 216) reportada à data 
das declarações^ Ora, como conhecemos o tempo em que serviram nos ofícios 
camarários, torna-se fácil calcular as respectivas idades no momento da 
investidura. 

Aqueles que haviam exercido ou vieram a exercer o cargo de Vereador 
sao 17, no conjunto. Mas podemos juntar-lhes mais 3 acerca de cuja idade 
encontramos indicações nos livros da Gamara. (217 )Deste modo atingimos 20 
pessoas, cerca de 20% do total das que desempenharam a função. Se atender
mos a que estas 20 individualidades rubricaram 6l termos de posse, o va
lor da amostragem surgir-nos-á bem mais amplo. 

As informações revelam contudo um pormenor que, não sendo muito im
portante convém não esquecer: § que, quando inquiridas sobre a idade, as 
testemunhas depois de a fornecerem acrescentam quase sempre a expressão 
"pouco mais ou menos". Acreditamos que a margem de erro não seria signifi
cativa. 

As conclusões a que chegamos garantem-nos que a média de idade dos 
20 Vereadores, no momento em que eram empossados no ofício, andava pelos 
51,5 anos - o que quase coincide com os valores que nos se depararam em 
Évora. Porém os dados aqui apresentados para o Porto avantajaa-se aos da 
cidade alentejana por abrangerem um período mais largo. 

A cidade era,pois, governada por homens de idade madura, cabendo o 
lugar de Vereador mais velho a anciãos.Sendo assim, a expressão "Senado da 
Câmara" não era apenas uma designação honorifica mas guardava muita proprie
dade. Curiosamente em l605, Afonso Correia de Azevedo era Vereador maisr»-
vo e contava 55 anos. Pelo contrário, em 1Ô23, era o mais velho com 73. 
(218) Poderemos generalizar esta constatação? Cremos que sim, tanto mais 
que a amostragem de Évora parece apoiar tal hipótese. 

Mas, tal não quer dizer que não houvesse gente nova na Câmara: Bal
tasar Pinto Aranha quando foi nomeado pela primeira vez em I598, não con
tava mais de 25 anos. E Diogo de Sousa Alcoforado não ultrapassava os 33. 
Mas a média de idade dos Vereadores assinalados na altura em que se inicia-
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ram na função atingia bera os 45 anos. 
A conclusão de que o ofício era desempenhado normalmente era idade 

relativamente adiantada ê confirmada talvez pela constatação de que na
da menos de 7 Vereadores faleceram durante o mandato: Luís Pinto Pereira 
em 1588 (219) Fernão Nunes Barreto em 1597, (220) João Alvares Pereira 
de Azevedo em 1609,(221) Baltasar Delgado de Abreu em l62'l , (222) António 
Cardoso da Fonseca em I632, (2 23 ) Francisco de Sousa da Silva em 1634(224 ) 
e-'Belchior Pinto Pereira em 1637.(225) 

Por outro lado, alguns não foram empossados por serem já mortos na 
altura da nomeação: Pedro Homem Carneiro em 1625, Gaspar Nunes Barreto em 
1626 e Pantaleão de Seabra de Sousa em 1628.(226) 

Dez individualidades num conjunto de 99, num período curto de 60 anos 
ê demasiado para não ser tomado em consideração, quando tratamos de esta
belecer a média das idades dos Vereadores. 

7.5-Assiduidade 
Por costume antigo que remonta pelo menos aos fins do século XIV(22? ) 

e por exigência legal, atrás referida, contida nas Ordenações Manuelinas 
(228) e nas Filipinas (22^, as sessões da Câmara realizavam-se duas vezes 
por semana e em dias certos. 

A lei mostra-se exigente quanto à obrigatoriedade da presença dos 
Vereadores. As faltas, por doença ou outra justa causa, deveriam ser jus
tificadas previamente e cada ausência não explicada seria punida com 100 
reais brancos ( 23O ) ou com 100 reis ( ?J1 ) para as obras áo Concelho. 

Assim sendo, em cada ano deveriam ser efectuadas acima de uma centena 
de sessões ordinárias. 

A questão que se põe ê se efectivamente os Vereadores eram assíduos 
ou se faltavam com alguma frequência. 

Digamos desde já que a média das reuniões ordinárias de que nos fi
cou registo foi muito mais baixa do que poderíamos supor. Conforme se po
derá concluir do quadro anexo, o número das sessões registadas em cada ano 
oscilou entre 8l (em 1584 e 1614) e 36 (em 1597), devendo a média situar-
-se à volta das 58. 

Tão significativa redução poderá explicar-se por diversas causas: 
1Q - como já foi dito, nos meses de Agosto e Setembro, por deliberação ca-
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marária, as sessões realizavam-se apenas ao sábado^ 
2û- nos períodos festivos ou dias feriados dispensavam-se as vereaçõec; 
32- em épocas de peste, guerra ou fome as actividades-de prevenção tinham 

prioridade sobre as reuniões. Assim o entende o Juiz de Fora Doutor 
Rui Lourenço quando em 3 de Março de 1599, com algum escândalo e sur
presa dos Vereadores, lhes requereu, em nome de sua Majestade que não 
fizessem Câmara nessa quarta-feira pois havia tarefas mais importantes 
a desenvolver: obstar à saca do pão, pelo encerramento das "logeas" 
pois os mercadores o iam retirando de noite para o exterior. Para maior 
eficácia do seu desejo proibiu ao escrivão de, sob pena de suspeição do 
mandato, de assistir aos Vereadores se teimassem em reunir. Na realida
de a sessão não se realizou ou, pelo menos, o escrivão não fez mais 
que limitar-se a lançar na Acta o protesto dos governantei.2^rescente-
-se que, em compensação, nesses períodos sempre difíceis, multiplicavam-
-se as reuniões extraordinárias como OE números do quadro sugerem. 

*fQ- Pode ainda ter acontecido que as vereações se hajam efectuado sem que 
delas tenha ficado registo: essa circunstância ter-se-á verificado, por 
exemplo, nos fins de 1619 e princípios de 1620 ( 233) por não haver es
crivão. Não devemos,todavia^ exagerar estas faltas pois, por regra, 
no impedimento ou ausência do escrivão, o Senado lançava mão de um 
tabelião público ou até de um membro da governança.( 23^ 
Mais raramente, mas não tão poucas vezes como se poderá pensar, a 

falta de quorum impediu a realização das sessões.Dois oficiais apenas, não 
eram suficientes para prosseguir reunião e deliberar. 0 mínimo exigível 
eram 3 Vereadores ou o Juiz de Fora e 2 Vereadores. 0 Procurador da Cidade 
não supria legitimamente a falta do Vereador embora, às vezes, na prática 
tivesse funcionado como tal.(235) Mas os casos de falta de quorum normal
mente são registados em Acta pois os"Oficiais presentes encontram nesse 
meio uma forma de protestar contra a ausência dos companheiros sobretudo 
se as faltas se repetiam como era o caso em princínios de 1SQ0. cuia nauta 
v i o v a /lûo-f ̂ T « ^ J n J -, Vereador e sobretudo em I634 e 1535 - 1636 em que 
era diminuto o número de governantes nomeados. 

De qualquer modo, julgamos poder afirmar que a assiduidade dos Verea
dores estava longe de ser exemplar. Ao lado daqueles que nunca ou raramen
te faltavam, subsistiam os que, sob pretextos variados, multiplicavam as 
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ausências. Alguns tentavam retardar a tomada de posse, alegando hipoté
ticos ou reais impedimentos, como escrevemos atrás. 

Nao raro as faltas aparecem justificadas quase sempre por doença, 
fas sao muito mais numerosos os assentos e actas em que não ficou regis
tada qualquer razão da não comparência e, repetimo-lo, não conhecemos 
qualquer caso de Vereador punido com a multa prescrita nas Ordenações para 
dissuadir o absentismo. 

0 quadro anexo mostra-nos que, no conjunto, a média de Vereadores pre
sentes nao ultrapassou os 2,77 por sessão para o máximo de 4.Bem sabemos 
que as circunstâncias já assinaladas dos anos em que não havia senão 2 ou 
3 Vereadores agravam esta constatação genérica. Mas se excluirmos os anos 
de 1626-1627 e 163^-1636, o panorama não se mostra profundamente diferen
te: 2,87 Vereadores por sessão o que equivale a dizer que em cada uma de
las não se atingiu a média de 3 Vereadores. Em termos percentuais o absen
tismo atingirá assim os 28,3%, conforme se poderá apreender pelo gráfico. 

0 absentismo pode ainda ser avaliado a partir de outro dado: em 
quantas sessões ê que or Vereadores estiveram presentes na totalidade, 4 
ou 3 conforme as pautas.(Excluiremos da resposta o triénio de 163^-1636, 
dadas as irregularidades verificadas). 

Ora o número de reuniões em que as equipas se apresentaram comple
tas na sala, mostra-se modesto, mesmo tendo em conta algumas demoras na 
tomada de posse por desculpa dos intervenientes ou defeito da pauta: não 
chega aos Z% das sessões realizadas.(Em 2.458 sessões apenas em 562 com
pareceram na totalidade). 

Sendo os conjuntos renovados ano a ano, a curva do absentismo apre -
sentada no gráfico mostra-se muito irregular, variando certamente em fun
ção das circunstâncias concretas das pessoas nomeadas em cada pauta. Anos 
houve em que as ausências foram insignificantes: em I626, em que não havia 
mais que 3 Vereadores, o absentismo ficou-se pelos h%y/,% 0 facto de a equi
pa se encontrar incompleta explicará a notável assiduidade? Mas no ano se
guinte, os mesmos Vereadores, reconduzidos por- ausência de novs pauta, 
apresentou indice de faltas bastante mais elevado. Cansaço doeargo? E em 
1584 o grau de absentismo ê baixo não porque os Veradores fossem excepcio
nalmente diligentes mas porque se mantinha o costume de os ausentes ou im-
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pedidos serem substituídos por quem OS cidadãos elegessem para o efeito. 
Pelo contrário,em 1585,1588,1616,1655 e 1638 o absentismo foi ele

vado.^e a conjuntura politico-fiscal explica os picos de I635 e I638 e o 
emprazamento dos Vereadores em Lisboa lança alguma luz sobre o de I585, 
os dois restantes estarão mais relacionados com circunstâncias particula
res dos Vereadores do que com razões de conjuntura. Os condicionalismos 
pessoais,outrora como nos nossos dias,parece ser factor decisivo nestas 
coisas.Gomo explicar senão por essa via a espantosa irregularidade da as
siduidade dos Procuradores do Concelho,patente no mesmo gráfico? 

7.6-Grau de instrução 

Escrevemos atrás que durante o periodo que nos ocupa,não abundaram 
na Câmara do Porto os Vereadores letrados,isto é,possuidores de graus aca
démicos. Dos 99 nomeados,apenas um exibia uma licenciatura obtida na Uni
versidade de Coimbra:o L.do Manuel Alvares que,além de substituir inte
rinamente' e por prazos curtos oficiais impedidos ou ausentes,serviu ofici
almente em 1586.Durante a primeira metade do séc.XVII não há,pois,Verea
dores letrados na Câmara portucalense. 

Tal circunstância não afectou o normal andamento dos assuntos da 
Edilidade pois esta,além de contar,por vezes,com Procuradores do Conce
lho licenciados,dispunha permanentemente de um assessor jurídico - o Sín
dico - instituição que abordaremos adiante. 

Mas o não ser graduado não significava que não fossem instruídos.Os 
livros de Vereações e outros mostram-nos que não só não há qualquer caso 
de analfabetismo entre eles mas também,Regra geral,desenham com perfeição 
e beleza as letras do préprio nome. 

Não favoreceram muito o culto das letras na nossa Cidade. Haja em 
vista a sua atitude,já analisada em pormenor,perante as classes de latim 
dos Jesuítas.Os preconceitos e receios da época não ajudavam muito e nis
so encontraremos talvez motivo de desculpa. 

Mas alguns terão sido particularmente instruídos e amigos do saber. 
Pantaleão de Seabra de Sousa ê exaltado por Manuel Pereira de Novaes por 
ter mandado escrever uns versos no frontespício da Fonte das Virtudes. (230 
Além disso,era publicamente reconhecido e apreciado pelas suas letras e 
ciências.(237) 
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António Leite do Amaral,por seu turno,era reputado como pessoa 
" douta e versada nas antiguidades da cidade",(238) 0 mesmo gosto pe
las coisas históricas ó detectável em João de Figueiroa Pinto,o qual 
ê qualificado de muito erudito por Cristóvão Alão de Morais. 0 insigne 
genealogista acrescenta que o Vereador ajudou D.Rodrigo da Cunha na 
redacção do seu importante Catálogo dos Bjspos do Porto.(239) 

Não devemos esquecer a competência e a eficácia com que Baltasar 
Pinto Aranha reorganizou o Cartório Municipal,recopiando velhos e gas
tos códices,tarefa impossível de levar a bom termo por quem não possu
ísse preparação adequada. 

De resto,como nos teremos apercebido,as funções de Vereador não 
eram puramente administrativas.A componente judicial não se revestia 
de somenos importância.Todas as semanas,por mais que uma vez,concediam 
audiências para julgar pequenos delitos. 

Tais atribuições exigiam alguns conhecimentos jurídicos ainda que 
rudimentares,sobretudo quando o Juiz de Fora se achasse ausente ou 
impedido. 

Acreditamos que,tal como na Inglaterra da época moderna,(2^0 )a 
ausência de preparação jurídica específica fosse colmatada com a apren
dizagem empírica obtida no convívio com os homens de leis. E os mais 
velhos transmitiam,por certo,aos sucessores as linhas fundamentais do 
direito costumeiro firmado nos tempos antigos em que os Juízes ordiná
rios eram de recrutamento local. 

8 - Os Vereadores e a Vereação.Relações entre Vereadores. 

0 absentismo dos Vereadores,vistas as coisas à distância e em 
termos genéricos, não impediu o funcionamento regular da Instituição 
municipal. 

Todavia,em certos períodos já assinalados,a falta de quorum en
travou e prejudicou gravemente a actividade governativa que o Senado 
devia desempenhar. 
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Tais situações ocorriam tendencialmente no início de cada manda
to quando se libertavam os "velhos" e os "novos" Vereadores retardavam 
a sua própria tornada de posse ou então nos meses de férias,Agosto e Se
tembro em que,às vezes,nem as obrigações da gpvernança retinham os Ofi
ciais na cidade. 

Mas,não raro, o absentismo de um ou outro elemento prolongava-se 
exageradamente e exasperava quem tentava cumprir,Assim aconteceu em 1591 
com D,Jerónimo Pereira de Meneses que,agastado e saturado de compare
cer sozinho nas reuniões camarárias.denunciou a situação insustentável 
ao Desembargo do Paço.(2^1) 

Como meio de garantir a assiduidade dos companheiros o processo 
foi eficaz. 

As vezes,o absentismo prolongado era assumido como sinal de pro
testo por qualquer anomalia ou atentado contra os privilégios da cida-
de:assim,em l62kt durante cerca de três meses,os Vereadores quase não 
compareceram por discordarem da nomeação do Escrivão da Câmara feita 
interinamente pelo Governador da Relação em favor de Pantaleão de Figuei-
roa, 

Fica-nos a dívida se o descontentamento dos Vereadores era provo
cado pelas circunstâncias da nomeação (à Câmara pertencia apresentar 
o Escrivão ) ou se pelas circunstâncias da pessoa nomeada,De qualquer 
modo,o Procurador da Cidade e os do Povo reclamaram contra a não com
parência e antes de terminarem o mandato,o Corregedor da Comarca rece
beu ordens do Poder central para os obrigar a retomarem a actividade 
governativa normal,sob pena de prisão na cadeia pública.(2^2) 

Ao que nos parece,não houve necessidade de aplicar a pena. 
Nos fins deste período,a falta de quorum quase crónica era conse

quência de as equipas se acharem desfalcadas,Assim,em 1634,chegou a re-
correr-se ao Procurador da Cidade para,ilegalmente.completar o numero 
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legal. A morte de ura Vereador e o cansaço dos restantes que já vinham 
servindo desde I63I, parece ter sido a causa directa das dificuldades. 
Em I638 repetiuse o mesmo equívoco. 

Em certas situações, por exemplo na eleição de almotacés adiada 
por duas vezes por falta de quorum, parecenos que a ausência do Vereat* 
dor que completaria o número legal era premeditada e visava impedir a 
eleição de quem se não desejava.( 2h3) 

*» "* 
■/ As relações dos Vereadores entre si, porventura conflituosas em cer 

tos momentos, não nos parece que alguma vez tenham atingido situação de 
ruptura.E quando se tratava de defender os privilégios da cidade,a coe
são foi total e quase sem excepções,conforme já assinalámos. 

Uma área fértil em conflitos entre os Vereadores era a da eleição 
dos almotacés, nomeadamente quando esse acto reflectia e repercutia as 
tensões e rivalidades entre grupos sociais adversos. Ê difícil identic 
ficálos e isolálos na sociedade portuense deste período. Mas não é 
crível que as desinteligências que quase sempre sucediam por alturas 
da eleição dos almotacés não fosse consequência da defesa que cada um 
pretendia fazer das suas clientelas. Aparentemente o mecanisno de deli
beração por maioria deveria bastar para resolver as situações. Mas nem 
sempre resultou porque muitas eleições foram contestadas per alegada 
falta de qualidade dos eleitos e, nessa medida, por transgressão das 
provisões reais. E quando a maioria vencia limpamente, a minoria nem 
sempre soube perder.As vezes amuava. 

Por exemplo, em Maio de I587 os Vereadores "derrotados" na elei
ção dos almotacés deixaram de comparecer. Logo o Juiz, a requerimento 
dos Procuradores do Povo intimouos a, sob as penas da lei, não persis
tirem nas faltas. Na sessão seguinte já assinaram a acta.(ikk ) 

Nao raro, os Vereadores vencidos tentavam fugir à obrigação de as
sinar a resolução final, como a lei lhes ordenava.(2^5) Outros assinavam 
mas declarando o sentido do seu voto: "votei em Nuno Tavares e como ven
cido assino esta eleição"  declarou António Pereira de Vasconcelos em 
1599. (22f6> 

A desinteligência mais grave no seio da vereação terá ocorrido em 
1598, ap&s a morte de Filipe II e depois da eleição, em Junta, dos Pro
curadores que, em nome da cidade, haveriam de ir a Madrid "dar homena
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gemMao novo rei. 
Foram eleitos dois Vereadores,Bernardo Pereira e António Pereira 

de Vasconcelos,maximamente interessados na viagem e na missão pois,des
de há dias,tentavam dinamizar e apressar o processo da eleição.Não é de 
excluir que tenham tentado orientar os votos a seu favor.Aliás,logo a-
p6s a eleição,os dois companheiros excluídos e o Procurador da Cidade 
quiseram embargá-la sob o pretexto pertinente de que,a ser válida,a ci
dade corria o risco de ficar sem governo.(2k?) 

E quando pretendiam obter a credencial e a procuração a ser assi
nada por todos os Vereadores, o jovem Baltasar Pinto Aranha objectou 
formalmente contra a ida dos companheiros, achando que a visita ao Rei 
devia ser rapidamente realizada mas por outra individualidade a desi
gnar,sendo exclusivamente visita de pêsames.Na sua opinião, não tinha 
cabimento dar-se homenagem ao novo Bei porque já estava dada desde I583 
e a sua renovação devia ter lugar sim, mas em Cortes e em Portugal. 

Bernardo Pereira ripostou duramente ao discurso do companheiro 
mais novo, pondo a discussão em termos de lealdade ou deslealdade ao 
Rei, insinuando que os pontos de vista de Baltasar Pinto Aranha eram 
suspeitos politicamente e "contrários ao serviço de sua Magestade". 

Aranha defendeu-se da insinuação argumentando e recordando os 
serviços que seu pai, Pêro Pinto e ele próprio haviam proporcionado ao 
Soberano, prova incontestável da sua fidelidade. 

A discussão deve ter sido acalorada. Ambos exigiram ao Escrivão 
que relatasse na acta tudo quanto fora dito e um e outro requereram uma 
cópia da mesma. (2^8) 

A missão não se chegou a efectuar, talvez porque o Rei tenha dado 
orientação nesse sentido. Aliás, desde muito cedo, Este prometeu visitar 
o Remo de Portugal e então receber as homenagens. 

Ignoramos que marcas deixou esta questão no relacionamento dos Ve
readores intervenientes. Mas, nas actas seguintes não se descobrem gran-
des sinais de animosidade. 

• Neste e noutros dezaguizados semelhantes vinha ao de cima a im
portância do Juiz de Fora que, quando não era ele próprio contestado (e 
era-o se.nao sabia ser isento) gozava de autoridade para encontrar a so
lução de compromisso entre as partes a qual não redundasse em desonra 
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de nenhuma delas. 
Em 1645, os Vereadores não foram capazes de acabar uma reunião, 

abandonando todos precipitadamente a sala por não se entenderem quan
to à nomeação dos Juiz dos Órfãos interino a qual, assim, ficou por de
cidir. (249) Ora, nessa sessão, faltou o Juiz de Fora cuja presença e 
prestígio jurídico- institucional teria certamente acalmado os ânimos 
e ajudado a encontrar a solução adequada. 

9 - Conclusão 

De tudo quanto ficou dito,parece poder concluir-se que o ofício 
de Vereador,o mais importante da hierarouia dos cargo-- municipais de 
recrutamento local,mereceu ao Soberano permanentes atenções,sobretudo 
no referente âs principais Câmaras do Fcino.Iíão era Vereador quem o de
sejava ras quem o Rei nomeava ainda cue com base na eleição local. 

C exercício do ofício se,para alguns,acarretou sacrifícios-e ten
sões de vária ordem,trouxe para todos a excelsa honra de enfileirarem 
^o grupo dos notáveis da governança, cabaça *?, nobreza -'- ci dp de 

Pensamos,no entanto,que o fascínio pelo cargo não foi uniforme. 
Â medida que a Administração filipina impunha o prestígio dos seus 
agentes junto do poder local,nomeadamente o Juiz ce Fore c o Corregedor 
da Comarca,acentuava-se a centralização c a dependência do município, 
«este afecto,a instalação da C a B a d a p o l a ç~ 0 n a c i d a d e c o s a n p l í s s i_ 
mos privilégios e poderes de que gozava o Governador afectaram profun
damente o ritmo e o estilo da gestão municipal. 

Hcsmo assim,o cargo continuou n, posae de um número reduzido de 
famílias.F se diminuíram os atractivos,não parece ter diminuído a obri
gação que os nobres e cidadãos do F0rto sentiam de,através da gover-
nanç,defcnder os privilégios e liberdades ancestrais.Ê mesmo provável 
que para um grande numero,o ofício de Vereador se apresentasse como 
um exercício do dever tanto quanto uma exirência dp a r.onr^. 
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N O T A S 

(1) - AGS, SPj_ L. 1491, fl. 73. 
(2) - AGS, SP, L. 1527, fls.50-50v. Para Santarém além de 3 Vereadores 

e um Procurador,era nomeado anualmente na pauta um Alferes. 
(3) - A cidade de Lisboa nos finais do século XVI dispunha de Presiden

te e 6 Vereadores. (Documentos do Arquivo Histérico..., p.83) 
No"século XV, ao que parece, os Vereadores eram 3» Ver RODRIGUES, 
Maria Teresa de Campos, o.c.,apêndice. 

(4) - A nossa fonte de informação para estes dois lugares são as obras 
já citadas de Alberto Vieira BRAGA e Alexandre de Lucena e VALE. 

(5) - AGS, SP, L. 1465, fis. 437-440. 
(6) - Ord.Manuel., L. 1Q , tit. XLVI. Ord. Filip. L* 1Q, tit. 67. 
(7) - 0 Regimento aqui referido foi publicado por SILVA, J, J. Andrade 

e , o.c., 1634-1640, pp. 228-230. A eleição de Évora a que nos 
atemos encontra-se no : AGS, SP, L. 1475, fis. 457-468. 

(8) - ADE, L. 10 dos Originais, fl. 366. 
(9) - AGS, SP, L. 1465, fl. 461. 
(10)- Corpus Codicurn ..., L. 10 das Chapas, pp. 67,71 e 74. 
(11) - AGS, SP, L. 1475, fl. 465v. 
(12) - SILVA, J.J. Andrade e,o.c, .1634-1640, p. 229. 
(13) - Corpus Codicum ..., L. 1Q das Chapas, p. 89. 
(14) - ADE, L. 10 dos Originais, fis. 355-356. 
(15) - SILVA, J.J. Andrade e, o.c. , p. 229. 
(16) - AGS, SPj_ L. 14?5, fl. 465. 
(17) - Pela caminhada recebeu 2$000 reis. AHMP, L. 8 do-Cofre dos Bens 

do Concelho(l635), fl. 27. 
(18) - AHMP, LV 39, fl. 309v. 
(19) - Ord* Filip. , L. lQ„tit. 67.introdução. 
(20) - AHMP, LV 38, fis. 33-84. 
(21) - AHMP, LV 38, fl. 142. 
(22) - AGS, SP, L. 1475, fis. ̂ 6lv.-462. 
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(23) - ADE, L. 1Q dos Originais, fis. 351-351v. 

(24) - AHHP, Indice dos Livros de Vereações do Século de 1500, f1.179. 

(25) - AGS, SP, L. 1550, fl. 348. (Carta do Vice-Rei ao Rei de 12.7.1586 

(26) - SILVA, J.J. Andrade e, o.c, I6l3-l6l9. p. 121. 

(27) " Idem, 1627-1633, p. 321 (cap.s 39 e 37 do Regimento) 

(28) - Em 1584 o Licenciado Manuel Alvares foi eleito para servir nas 
ausências dos demais Vereadores (AHMP, LV 26-, fis. 204 e 343v.) 
e Francisco, Rodrigues Freitas,do mesmo modo, serviu no lugar 
do Procurador Francisco Neto de Figueiroa.(AHMP, LV 26, fl.266). 

(29) - Ord. Manuel. L. 1Q, tit. XLV. 

(30) - AHMP, LV 27, fis. 201v.202. 

(3D - AHMP, LV 29, fis. 119-120. 

(32) - AHHP, LV 29, fl. 310. 

(33) - AHMP, LV 30, fl.200. 

(3*0 - AHMP, LV 48, fl. 123V.-124. 

(35) - VALE, A. Lucena e, o._c. , p.XXVII. 

(36) - Ord, Filip. L. 1Q , tit. 67, § 6. 

(37) - AGS, Estado, maç. 4o47, fl. 21. 

(38) - AHHP, LV 48, fl. 15v. 

(39) - Por exemplo, nas sessões de 8 e 2l> de Julho de 1390-aparecein-nos 
4 Vereadores.("Vereacoens" ..., pp. 24 e 29). Mas em outras reu
niões aparecem apenas 3. 

(40) - AHMP, Próprias. L.5, fl. 114. 

(41) - AHMP, idem, fl. 205. 

(42) - AHHP, LV 48, fis 40-44v. 

(43) - AHMP, idem, fl. l6v. 

(44) - AHMP, idem, fis. 3̂ v e 38. 

(45) - AHMP, LV 47, fl. 25v. 

(46) - AHHP, idem, fl. 117. 
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(47) 
(48) 
(49) 
(50) 
(51) 
(52) 
(53) 
(54) 

(55) 

(56) 
(57) 
(58) 
(59) 
(60) 
(61) 
(62) 
(63) 
(64) 
(65) 
(66) 
(67) 

AHMP, LV 47, fis. I4l-l4lv. 
AHMP, LV 46, fis. 2-2v. e fl. 192. 
Foi substituído em 3.H.I628. ( AHMP, LV 46, fl. 191v.). 
AHMP, Próprias, L. 5, fl. 55. 
Ord. Filip., L. 1Q , tit. 67, § 9. 
BRAGA, A. Vieira, o.c. , p. I58-I62. 
ADE, L. 10 dos Originais, fl. 359. 
AGS, SVj_ L. 1475, fl. 459. 
Depreende-se do texto citado de Alexandre Lucena e VALE q 
Actas entre 1626 e 1637 desapareceram. 

- AHMP, LV 27, fl. 212-212V. 
- AHMP, LV 55, fis. I62-I63. 
- AHMP, LV 28, fl. 227v. 
- AHMP, LV 29, fis. 310V.-311. 
- AHMP, LV 28, fis. I66v.l67. 
- AHiiP, LV 46, fl. 191V.-193. 
- AHMP, idem, fl. 267. 
- AHMP, LV 29, fl. 25. 
- AHMP, LV 29, fis. 122V.-124. 
- AHMP, LV_47, fl. 293. 
- AHMP, LV 48, fl. kO. 

- AHMP, L. 4o de Sentenças, fl. 26. 
- AHMP, LV 4?, fl. 311 v. 

(69) - GUIMARÃES, Fernando, ô ç.. , p. 6. 
(70) - AGS, SP, L. 1475, fl. ̂ +61 e ADE, L. lg dos Originais, fl 
(71) - AHMP, LV 27, fis. 12, 26, passim. 
(72) - AHMP, LV 27, fl. 307. 

( r o \ ou ) 
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(73) - AHMP, LV 42, fis. 61-62. 

(74) - ADE, L. 1Q dps QriRinaiB.fi. 348-353. 

(75) - AHMP, LV 32, fl. 176v. 

(76) - AHMP, LV 40, fl. 196v. 

(77) - AHMP, LV 28, fls.l66v.-l67. 

(78) - AHMP, LV 29, fis. 175V.-176. 0 facto de 1590' ter sido convida
do para servir como almotacé leva-nos a pensar que em 1589, 
nao obstante carecermos de Livro de Vereações desse ano, ser
viu efectivamente como Vereador. 

(79) - AHMP, LV.28, fl. 179. 

(80) - AHMP, LV 51, fis. 199v. e 212v. 

(81) - AHMP, LV 29, fl. 329. 

(82) - AHMP, LV 45, fis. 6lv. e LV 37, fl.235. 

(83) - ADE, L. 10 dos Originais, fl. 366. 

(84) - Ord. Manuel. L. IS, tit. XLIV, § 4l. Ver ainda Corpus Codicum... 
L. 10. das Chapas, p. 44. '— 

(85) - AHMP, LV 33, fis. 75-75v. Corpus Codicum ..., L. 10 das Chapas. 
pp.225-226 (carta régia ue 10.4.1525) e p. 104,(carta riria de 
12.7.1568). 

(86) - Corpus Codicum ..., idem, p. 177.(Provisão de 3.4.I573) 

(87) - AHMP, LV 34, fis. 151V.-154. 

(88) " Corpus Codicum ..., L. da Contenda ..., pp. 292 e 294. 
(89) - AHMP, LV 54, fl. 43v. 

(90) - AHMP, LV 31, fl. 170. 

(91) - Eli 1591 Pêro Pinto trouxe de Madrid uma provisão a dispensar os 
Vereadores de servirem de almotacês.(AHMP, LV 29, fl. 368v.)E 
em l6ll foi promolgado um alvará que confirmava tal provisão. 
(Corpus Codicum, L. lQdas Chapas, p. 262 e AHMP, Próprias, L.4, 
fl. 224).Mas aos Vereadores restou sempre o direito de opção 
se quisessem exercer tal ofício. E alguns prescindiram do privi
legio. * 

(92) - AHMP, LV 44, fl. 273. 

http://QriRinaiB.fi
http://fls.l66v.-l67


(93) - AHMP, LV 47, fl. H v . 

(94) - AHMP, LV 45, fis. 48-48v. 

(95) - Corpus Codicum..., L. 2Q das Chapas, p. 42.(Alvará de 28.lO.l626). 
(96) - AHMP, LV 34, fl. I50. 

(97) - AHMP, LV 39, fl.25. 

(98) - AHMP, LV 41, fl. 160. 

(99) - AHMP, LV 47, fis. 142-143. 

(100)- AHMP, idem, fl. l47v.A carta régia tem a data de 16.8.1635-e foi 
publicada no L. 2° das Chapas, fl. 57. 

(101) - Utilizaremos neste comentário a edição da Real Imprensa da Uni
versidade de Coimbra de 1797» 

(1°2) - Ord. Filip. L. 10,tit. 66, introdução. Utilizamos a edição da 
Imprensa da Universidade de Coimbra,de I850. 

(105) - Pelo menos desde 1590 o Provedor da Comarca fiscalizava as con
tas do tesoureiro da Câmara do Porto. AHMP, L. 60 do Cofre dos 
Bens do Concelho (1590) fis. 9-23. 

(104.) -Ord. Filia. L. 1Q,tit. 62, § 75. 

(105) - Idem, tit. 66, § 26. 

(1Q6) - Corpus Codicum.... L. 20 das Chapas, p. 4l. (Carta régia de 
, , x 25.1.1626). SILVA, J.J. de Andrade e, o.c, I62Ó-I627T p.155. 
(105A) - AHMP.Tombo Velho»E tomò,fl. 645v. 
(10?) - AHMP, LV 42, fis. 115-117. 

(108) - AHMP, LV 43, fis. Il4v e 124. Em 3-6.1620 o Rei, a propósito da 
nomeação do Escrivão da Câmara, chama a atenção do Desembargo 
do Paço para que todos os ofícios da Câmara do Porto hão-de ir 
a consulta antes de serem providos. SILVA, J.J. de Andrade e, 
o.c, 1620-1627. pp. 11 e 29. 

(109) - SILVA, J.J. de Andrade e, o.c, 1627-1633. p.. 151. 

(HO) - SILVA, J.J. de Andrade e, o.c, I603-I6I2. p. 211 (alvará de 30 
de Novembro de l607). 

http://28.lO.l626
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(111) - ANTT.maç. 3° de leis.(^0.7.1591) 

(112) - AHMP.LV 30,f1.21 

(113) - AHMP.LV 41.fl. 171v. 

(114) - AHMP.LV 43.fl. 190v. 

(115) - Em 1612 o Vereador Baltasar de Gois Mascarenhas foi mandatado pa
ra,em sua casa,tratar com os juízes dos ofícios as taxas a pro
mulgar na cidade.Mas o documento final teria que ser aprovado na 
Gamara. 

(ll6> - AHMP.LV 27,fl. 405 v. e LV 29,fl. 313v. 

(117)- DIAS, Francisco, Memorias de um Procurador del-Rei no Porto no 
século XVI. Porto, 1937, p. 102. ~~ 

(118)- Citado por MARAVALL, José Antonio , Poder, honor y élites en el 
siglo XVII, Madrid, 1979, p. 33. Ver nesta obra o bem funda-
mentado capítulo sobre o conceito de honra. 

(119)- AHMP, LV 38, fl. 84. 

(120)- AHMP, LV 42, fl. 191. 

("121)- REBELO, Diogo Lopes, Do Governo da República pelo Rei. Lisboa 
1951, p. 129. ~ 

(122)- AHMP, LV 47, fis. 306-30ÔV. 

(123)- AHMP, LV 29, fl*- 168. 

(124)- MARAVALL, José Antonio, o^c. , p. 33. 

(125)- AHMP, L. 3Q de Sentenças, fis. 367-368. 
(126) -AHMP, ibidem. 

(127)- GOUTO, Pf Luís de Sousa, o^ç. , p. 33, nota. 

d 28) -Corpus Codicum ..., L. 2Q das Chapas, p.8. Refira-se no entanto 
que em I608 o Desembargo do Paço proibiu os Corregedores de se 
sentarem nas Igrejas em cadeiras de espaldas com o Corpo da Câ
mara. (SILVA, J.J. de Andrade e, o.c, I603-I6I2. p. 222). 

(129)- AHMP, LV 27, fl. 3^6. 

(I30) - AHMP, L 2S de Sentenças, fl. I28v. 

(I3I)- GUIMARÃES, Fernando, o.c., pp. I98-I99. 



-508-

(132.) - DOHINGUEZ ORTIZ,Antonio,o.c. ,p.198-199 

(135) - A G S , ^ L.l'f65,fls. 239-240 

(13*) - AGS,idem,f1.5^6. Verifica-se que entre 1586 e I608 houve grande 
aumento dos salários dos Vereadores de Lisboa.E>e facto,em 10 de 
Maio de 1586,0 Cardeal Alberto informava o Pei de que cada um 
ganhava anualmente: 

-20$000 reis em dinheiro 
- 5 moios de trigo 
- 5 moios de cevada 
- 2 moios de trigo de mercê 
- 2 porcos,pelo Natal AGS,SP, L. 1550,fl.213 

Parece que a grande mudança na estrutura administrativa da Camar 
de Lisboa se registou em 1591,com a publicação do Regimento do 
°enado da Câmara (3O.7.591).A estrutura passou a ser a seguinte: 

- Presidente - fidalgo principal,como mandou D.Sebastião. 
- 6 Vereadores todos letrados desembargadores.Até aí eram 

3.(Ver nota 3) 
- 2 Procuradores da Cidade. 
- 4 Procuradores dos Mesteres que nao voltariam a servir se 

não passados 6 anos. (ANTT,maç. 3_g de leis) 

(135) - SILVA,J.J. Andrade e, o.c. 1627-1633.P.24l e AGS,SP,L.1529,fis.7 
e 92. 

(13-6) - AHMP,LV 47, fis. 34-35. 

(137) - SILVA,J.J. Andrade e ,o.c. l634-l640,p.65 

(138) - ANTT,maç.2Q de leis,fis. 65-66. 

(139) - AHMP,L. 30. de Sentençastfl.ll5v.-114 

(afto) - AGS,SP,L. 1529,fl.l73V. 

(I4l) - AIIMP,Sobejo das bisas .L.2 .fl,196v. 

(1&2) - Todas estas informações sobre propinas são colhidas nos diversos 
livros do Cofre dos Bens do Concelho onde as despesas aparecem 
discriminadas. 

(143) - AHMP.LV 3_9j.fl»48v. 

(144) - AHMP.LV. 37, f 1.7 5 

(1%5$ - AHMP.LV 48,f1.156 

(146) - Ord. Filip. livro lQ,tit.67,§ 10 

(1*1=7) - SILVA,J.J. Andrade e.o.c. l620-l627,p.9Q 

http://3_9j.fl�
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(148.) - AGS, SP, L. 1550, fl. 576. 

• (1^9) - ANTT, L. 10 dos Privilégios de Filipe III, fl. 50 -50v. 

(150) - AHMP, Próprias do Cofre, f1. 225 -226. Mais tarde, Belchior 
Vieira fez-se clérigo e deixou o cargo de Procurador da Coroa. 
AHMP, Cofre, L. 5, fis. 2? - 2?v. 

(151) - AHMP, LV 47, fis. 145- I45v. 

(152) - AHMP, LV 27, fis. 99 e ss. 

(153) - AGS, SP, L. 1485, fl. 64. 

(154) - AGS, SP, L. 1550, fls.89-89v. 

(155) - AHMP, LV 35, fis. 167-170. 

(156) - A face da documentação publicada no Livro da Contenda entre a 
Cidade e o Conde de Penaguiam, pp. 8O-8I, 95-101, 123 e I38 
nao parecera restar duvidas de que os Vereadores estiveram pre
sos na cadeia pública durante vários dias.Todavia, no ano se
guinte,o advogado de defesa do rendeiro da Imposição dos vinhos, 
Vicente Aranha, afirmou nas alegações que os Vereadores esti
veram presos- sim,mas em suas casas e não mais due 3 ou 4 dias. 
AHMP, L. 2S de Sentenças, fl. 282. 

(157) - AHMP, LV 40, fl. 2. 

(158) - AHMP, LV 42, fl. 60 e 102. 

(159) - SILVA, J.J. de Andrade e, o.c, I6l3-l6l9. p. 322. 

(160) - AHMP, Cofre, Ljj?, (caderno próprio), fis. 2 e 3. 

(161) - AHMP, LV 43, fl. 211. 

(162) - AHMP, Próprias do Cofre, fl. 21^-216. 

(163) - AHMP, LV 43, fis. 256-256v. 

(164) - AHMP, L. 3S de Sentenças, fis. 307-327. 

(I6.5) - ANTT, L. 2S de Leis, fis. 28v-30. 

(166) - Ord. Filip., L. 10 , tit. 62, § 72. 

(167) - AHMP, L. 7Q do Cofre dos Bens da Cidade, I6l0, fl. 37v. 

(168) - AHMP, L. 60 do Cofre dos Bens da Cidade, l60'f, fl. 27. 

(169) - AHMP, Arrematações de Rendas: L. 1, fis. 64-64v. 
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(170) - AIfl-îP,Sobejos das S i s a s , L . 3 , f i s . 2 - 3 

(171) - AID-IP,idem,fis. kB-kSv. 

(172) - AHMP,idem,fis. 10-11 o k7-h7v. 

(173) - AHHP,L. 10 de Sentenças,fis. 2?l-273 

(174) - MORAIS,Cristóvão Alão de, Pedatura Lusitana (imobiliário das 
famílias de Portugal ), Tomo III,vol. II, Por to, 1945, p. 421 

(175) - Idem,p.432 

(176) - BPMPtms. 1389.fl. 82. Ver ainda Corpus ^odicum... ,L. 1Q das 
Chanas, pp. 94-95 (alvará de I5.7.I566). 

( 1 7 7 ) " 0rd- FÍ1..L. 1Q ,tit. 67,introdução 

(178) - BPMP.ae. 1589.fis. 56-57. AHMP,Próprias,L. 7,fl. 148 

(179) - PAU,Virgínia,Os Brandões do Porto.Uma fortuna do século XV 

Porto,1959,p. 11 

(ISO) - MORAISjc^istóvão Alão de, o.c.IV Tomo,II vol.,p.57 

(l8l) - MORAIS,Cristóvão Alão de, o.c.,I tomo,II vol.,p. 501 

(132) - MORAIS,Crist6vão Alão de,II tomo,II vol.,p. 571 
(lo3) - FREITAS,Eugênio de Andrea da Cunha e, 0 Convento Novo de gante 

Maria da ^onsoj:a£ao_J_Padres Lóios) ,Porto, 1947,r>. 39 

(184) - MORAIS,Cristóvão Alão de.o.c.,1 tomo,II vol.,p.638 

(185) - MO MIS, Cristóvão Alão de.o.ç.I tomo, vol. I,p. 367. 

(186) - MORAIS,Cristóvão Alão de,o.c.,I tomo,vol II,p. 397 

(187) - AHMP,Sobejos das gÍ£as,L. 3, fis. 11-13 
(loo) - AHMP,idem,fl. 133 v. 

(189) - AHI-IP, Cofre da Cidade , Receita (I616-I63D . f Is . l6-l6v. Por se tra
tar de um Vereador transcrevemos a lista dos objectos penhorados: 
- 1 cadeia de 22 voltas de trança de oiro fino* 
— 2 vcltas de cadeia de colarinho com ura esgravatador; 
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!(190) 

(191) 

(192) 

(193) 

(19*0 

(195) 

(196) 

(197) 

- 22 pratos de prata de serviço ordinário; 
1 saleiro de prata dourada,antigo; 
1 prato de lavar BG mãos com um jarro de prata; 
1 salva e 1 púcaro de prata; 
2 galhetas e 2 castiçais de prata; 
1 cadeia de peças de oiro esmaltado que tem 48 peças esmal
tadas de branco,vermelho e verde. 

Todas estas peças - tão interessantes e tão sugestivas - foram 
avaliadas e caucionadas em 2^0^000 réis pelo ourives Manuel Fe 
nandes,o Maneque. 
Sobre Huno Tavares ver CPIIZ,António,Tomé* Tavares Carneiro«poe
ta portuense de seiscentos .Porto. 19j+l (Sep. do "Boletim Cultu
ral" da Câmara Municipal do Porto). 

AHMP,Obras Públicas.Arrematações I.3,fl. 222 

Informação amável do Dr.EugSnio de Andrea da Cunha e Freitas 
que agradecemos. 

MORAIS,Cristóvão Alão de, o.c. ,1 tomo,I vol.,p.235 

MORAIS,Cristóvão Alão de,o.c,IV tomo,vol.I,p. 285 
AHHP.LV 28,fl. I66v. 

MORAIS,Cristóvão Alão de, o.c.,IV tomo.I vol.,pp.l67-l68 

MORAIS,Cristóvão Alão de,ibidem. 

FREITAS,Sugonio ' "Andrea da Cunha e , Dois marictrados portuen
ses da Restauração in » 0 Tripeiro" , 5E serie, n= 8, Porto, 
19^7,pp. 183-184. 

(198) - MORAIS,Cristóvão Alão de,o.c,IV tomo,I vol.,p.3l4 
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(199) - AMP,A, BQ 6,L.17,fl. 57v. 

(200) - MORAIS, Cristóvão Alão de,o.c. ,IV Tomo, vol. II. pp. 4^6-^7 

(201) - AHMP,LV 39, fl.15 

(202) - AHHP,LV__27,fl. 30? v. 

(205) - AHMP.LV_J9j.fi.lOOv. 

(20^> - AHMP,LV___5,fl. 329V.-330 

(205) - MORAIS,Cristóvão Alão de,o__c__,I Torao,vol. II,p. l80 

(206) - SILVA,J.J. Andrade e,o.c. l634-l6*f0,p.229 
(207) - SILVA,J.J. Andrade e,ibidem. 

(208) - Ver o que atrás escrevemos sobre a nomeação dos Vereadores de 
Évora. 

(209) _ Fica-nos,porém,a dúvida sobre se o nomeado em I58O ê o mesmo que 
serviu em I628.O facto de neste último ano ocupar o lugar de Ve_ 
reador mais velho leva-nos a admitir que se trata da mesma pesCT 
soa. 

(210) - Fazemos esta afirmação com base na lista dos governantes do Por
to publicada no vol. XII,19^9 do "Boletim Cultural" da Câmara 
Municipal por J.A.Pinto FERREIRA.Eram eles:Bernardo de *'igueiroa, 
3rás Pereira e Luís ^arneiro. 

(Ô2l) * Eis os seus nomes:Cristóvão Vieira Homem,Francisco weto de *i-
gueiroa,L.do Manuel Alvares,Miguel da Costa,Pêro Pinto,Pantale-
ao Rebelo,Baltasar Delgado de Abreu. 

(212) - Ver sobre o assunto J-ÏARAVALL, José Antonio,Estado Moderno y Menta-
lidad Social. IITMadridT1Q7?,p. hRf, e ainda TOMAS VALIENTE, Franc is
co, Las Ventas de oficios de regidores y la formación de oligar
quias urbanas en °astilla -siftlos XVII-XVIII in Actas de las f 
Jornadas de metodologia aplicada a las ^iencias Históricas.vol 
III,Vigo, 1975,p.551-560. ~ 

(213) - Or d. Man. Livro lQ,tit. LXXIII. 

(214) - Ord. Filip.,Livro lQ,tit.94 . 

(215) - AGS,SJ^.L.l^,fis.^60-^63 

(216) - Livro da Contenda entre a Cidade ...,pp. 120^130 e 182-214. 

(2i7) - AHMP,Cofre,L.5,fl.40;L_y__3J5tfl. 175v. ; LVj_7.fi. 24lv. 

http://AHMP.LV_J9j.fi
http://LVj_7.fi
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(218) - AHMP, LV 44, fl. 248v. e LV 37, fis. 8v-9. 

(219) - AHMP, LV 28, fl. 165. 

(220) - AHMP, LV 33« fl. 82. 

(221) - AHMP, Sobejo das Sisas, L. 3, fl. 78. 

(222) - A partir de 26 de Junho de 1624 não mais aparece o seu nome 

nas Actas das Vereações. 

(22>) - MORAIS, Cristóvão Alão de, o.c, Tomo IV, yol. I, p. 8l. 

(22.h ) - A última reunião em que compareceu foi a de 25 de Outubro de 

1634. 

(225) - AHMP, LV 48, fl 15v. 

(226) - Ver notícia nos respectivos Livros de Vereações: 45, fl. 298v. 
46, fis. 192 e 266. 

(227) - BASTO, A. de Magalhães, Vereaçoens ..., p. 331.0 autor informa 
que na sessão de 26.6.1392 resolveu-se aue as reuniões se efe
ctuassem às k&s~ feiras e sábados. 

(228) - Ord. Man.,Livro 1Q,tit.XLVIt§ 23. 

(229) - Ord. Filip.,Livro lQ,tit.66,§ 1. 

(23Q) - Ord. Man.«ibidem 

(231) - Ord. Filip.,ibidem 
(232) - AHMP,LV_35_,fl.78v.-79«Cremos °.ue a verdadeira razão do Juiz de 

Fora era quepretendia assistir à eleição dos almotacês a qual 
corria o risco de nao ser conduzida segundo as normas das pro
visoes.Por isso proibiu o Escrivão de assistir aos Vereadores. 

(233) - AHMP.LV 42,fl.291v.e LV 43,fis.1-2 

(234.) - Em 1624 serviram de Escrivão sucessivamente os Vereadores Paio 
Correia Pereira e João de Valadares Carneiro.(AHMP,LV_45,fis. 
89v. e 91). 

(235) - AHMP.LV 47,fl. 11 

(236) - NOVAEStManuel Pereira de, o_;_c. ,p. 41 

(237) - NOVAES,Manuel Pereira de,idem,p.120-121. 

(238) - NOVAES,Manuel Pereira de,idem ,p. 107 

(239) - MORAIS,Cristóvão Alão de , 0 ^ . ,111 Tomo,I vol., p. 66/67 
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(240) - DUPu\TTD tGeorses f£ 2c. ,p . 170 

(241) - AHMP,LV_29,f ls . 346-34? 

(242) - AHMP.LV 4 3 . f l . 108 v . 

(243) - AHMPtLV 3 3 , f i s . 68v -69 

(244) - AHMP.LV 2 7 , f i s . 3 3 9 v . e 3 4 l v . 

(245) - AHMP.LV 4 0 . f l . 3 0 2 . Ver a i n d a 

p . I 6 9 ( p r o v i s ã o de 2 6 . 1 2 . l 6 2 6 ) 

(246) - AHMP.LV 3 3 . f l . l l l . 

(247) - AHMP.LV 3 4 . f l . l 8 2 v - l 8 3 . 

(248) - AHMP.LV 3 4 . f i s . I 8 7 v - l 8 9 

(249) - AHMP.LV 5 0 . f i s . 7 6 - 7 7 

http://43.fl
http://26.12.l626
http://33.fl.lll


-515-
CAPÎTULO IV - O PROCURADOR DA CIDADE 

1 - Enquadramento do ofício 

Para além do Juiz de Fora ( de oue trataremos na 3& parte) e dos 
Vereadores, as cidades e vilas eram geridas por outros oficiais de re
crutamento local dos quais os mais importantes serão o Procurador do 
Concelho e os Almotacés. 

0 Procurador do Concelho, na hierarquia dos cargos municipais 
ocupava o 30 lugar se bem que nas Ordenações Manuelinas ( 1 ) e Fili
pinas ( 2 ) o título dos almotacés preceda aouele. Todavia quando se 
trata de enumerar os ofícios municipais para os quais não se admitia 
escusa nem dispensa, o de Procurador vem referido logo a seguir ao de 
Vereador.( 3 ) 

Em termos de jurisdição era mais ampla, sem dúvida, a dos almota
cés. Talvez por essa razão se permitia ao Procurador da Cidade que acu
mulasse nas vacantes, cora o ofício de alnotacé e não se concedia o mes-
mo ao Juiz de Fora. Ë que o ofício de Juiz de Fora era superior ao de 
almotacé, e por isso o Juiz não o podia exercer em acumulação.( ^ ) Has 
as "qualidades" sociais e as "partes" exigidas para o provimento, eram 
idênticas nos dois ofícios. De resto, por provisão de 12 de Fevereiro 
de I63O, não podiam ser eleitos para Procuradores os indivíduos que an
tes não houvessem servido de almotacé.(5 ) Todavia, quanto ao tempo de 
exercício, o 1° levava vantagem pois durava normalmente um ano e o 2° 
nao excedia os 2 meses. 

Por outro lado, quando o rei escreve às cidades e aos concelhos 
dirige-se expressamente ao "Juiz, Vereadores e Procuradora 6 ) a i n d i_ 
car que o último fazia parte integrante do governo municipal. 

Este, de resto, intervinha directamente nas auestSes da governa
ção, não evidentemente no mesmo nível de competência dos Vereadores, maB 

de forma talvez mais visível e influente na vida quotidiana dos morado
res do burgo. Quando sigo de anormal perturbava o decurso e a rotina do 
dia a dia urbano ou o bem comum sofria prejuízo, não era certamente aos 
Vereadores que as pessoas se queixavam mas antes ao Procurador da Cida
de ou aos Procuradores do Povo. Veremos,aliás, que grande parte da acti
vidade reivindicativa destes se fará em solidariedade com o primeiro. 
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Modo de eleição 

A tramitação da eleição dos Procuradores da Cidade percorria as 
mesmas etapas que forara descritas para os Vereadores* As eleições, na 
sua fase local, eram superintendidas pelo Corregedor da Comarca e os 
três pares de eleitores que apontavam os nomes para o preenchimento 
do cargo eram os mesmos que escolhiam os Vereadores. 

Igualmente pormenorizadas eram as informações que Madrid exigia 
acerca de cada um dos eleitos e elegíveis, não se dispensando as no
tas confidenciais do Corregedor. Um dos aspectos que este refere infali
velmente ê a situação financeira dos indivíduos propostos. Tal se con
clui do documento do Arquivo de Simancas referente a Évora,tantas vezes 
citado. Dos doze nomes, apenas de um constava que era pobre, mas acres
centava o Corregedor: "tem talento para o cargo". Acerca de Francisco 
Pereira Soares, o Corregedor fornece um pormenor diverso: "sérvio por 
vezes de procurador, he muito rico e bom zello, mas he casado com hua 
molher que sahio ja emsãbinitada e cujo pai foi queimado".( 7 ) 

Dispondo de informações sobre aspectos julgados essenciais, o Con
selho de Portugal na Corte de Madrid apurava (é o termo utilizado) as 
eleições feitas localmente e submetia ao Rei a lista final a ser reme
tida anualmente às Câmaras. Recorde-se que a intervenção directa de Ma
drid na escolha final do governo local se verificava apenas nas cidades 
e vilas mais importantes. 

A aceitação do cargo era obrigatória, não sendo fácil arranjar ar
gumento válido para conseguir dispensa. Refira-se que, em I585, o Licen
ciado Gaspar Gonçalves Ferros alegou incompatibilidade entre as suas a-
tribuições de Promotor de Justiça Eclesiástica e Procurador Geral do Bis
pado e os deveres de Procurador da Cidade.( 8 ) Teoricamente tal incom
patibilidade era possível: bastava que surgisse uma demanda entre as en
tidades eclesiais e a Câmara. Kesrao assim, não logrou ser escusado. 

Todavia, a obrigatoriedade sõ se impunha e tinha efeitos a partir 
do momento em que ao nomeado era dado conhecimento oficial da eleição. 
D. Francisco de Ataíde não tomara posse de Vereador em 1588 por não ter 
sido encontrado. E Baltasar Delgado de Abreu, eleito Procurador em 1591, 
tendo-se ausentado da cidade "depois da pauta vinda", não houve modo de' 
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ser encontrado. 0 pai bera informara o escrivão que o achariam em Lis
boa em casa do cunhado, Geraldo Vaz, mas não declarava a rua por não 
a saber.( 9 ) 

Gomo é de calcular, os Vereadores queixaram-se ao Desembargo do 
Paço mas nem assim a questão foi resolvida. Por sua vez, o Juiz de Fo
ra em exercício opunha-se à eleição de um Procurador substituto, ar
gumentando que havia outro eleito por mandado de sua Majestade.(10 ) 

E assim chegou o fim do ano sem nue a cadeira de Procurador co
nhecesse o dono. Porém, em 1592, Madrid conservou a mesma equipa gover
nativa. Só que de Baltasar Delgado não apareciam rastos. Finalmente, 
talvez cansado de tão longa ausência, em Maio regressou ao Porto. Lo
go foi notificado e aprerentou-se na Câmara , alegando completo des
conhecimento da eleição.( 11 ) Ao que parece a desculpa foi aceite.Mas, 
como dissemos, não tardou muito a ser punido com a multa de 1$000 reis 
em virtude de ter faltado a uma reunião. 

Vimos acima que o Juiz de Fora se opôs à substituição de Baltasar 
Delgado de Abreu. Não se tratava propriamente de uma ausência justifi
cada ou de um impedimento reconhecido. 0 eleito nem sequer tomara posse 
e, por isso, o magistrado régio teimava em manter o lugar por preencher. 

Mas em 1592, logo que se confirmou que não viria nova pauta, sendo 
outro o Juiz, logo ele e os Vereadores convocaram o Procurador anterior 
para servir interinamente. Mas, tal processo de substituição era consi
derado via normal apenas quando o titular se encontrava emprazado. 

Geralmente a substituição fazia-se por eleição local presidida pe
lo Corregedor na qual tinham direito de voto os cidadãos convocados. 

Refira-se,porém, que a partir dos fins do século XVI, os livros 
de Actas- deixam de referir substituições eventuais, talvez porque dei
xaram de se fazer. Efectivamente,em I606, Gaspar de Cáceres permanece 
largos meses em Lisboa e os Vereadores limitaram-se a ameaçá-lo de oue 
iriam escrever ao Rei para que o substituísse. Será que, também em re
lação ao Procurador, Madrid reservou para si o preenchimento dos impedi
mentos? Parece provável. 

De qualquer modo, no fim do período, quando Gonçalo de Távora Dan
tas foi preso por insolvência do rendeiro da Imposição do sal de aue fera 
fiador, a sua substituição foi efectuada por eleição em Junta de cida-
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dãos.( 12 ) 

3 - Duração do mandato 

0 mandato normal do Procurador do Concelho durava um ano. Como 
a rendição da equipa era normalmente feita em bloco, o que dissemos 
para os Vereadores ê válido para os Procuradores. 

Mas houve divergências que, embora pontuais, convém assinalar: 
várias vezes aconteceu serem renovados os Vereadores, permanecendo o 
Procurador em funções. Assim aconteceu em 1595 com Pantaleão Rebelo, 
(13 ) em 1608 com Gaspar Vieira (l4 ) e possivelmente em I587 com Cris
tóvão Vieira Homem.(15)Entre 1631-16^0, Gonçalo de Távora Dantas foi 
mantido ininterruptamente em funções (não tem significado o período de 
3 meses em que esteve preso), servindo sucessivamente com três equipas 
de Vereadores,pelas razões atrás referidas. 

Segundo as Ordenações Manuelinas e Filipinas, não era vedada a 
repetição do mandato desde que passassem 3 anos após se ter servido. 
Pode dizer-se que, se exceptuarmos o caso dos Procuradores reconduzi
dos em anos sucessivos (Francisco Neto de Figueiroa (1580-158*0, Cris
tóvão Vieira Homem (I586-I587), Pantaleão Pebelo (159^-1595), Gaspar 
de Cáceres (1605-1606), Gaspar Vieira (I607-I608), Bernardo Godinho de 
Madureira (1626-1627), Jerónimo de Sousa (I629-I63O), Gonçalo de Távo
ra Dantas (I63I-I6A-O) , a prescrição foi cumprida. 

Vejamos o quadro da relação mandatos/indivíduo 

25 indivíduos serviram 1 mandato - k0,3% dos mandatos 
10 " " 2 " 32,2% " " 
1 » 7 " - 11,2% » 
1 " 10 » 16,1% " " ( 16) 

No conjunto temos a média de 1,6 mandatos por pessoa, o que 
significa, sem dúvida, maior renovação do pessoal dirigente do que 
no caso dos Vereadores. 
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k — Funções e competências 

Pelo teor das Ordenações Manuelinas que, afora um ligeiro acres
cento, as Filipinas repetem nos mesmíssimos termos, ao Procurador com
petia essencialmente o zelo pelo bem e pelos bens do Concelho: cuidar 
para que se não perdessem nem se danificassem os imóveis de fruição co
mum tais como pontes, fontes, chafarizes; fiscalizar a transgressão das 
posturas municipais para demandar os culpados perante o Juiz* providen-
ciar para que se arrecadassem os dinheiros procedentes das rendas e das 
multas aplicadas aos moradores e, no caso de não haver tesoureiro, sobre 
ele recairiam as atribuições respectivas.(17) 

As funções de promotor da justiça que lhe são assinaladas,(l8)ao 
menos no tocante ao Porto, são frequentemente desempenhadas pelo Síndi
co com quem o Procurador,aliás, colaborava muito de perto e cuja activi
dade fiscalizava quando tal se impunha. 

A julgar pelo que ficou dito e pela minúscula extensão do título 
de Procurador do Concelho nas Ordenações, a importância e alcance das 
suas funções não seriam por aí além. 

A verdade,porém, ê outra. Efectivamente, o Procurador da Cidade 
desempenhou papel de primeiro plano na dinamização da actividade governa
tiva municipal e na defesa dos privilégios e liberdades ancestrais dos 
cidadãos. Tratando-se de um cargo exercido individualmente (não assim em 
Lisboa onde havia dois Procuradores) natural é que a quantidade e quali
dade do labor desenvolvido dependesse muito das circunstâncias pessoais 
do Oficial. Mas quando os condicionalismos conjunturais se mostravam fa
voráveis e se buscava e obtinha a união e o apoio dos Procuradores do 
Povo, desenvolvia-se então toda uma actividade fiscalizadora do cumpri
mento das posturas e acórdãos municipais de que todos os moradores bene
ficiavam. 

Não raro,por isso, o Procurador do Concelho se mostrava figura 
exigente e talvez incómoda para os Vereadores. 

Assim, logo no início do período, em I583, Francisco Neto de Fi-
gueiroa levantou perante os governantes a já falada questão da juris
dição do Concelho de Bouças e dos lugares de Leça e Matosinhos que aaue-
les, de animo leve, para agradar ao Rei,haviam concedido a D. Francis
co de Sá (ver ia parte, I capítulo). 
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Convém aqui frisar a tenacidade, talvez um pouco tardia, com que 
o Procurador defendeu o património "desta sua pátria" e os termos du
ros, talvez acusadores, com que tentou convencer os governantes da ci■ 
dade a aproveitar as Cortes de 1583 para recuperar o que haviam alie
nado, antes que o Rei se pronunciasse definitivamente e se fosse do 
Reino para Castela.(19) 

No mesmo sentido, Gonçalo de Távora, em 1631 discordando aberta
mente da decisão do Juiz e Vereadores que haviam permitido que as duas 
partes das condenações pecuniárias do couto de Santo Tirso se dessem ao 
Mosteiro em prejuízo dos cofres da cidade, recorreu para a Relação onde 
lhe foi dado provimento.(20) 

A defesa dos direitos do Concelho constituía a razão de ser do 
cargo. Mesmo assim, num caso e noutro, não seria muito cómoda para o 
Procurador a oposição às decisões dos Vereadores que, no fundo, lhe e
ram hierarquicamente superiores.0 ofício exigia por isso independência 
do Procurador. Daí a razão para, em I566, o Rei proibir que os Procura
dores e escrivães da Câmara fossem recrutados entre os criados de cida
dãos ou das pessoas poderosas da Cidade e seu Termo.(21) 

De resto, em muitos aspectos, a actividade dos Procuradores da 
cidade devia fiscalizar,de certo modo,o zelo dos governantes. Por isso, 
estava na sua alçada requerer ao Juiz de Fora e aos Vereadores que com
batessem o absentismo dos companheiros e não pactuassem com as escusas 
e demoras dos almotacês em apresentarse ao serviço.E muitos assim o 
cumpriram. 

Assim, em 158^, Francisco Neto de Figueiroa, provavelmente o mais 
dinâmico de quantos conhecemos, secundado pelos Procuradores do Povo, 
requereu ao Juiz e Vereadores que compelissem Pêro Homem ao exercício 
efectivo do ofício de alraotacé pois, com escândalo do povo e desautori
zação da Câmara, passeavase pela cidade, sem ligar à nomeação.( 22) E 
em 1599, Álvaro de Sousa pretendeu que o Senado obrigasse os Vereado
res mais novos do ano anterior a tomarem posse do mesmo ofício de almo
tacê, como lhes competia ou os mandassem emprazados para Lisboa se con
tinuassem recusando. ( 23) 

A nomeação e posse de almotacês prestouse a constantes reclama
ções dos Procuradores da cidade: não sendo eleitos de acordo corn as pro
visoes reais, os protestos seguiamse inevitavelmente. Em I638 e 1640 
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tal aconteceu pela boca de Gonçalo de Távora Dantas. Çlh ) E em 1592, 
Baltasar Delgado de Abreu não se limitou a protestar: denunciou os Ve
readores acusandoros perante a Relação de escolherem indivíduos não 
qualificados. (25 ) Na maior parte dos casos, os Procuradores preferi
ram actuar preventivamente, lembrando aos Vereadores os tempos úteis 
para a eleição bem como as normas a observar quanto às qualidades a 
exigir aos candidatos. 
., Em I6I3,Domingos do Rego pretendeu requerer aos Vereadores que 

cumprissem o seu regimento, o que estes prometeram fazer.( 26)Também 
o absentismo dos governantes foi fortemente combatido por alguns Pro
curadores: em I59O, Figueiroa novamente Procurador, no seu estilo tradi
cionalmente exigente, solicitou que se obrigasse João Alvares Pereira 
de Azevedo a vir à Câmara tomar posse do cargo. (27 )Tendo sido nomeado 
outra vez em 1593 e, de novo, retardando notoriamente o assumir de fun
ções, logo outro Procurador, o Licdo. Baltasar Teixeira requereu ao Ju= 
iz e Vereadores que o intimassem a vir servir sem delongas.(2 8) Em 1599, 
tempo de peste e de fugas da cidade, ê a vez de Álvaro de Sousa lembrar 
ao Juiz que fizesse chamar Diogo de Madureira a fim de se apresentar na 
Câmara para cumprir o seu dever. (2 9) 

Diga-se que o termo "requerer" utilizado para estas acções,encer
rava grande força: o Juiz e os Vereadores teriam oue dar andamento aos 
pedidos assim formulados ou justificar a atitude contrária. 

Em 1624, Gaspar Pinto Geraldes preferiu outra via: obrigou o es
crivão da Câmara a lançar em acta as ausências sucessivas dos Vereado
res; do registo pediu cópia integral para, declara, denunciar a sua Ma
jestade o desgoverno da cidade.00) 

0 esforço vigilante dos Procuradores estendeu-se a outros cargos 
concelhios: em 159^ o Licdo. Baltasar Teixeira denunciou o solicitador 
da Câmara, Francisco Gonçalves Colaço, pela incúria e desleixo na apre
sentação das provas que as demandas da Câmara exigiam, perdcndo-se assim 
muitas questões. A proposta de exoneração que, de imediato, apresentou 
foi bem acolhida pelos Vereadores os quais, pelos vistos, haviam ante
riormente admoestado o solicitador remisso. 01 )Em I598 ê a eleição do 
Síndico, Licdo. Cristóvão da Costa de Sá,que descontenta o Procura-
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dor Licdo. David da Cunha que contesta a escolha com o argumento de que 
as suas funções de Procurador da Coroa eram incompatíveis com as de de
fensor oficioso da cidade. Além disso, acrescenta, sendo ele próprio um 
letrado, a Câmara poderia servir-se dele, escusando-se nova nomeação e 
poupando-se, dessa forma, os dinheiros públicos. (32-)Mas o Senado, pro
vavelmente suspeitando da isenção do opositor não o ouviu. Requerimen
to de igual teor foi apresentado mais tarde, em l607, pelo Licdo. Gaspar 
Vieira.(33) 

As vezes o pretexto da defesa do bem comum encobria motivações 
menos nobresj nos inícios de 1599, o mesmo Licdo. David da Cunha insis
tia com os Vereadores para que elegessem k Guardas-Mores da Saúde para 
assim se assegurar o controlo perfeito da situação de iminente contá
gio. Mas o Juiz de Fora entendeu que por detrás do requerimento do Pro
curador estava a vontade do Governador da Relação de querer intrometer-
-se em questões que pertenciam exclusivamente à jurisdição da cidade. (3*0 
E o advogado David da Cunha teria muitos motivos para tentar agradar 
ao supremo magistrado da fielação. 

Por outro lado, e mais frequentemente, o Procurador da Cidade, 
secundado às vezes pelos do Povo, denunciava e proèedia judicialmente, 
assessorado ou não pelo Síndico, contra as arbitrariedades dos oficiais 
da Justiça e da Fazenda ou simplesmente de personalidades importantes. 
No fundo, a justificação era simples: quando o bem comum estava em cau
sa eram eles os naturais denunciadores. 

Assim, em 1623 Paulo Vieira Aranha ganhou uma questão contra os 
oficiais do Duque de Bragança que exigiam às regateiras de peixe que se 
fizessem acompanhar de guias onde constasse o lugar em que haviam atra
vessado o pescado. Tal inovação ia contra o foral e costume antigo e 
afastava as vendedeiras que preferiam vende-lo noutro sitio,prejudican-
do-se desse modo o abastecimento urbano.(35) Em l6l8 foi João Vicente 
Carneiro quem se queixou na Relação contra o Corregedor e Provedor Lo
po Bias de Góis o qual pretendia que o Tesoureiro da Cidade pagasse 
mandados emitidos por ele próprio. Como ao Provedor não competia,nesta 
matéria, mais que tomar as contas ao Tesoureiro, o Procurador foi facil
mente provido. (36) Questões financeiras obrigaram mais vezes este Pro-



-523-

vedor a ter que responder a quesitos da Relação por aeções contra ele 
movidas.(37) 

Em 159^1 por sua-, vez,o Licdo# Baltasar de Araújoopos-se aos desí
gnios da Relação de fazer despejar as casas do cidadão Ambrósio de Ma
tos para nelas instalar um desembargador.(38 ) 

C o m o é de calcular,nestas reivindicações pelo bem comum que impli
cavam terceiros,o Procurador da Cidade era apoiado pelo benado da Câma
ra. Assim,em 1Ô29,quando se opôs,juntamente com os rrocuradores do Povo 
a que os Jesuítas vendessem o seu vinho livremente sem sujeição às ta
belas fixadas pela Câmara.(39) Em l6l8,João Vicente Carneiro reclamou 
no Senado contra a especulação do Escrivão das sisas do verde,Bento Fer
reira Dinis,cidadão?o qual cobrava pelos assentos mais do que a senten
ça da -«elação lhe permitia. Imediatamente é apoiado pelos Vereadores 
que o mandam notificar que não levasse por cada barco mais de 6 reis, 
sob pena de $0 cruzados e de 2 anos de desterro para Africa.(40 )Anos 
antes,em 1590,Neto de FigUeiroa reclamara com igual veemência e de
sassombro contra o ^scrivao da Alfândega o qual recebia pela descarga 
de navios acima do que o seu «egimento lhe autorizava. ( kl )Embora de
pendendo do Juiz da Alfândega,o Escrivão achou por bem acatar a inti
mação dos Vereadores. 

Defender ou manter íntegros os caminhos e servidões públicas era 
obrigação constante das °rdenações. Ora,nos anos setenta do século XVI 
os frades do mosteiro da Serra do Pilar haviam abusivamente tapado um 
caminho público antigo que ligava os Guindais de Vila Nova a Quebrantões 
e assegurava ainda o acesso à ermida de S.Nicolau e às pesqueiras que 
aí havia. 

A cidade nao pactuou com o esbulho.Mas a questão arrastou-se por 
anos.Finalmente,a mudança da CaSa do Cível para o Porto facilitou e 
tornou mais expeditas as coisas de justiçarem 1583,Francisco Neto de Fi-
gueiroa conseguiu do Tribunal a sentença que obrigava os frades a desim
pedir o caminho público. (42 ) No ano seguinte,o mesmo pretendeu impedir 
os beneditinos de prosseguirem obras na Travessa do Penedo da Rua Chã 
porque a cidade não lhes dera autorização para elas.O embargo foi decre
tado em consequência.( ^)N0 mesmo ano,requereu aos governantes que fos-
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sera à banda de além para mandar demolir o muro levantado pelos Capu
chos do Vale da Piedade o qual tapava o caminho público, (44') 

A defesa dos chãos do concelho reapareceu diversas vezes nas 
reivindicações dos Procuradores. Assim, em 1590, numa espécie de re
latório de fim de mandato, Figueiroa, entre outros pontos, alerta os 
Vereadores futuros para a urgência de ordenarem o derrube de uma pa
rede no campo de Mijavelhas (actual Campo 24 de Agosto) a qual ocu
pava solo da cidade.(45) Em 1606, Gaspar de Cáceres, requeria aos Ve
readores obrigassem os donos de terrenos e pardieiros da Rua das Tai
pas a virem mostrar os respectivos títulos à Câmara pois havia aí chãos 
que pertenciam à cidade e andavam em mãos alheias desde que a tropa, 
dez anos antee, se fora para fora.(46) 

Ê neste sentido de recuperação de solos perdidos ou desencamir. 
nhados que se deve entender a reivindicação de Afonso de Araújo, em 
1612, para se reorganizar o Tombo da cidade,(4?) que efectivamente se 
iniciou no ano seguinte. Felizmente este trabalho conservou-se intacto 
até aos nossos dias, possibilitando-nos a reconstituição pormenorizada 
do conjunto habitacional de algumas ruas da cidade. 

A luta contra os abusos que lesavam a comunidade devia,às vezes 
ser bem dura e difícil nomeadamente quando mexia com famílias podero
sas: em 1597 Francisco da Mota Rebelo insurgia-se contra Dona Antónia 
de Sousa, viúva de Manuel Cirne e irmã de Diogo de Sousa Alcoforado 
porque no restauro de sua casa da Rua Nova colocara colunas de pedra 
com as quais tomava a serventia da rua.(48)^esta vez, a resposta dos 
Vereadores foi que iriam pessoalmente ver o local e as obras. Desconhe
cemos o resultado desta diligência, se ê que chegou a ser efectuada.Mas 
em 1613, D. Catarina de Valadares foi intimada pelos Vereadores e der
rubar um muro levantado em local indevido.(49 ) 

As preocupações pela defesa do bem comum desciam a questões de 
estética : no mesmo ano de I6I3, o pedreiro Manuel Dias foi impedido 
de construir uma sacada na sua casa da Calçada da Relação para os Pe
lâmes porque tal acrescento, além de prejudicar o movimento da dita 
rua, tomava a vista dela.(50) E,em 1617, Jerónimo Rebelo da Maia re
queria que ao tanoeiro Manuel Gonçalves não se desse licença para le-



-525-

vantar uma casa no vão do Postigo dos Banhos, pois,dessa forma, pre
judicaria asvistas dos moradores.(51) 

Outras vezes respeitavam a medidas de prevenção contra perigos 
vindos do exterior: em Março de 1590, em sintonia com os Procuradores 
do Povo, Francisco Neto de Figueiroa reclamava contra a abertura de 
um buraco na muralha para instalação do cano de água que ia das Fon
tainhas para o Colégio dos Jesuítas. Naquela época do ano parecia-
-Ihes temerário franquear assim a entrada a hipotéticos inimigos ou 
hóspedes indesejáveis.(52) 

Outras vezes ainda ligávam-se a questões de segurança dos tran
seuntes pela via pública: em 1598 o Lie.do David da Cunha requereu 
que se desse ordem de demolição das casas de Dona Maria de Abreu por
que estavam ameaçando derrocada.(53) 

Fazia parte ainda das atribuições tácitas do Procurador da Ci
dade ( e igualmente dos do Povo) a denúncia de situações e circunstân
cias que acarretassem aumentos do custo de vida: assim, em 1590, Fran
cisco Neto de Figueiroa lembra ao Juiz e Vereadores a obrigação de 
fazerem "taxas porquoan-to algumas cousas andavão fora de preso", em 
grande prejuízo da cidade e do povo.(5*0 E frequentemente requereu aos 
governantes fizessem correições pelo burgo, arrabaldes e Termo para 
combater a especulação dos preços e a falta de honestidade por parte 
dos tendeiros e regateiras no tocante a pesos e medidas. Assim o exi
giu em 1608 o Lie.do Gaspar Vieira.(55) E quase todos os Procuradores 
lembraram aos Juiz e Vereadores tal obrigação. Em muitos casos, o pró
prio Procurador e outros oficiais se lhes juntaram neseas missões. 

As vezes, paradoxalmente, solicitavam a subida de preços de al
guns géneros para garantia de melhor abastecimento público: por exem
plo, em 1594 os do Povo e o da Cidade requereram aumento da tabela 
do azeite.(5ô)£era essa medida, aos almocreves não interessava vender o 
produto. Os problemas do abastecimento estão ainda subjacentes nas 
exigências de Francisco Neto de Figueiroa e de Francisco da Mota Rebe
lo para que se cumprissem as provisões que mandavam que de todos os 
vinhos e sumagre que se exportavam pela foz do Douro, ficasse o terço 
no mercado urbano. (57) 
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Viraos que as Ordenações lhes cometiam alguma responsabilidade 
pelos dinheiros e rendas públicas. No Porto, a tarefa incómoda de ar
recadar os dinheiros da Câmara coube normalmente ao Tesoureiro.Mas, 
os Procuradores mais zelosos não deixaram de se preocupar com essa 
questão, nomeadamente ao nível do controlo das contas. Assim, em 1584, 
Neto de Figueiroa, mais uma vez ele, reivindicava o direito de parti
cipação nas decisões das despesas a efectuar por conta do .cofre cama
rário, sugerindo mesmo que tais deliberações se efectuassem na Mesa, 
tendo presente o livro das despesas.(58) 

0 mesmo, em Fevereiro de 1590, recordou aos Vereadores a sua o-
brigaçao de tomarem contas aos companheiros antecessores e requereu-
-ihes que, para segurança do cofre, obrigassem os rendeiros a fornecer 
fianças pelas rendas que haviam arrematado. Caso as não dessem, fossem 
anulados os contratos.( 59) 

Não era, de modo nenhum, ociosa ou descabida esta exigência pois 
as dificuldades de receber os dinheiros públicos obrigava as entidades 
oficiais a precaverem-se através das garantias adequadas. Por isso,no 
fim do ano, Francisco Neto de Figueiroa ditou para"a acta uma declara
ção em que o assunto das finanças concelhias é pormenorizada e cautelo
samente tratado. Mesmo no fim do mandato, declina toda a responsabili-
dada no atraso que a ausência do Corregedor Gaspar Dias de Faria provo
cava nas arrematações das sisas de 1591.E antes de ser substituído, en-
contrando-se embargadas as rendas concelhias por processo posto por Ma
nuel de Matos Pais, antigo escrivão da Câmara, é o Procurador que tem 
de emprestar dinheiro para prosseguirem demandas importantes que cor
riam na Relação. (60) 

Não foi esta a última vez que um Procurador emprestou verbas à 
Câmara: em 1Ô20, António Vieira Pinto, para evitar o penhor das salvas 
de prata do concelho, adiantou 20$000 reis para despesas inadiáveis, 
parte das quais com demandas da cidade. <6l ) Acrescentei,porém, que não 
tardou a ser reembolsado. 

Curiosamente quando, em 1591, Baltasar Delgado de Abreu permane
ceu ausente em Lisboa, ignorando ou fingindo ignorar a sua nomeação,o 
campo das finanças ê dos que mais parece sentir a falta do oficial, tan
to mais que o Tesoureiro também não fora empossado. 
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0 sentido de responsabilidade pelos dinheiros públicos levou o 
Lie.do Baltasar de Araújo a protestar pelo facto de D. Jerónimo Perei
ra; de Meneses, depositário do cofre dos Sobejos das Sisas se ter ausen
tado, deixando a casa sern ninguém. 0 receio de golpes de ladrões apare
ce, nesta época, repetidamente docurientado. 0 mesmo zelo leva-o ainda, 
em Julho a propor e a defender a prisão de todos os recebedores de si
sas que ainda deviam à Fazenda Peai a prestação do segundo quartel.E-
ferctivamente o Juiz passou mandados de captura para ' todos os faltosos 
serem encerrados na cadeia e cobradas as dívidas através aos seus bens 
móveis e imóveis.(62) 

Recebedores e rendeiros das sisas e rendas da cidade encontravam-
-se permanentemente sob a mira dos Procuradores e raro foi o ano em que 
estes nao fizeram constar das actas de vereação requerimentos a exigir 
fianças daqueles agentes privados da recolha de tributos os quais,fre
quentemente, eram cidadãos e cristãos-novos.(éj) 

Cuidar dos dinheiros públicos implicava por vezes tomar contas 
das despesas pagas pelo Tesoureiro, embora tal tarefa coubesse,por di
reito, aos Vereadores. Assim, em 159**, Pantaleão Rebelo coadjuvado pe
lo escrivão fiscalizou as contas ao Tesoureiro Manuel de Andrade.(Gk) 
Noutras alturas,porém, teve ele próprio que as prestar. Assim aconteceu 
com Domingos do Pego, Procurador em 1613, o qual, em l6l4,foi obrigado 
a comparecer perante o Vereador Martim Ferraz de Almeida.(65) 

Mas de todas, talvez a função mais característica ou mais vezes 
referida seja a relacionada com as obras públicas.Diga-se,desde já, que 
no Porto, o Procurador acumulava esse ofício com o de Provedor das Cal
çadas, muros e obras públicas - trabalho que lhe rendia 6$000 reis de 
salário anual. V'66) 

As obrigações que daqui recorriam eram a de acompanhar o andamen
to das obras, medi-las quando fosse caso disso e aprová-las ou reprová-
-las se não obedecessem às condições estipuladas. Quando o Procurador se 
mostrava exigente, a inspecção nã0 constituía mera cerimónia: em 1584, 
o Procurador Francisco Neto de Figueiroa obrigou o carpinteiro das obras 
da cadeia a aperfeiçoar o trabalho de acordo com as cláusulas do con
trato. (67 ) 
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Dentro deste âmbito,devia ainda dar conta a0 Senado da Câmara das 
obras cuja urgência se verificasse mais premente.elaborando a respectiva 
lista de prioridades.Assim fez em 1620 António Vieira Pinto.(68) 

0 estado das muralhas merecia-lhe particular e cuidada atenção 
para que nenhuma brecha fosse aproveitada por potenciais inimigos,nomea
damente ingleses ou piratas berberes. ( 69 )Igual..desvelo dedicaria à boa 
conservação dos chafarizes. Quando em l635,a fonte da rorta do Olival 
apareceu criminosamente danificada,foi o Procurador quem solicitou aos 
Vereadores que abrissem imediatamente um inquérito com audição de tes
temunhas a fim de descobrirem rapidamente o culpado e o obrigarem a re
parar o prejuízo.( 70 )Ignoramos se a devassa teve êxito. 

Não admira que estas matérias fossem sensíveis ao absentismo do 
Procurador,sobretudo quando a ausência era prolongada.Em 1592,durando o 
vazio suscitado pelo retardar da tomada de posse do nomeado,o problema 
da provedoria das obras foi resolvido pela nomeação interina de Francis
co da Costa.( 71 )Pelo contrário,em 1587,Cristóvão Vieira uomem foi pri
vado da função e do salário pois Juiz e Vereadores,com o pretexto da 
falta de liquidez dos cofres municipais,decidiram superintender rotativa 
e gratuitamente,mês a mês,nas obras públicas. 

Os protestos do prejudicado de nada lhe valeram.( 72 )£ bem possí
vel que por detrás da decisão da Vereação,generosa à primeira vista,es
preitasse a inimizade de Bernardo de Figueiroa pelo Procurador.( 73 ) Mas 
em 1589,-outro Juiz e outros Vereadores haviam firmado um acordo com Ma
nuel de Matos Pais pelo qual o nomeavam Provedor,olheiro e escrivão das 
calçadas com o ordenado anual de 16$000 reis.Desconhecemos se o então 
Procurador da ̂ idade.Nuno Tavares,reagiu negativamente,pois perdeu-se o 
Livro de actas correspondente.Todavia,em 1590,o seu sucessor Francisco 
Neto de ̂ igueiroaCá que se associaram os Procuradores do Povo) clamou 
contra tal exorbitância,pesada para os cofres da Câmara,requerendo aos 
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nulado e exigindo que se respeitasse o costume antigo que lhe cometia 
tal trabalho.( Ih ) 

Os Vereadores,que nao eram os mesmos do ano anterioj?, prontificaram -
-se a dar-lhes despacho favorável. 

Procurar a justiça da Cidade.reivindicar medidas que assegurassem 
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o bem comum na sua acepção mais ampla,garantir a boa arrecadação dos 
dinheiros públicos,lutar contra abusos e prepotências dos poderosos e 
seus apaniguados,superintender nas obras públicas eram as mais importan
tes funções que cabiam ao Procurador da Cidade as quais,de alguma for
ma,definem os traços essenciais da instituição. 

Mas,ao menos no Porto,não raro ao Procurador foi confiado o pa
pel que hoje atribuiríamos a um encarregado de relações públicas da 
Câmara.De facto solicitou-se-lhe frequentemente que„.rePresentasse o Se
nado junto de outras instituições citadinas com as quais a Câmara de
via negociar ou simplesmente trocar gentilezas. 

Por exemplo,em l600 Domingos do Pego foi portador do bilhete que 
a_Cêmara escreveu ao Sonde de Penaguião no qual reivindicava participa
ção no exercício das funções de capitão-mor.E logo retornou aos Paços 
do C o n c e l h o c o m a r e s p o s t a negativa do Conde com a qual se deu início 
à célebre e demorada contenda.(75') 

Mais tarde,em l63^,Joao de Azevedo foi encarregado de idênticas 
funções junto do mesmo Alcaide-mor.(76 ) 

Em 1614,depois do roubo sacrílego de uma píxide com hóstias con
sagradas perpetrado na Sê,o Procurador da Cidade,Paulo Ribeiro foi man
datado pela governança para,em seu nome,transmitir ao Bispo a indigna
ção sentida da V e r e a ç ã o ^ quando o Antlstite se preparava para orga
nizar uma procissão de desagravo mas sem autorizar que o corpo do már
tir S.Pantaleao nela fosse integrado,foi o Procurador da Cidade quem 
em repetidas idas e vindas dos Paços do Concelho para a Casa episcopal 
conseguiu dele a desejada licença de deixar sair a veneranda relíquia! 
(78 ) Negociador por excelência,ê enviado em 1592 ao Corregedor da co
marca a requerer-lhe que não continue a usurpar a jurisdição da Câma
ra. ( 7 9 )E em 1634,Gonçalo de Távora foi encarregado de saber junto 
do Governador da elação o que sua Majesfiade ordenara acerca de um fa 
lado alojamento de soldados.(80 )De facto,já no fim do ano,o Capitão 
Diogo de Freitas Mascarenhas levantava mancebos a auem foi necessário 
proporcirnar pousada por algum tempo da qual cuidou precisamente o Pro-
curador. (8l ) 

A actividade de relações externas nao se desenvolvia exclusiva
mente dentro de muros.Em 1621 Pantaleão Alvares Vieira foi credencia-
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do para,em Braga, se informar convenientemente da natureza da doença 
que por lá grassava. (82 )Ha noticias igualmente de missões desempenha
das junto da ^orte de Madrid. Assim,em 158*+ Francisco Neto de ^igueiroa 
foi eleito para,na capital castelhana,expor junto das repartições con
venientes a violência que significava para os mercadores portuenses o 
serem obrigados a emprestar dinheiro para paga dos soldos dos milita
res estrangeiros aquartelados dentro de muros.(83 >E em 1597,Francis
co da Mota Rebelo foi escolhido para tratar na Corte dos negócios ur
gentes da cidade,entre os quais avultava a oposição das forças vivas 
ao estabelecimento das classes de latim dos Jesuítas. (84- ) 

Devemos acrescentar,no entanto,que as deslocações externas do Pro
curador nao foram frequentes porque as longas ausências podiam prejudi
car o bom andamento da actividade governativa.Preferia-se,por isso,man
datar um cidadão que de' momento estivesse livre de tais obrigações. 

No que concerne à atitude dos Procuradores face aos agravamentos 
fiscais filipinos ela foi ditada mais pelas circunstâncias das pessoas 
concretas do que por um comportamento-padrão.Assim,enquanto em 1593 o 
Lie.do Baltasar de Araújo se bateu na primeira linha contra o imposto 
do consulado,(85) em I635-I636 Gonçalo de Távora Dantas, depois de uma 
resistência frágil e pouca mais que simbólica, aceitou sem reticências 
o real de água e o aumento do cabeção das sisas. Tal atitude de cola
boração não terá tido precedentes; mas com ela o seu responsável obte
ve o louvor público do soberano e manteve-.se no lugar durante cerca de 
10 anos consecutivos! (86) 

Pelo que ficou dito parece que a importância concreta da acção de
senvolvida pelos Procuradores da Cidade fez deles elemento dinamizador 
da vida municipal, nomeadamente quando foi possível a concertação com 
os Procuradores do Povo. A experiência de Lisboa, testemunhada em I608, 
mostrava que muitas vezes se somavam os votos dos Procuradores do Po
vo com os da cidade.(m") Cremos que o mesmo se poderia constatar no 
Porto, muito embora nesta cidade o poder legal de intervenção dos mes
teirais se nos afigure menor que em Lisboa. 

5 - Estatuto do Procurador no interior da governança 

Assim como os Vereadores se dispunham hierarquicamente entre si, 

http://manteve-.se
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tambêm ao Procurador era atribuída uma. posição na escala da governança 
a qual se situava imediatamente a seguir ao Vereador mais novo. 

A esta hierarquização de honra correspondia um lugar adequado na 
sala de reuniões da Câmara. Mas não foi sem luta que os Procuradores 
da Cidade conseguiram assento na Mesa das Vereações, precisamente ao la
do do último dos Vereadores. 

Os momentos decisivos dessa reivindicação verificaram-se nos fins 
dcí século XVI. Com efeito, tendo sido eleitos em Fevereiro de 1590 os 
almotacês para todo o ano e os seus nomes escritos na pauta respectiva 
sem que ao Procurador da Cidade,que era então Francisco Neto de Figuei-
roa, fosse permitido estar presente ao fazer da mesma, logo este, por 
tal motivo, protestou e agravou para o Tribunal da Relação reclamando a 
anulação do acto. Em apoio da apelação invocou os sucessos de I588 em 
que, sendo Procurador o cidadão Pêro Pinto, os Vereadores o não quise
ram consentir na Mesa - de que ele agravara e saíra provido. (88') 

A questão,entretanto,corria no Desembargo do Paço. Cremos que o 
despacho foi favorável a Figueiroa. 

No ano seguinte, praticamente não houve Procurador pelas razões 
atrás expostas. Mas quando em Maio do ano seguinte, Baltasar Delgado de 
Abreu se apresentou para exercer o cargo, logo depois de empossado, os 
Vereadores ordenaram-lhe que se sentasse no lugar antigo dos Procurado
res da Cidade, junto ao escrivão, apartado da Mesa.(89 ) 

Que não!-exclamou. Sentar-se-ia sim no posto competente que era 
aquele que havia sido ocupado por Pêro Pinto e Francisco Neto de Figuei
roa! 

Juiz e Vereadores obrigaram-no,porém, a sentar-se onde lhe indi
cavam ameaçando-o com a pena de 200 cruzados e dois anos de degredo pai
ra Africa. 

0 Procurador cumpriu mas agravou imediatamente para o Corregedor. 
da Comarca. Durante quase um mês, enquanto decorreu o pleito, deixou de 
comparecer. Mas logo que obteve sentença favorável retomou as funções. 

Os Vereadores aceitaram o veredicto do Corregedor que o mandava 
sentar junto do Vereador mais novo.(90) Mas na reunião seguinte, en* 
contrando-se presentes os k Vereadores e o Juiz, verificou-se que não 
restava espaço para o Procurador porque o banco era curto. Depois de 
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alguma discussão o problema foi resolvido provisoriamente com a colo
cação aí de um pequeno assento suplementar. Mas logo se ordenou que se 
acrescentasse o mobiliário para todos caberem bem, (91 ) 

&-narração destes factos no livro da Câmara foi requerida pelo 
próprio Procurador para que constasse no futuro. 

Todo o processo reivindicativo de Baltasar Delgado corno possivel
mente o facto da sua posse ter tido lugar demasiado tardiamente azeda
ram as relações com os Vereadores. Indicio evidente das tensões internas 
está patente na punição insólita aplicada ao oficial por falta de compa
rência na reunião de 26 de Agosto: multa de lftOOO reis.(92 ) 

No ano seguinte, a renovação da equipa governativa resuscitou a 
contenda do lugar e assento do Procurador. Este, o Lie.do Baltasar de 
Araújo que,além de advogado, era de seu temperamento duro e altivo,re-
torquiu-lhes que o seu sítio era junto deles e não junto do Escrivão e 
dali só sairia por via judicial. 

E quando os Vereadores fingida ou sinceramente alegaram desconhe
cer a sentença dada em favor do antecessor e lhe ordenaram que lha mos
trasse, a resposta que obtiveram foi seca:"que estava em posse que quem 
quisesse sentença a buscasse".( 93 ) 

Desta forma ficou definitivamente arrumada a questão do lugar do 
Procurador da Cidade na Mesa da Câmara. 

Sentado junto aos Vereadores, com eles participava em todas as a-
ctividades governativas. Se até 1590 não era "estilo nem costume nem o-
brigação" (< f&. ) estarem presentes ao fazer das pautas dos almotacés nem 
conhecê-las previamente, a verdade ê que em breve tal inferioridade vai 
desaparecer. Em 1599,por exemplo, não só ele como também os Procurado
res do Povo obtêm conhecimento prévio dos nomes eleitos, acerca da qua
lidade dos quais se pronunciam positivamente.( 95 ) E em 1612 a pauta 
dos almotacés ê assinada pelo Juiz, Vereadores e Procurador da Cidade. 
( 96 ) De resto, sempre lhes assistiu o direito de impugnar,antes da to
mada de posse, a escolha de determinadas individualidades que, no seu 
entender, não correspondessem ao perfil exigido pelas Ordenações e Pro
visões reais.( 97 )E assinavam a tomada de posse e juramento dos eleitos, 
depois de Juiz e Vereadores o terem feito. Acrescente-se que o direito 
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de presença era tais actos se estendeu à tomada de posse de Juizes de 
Fora e de Corregedores.( 98 ) 

-Em relação ao conjunto dos Vereadores a sua posição hierárquica 
era, como vimos, de inferioridade. Assim, em 1584, Francisco Neto de Tí-
gueiroa recebeu ordem de prisão por se recusar a partir para Madrid 
em missão oficial atras descrita.E em I587, Cristóvão Vieira Homem que 
vivia na sua quinta a meia légua da cidade,foi obrigado pelo Vereador 
Bernardo de Figueiroa a residir dentro de muros, sob pena de 4$000 reis 
e um ano de degredo para Africa.( 99)Talvez por isso surpreenda a ar
rogância e a sobranceria com que em 1593 o Lie.do Baltasar de Araújo 
respondeu aos Vereadores e ao Juiz. 

E quanto a direito de voto? 
No referente a assuntos de administração corrente como aprovação 

de acórdãos e flecisães sobre assuntos do bem comum, gozava desse direi
to: por exemplo, em 1624, sendo posta à votação a deliberação sobre se 
se havia ou não de continuar com a demanda da água da fonte de Mijave-
lhas, mostra-se evidente no relato do Escrivão que o Procurador votou. 
(lOO) Do mesmo modo, quando em I636, o Corregedor Pêro Paulo de Sousa 
propos à governança a efectivação da cobrança do real de água e aumen
to do cabeção das sisas, o primeiro a votar sobre a matéria foi preci
samente Gonçalo de Távora Dantas como lhe competia hierarquicamente, 
antes de se pronunciar o Vereador mais novo.(101) 

Igualmente possuía direito de voto na escolha dos oficiais admi
nistrativos e judiciais das aldeias, lugares e vilas do Termo do Por
to. A eleição era realizada com base nos 3 nomes mais votados pelos mo
radores respectivos. ( ,102) 

Mas no que respeitava a eleição de oficiais q«e em missSes especi
ficas colaboravam na administração da cidade, a sua função e poder limi-
tavam-se a fazer notar ao Juiz e Vereadores a falta que deles havia em 
cada momento. Mas requerer eleição é uma coisa, votar nela é outra, A 
segunda não lhes competia: assim em 1587, tornando-se necessário desfa
zer um empate verificado entre os Vereadores na votação de almotacês, 
recorreu-se não ao Procurador da Cidade presente na sessão, mas ao Cor
regedor que foi mandado ouvir expressamente para o efeito.( 10J) Aliás, 
os exames das actas deeleição de almotacês confirmam esta negativa. 
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Todavia, neste campo é possível constatar uma certa evolução no 
sentido do reforço da intervenção do Procurador: em 1635, Gonçalo de 
Távora Dantas, embora não votando, apresentou ao Juiz e Vereadores uma 
lista de pessoas"beneméritas" para haverem de ser inseridas na pauta. 
(10*0 No entanto, o facto de alguns nomes do seu rol terem sido rejei
tados parece demonstrar que os Vereadores ainda se reservavam o po
der de eleição. Acrescente-se outrossim que, em 16^2, os Vereadores se 
recusaram a realizar uma eleição de almotacés alegando ao ausência do 
Procurador da Cidade. Ainda que a circunstância invocada não fosse mais 
que um pretexto para não satisfazer a recomendação do Governador em fa
vor de um seu protegido, parece que, de facto, os poderes do Procurador 
da Cidade evoluíram no sentido de reforço progressivo.(105) 

A participação do Procurador da Cidade reforçou-se ainda no con
cernente à escolha de outros funcionários. Por exemplo, a nomeação para 
o ofício de Síndico era feita pelos Vereadores, restando ao Procurador 
o direito de contestar a eleição quando para tal dispusesse de motiva
ção suficiente: em 1598, o Lie.do David da Cunha queixou-se na Relação 
pela escolha feita em favor do Lie.do Cristóvão da Costa, alegando en
tre outras coisas, como vimos, que o-eleito exercia um ofício incompa
tível. Mas, mais tarde, parece ter usufruído de mais directa responsa
bilidade. 

Governar,pois, no sentido mais estrito do termo era tarefa dos Ve
readores e dos Juízes. Por isso, como afirmámos, apenas 3 Vereadores ou 
2 Vereadores e um Juiz perfaziam quorum legal, ó que não acontecia no 
caso de 2 Vereadores mais o Procurador da Cidade.( 106)Todavia, a partir 
de 1634, sempre que o número de Vereadores se achava incompleto, apro-
veitava~se a presença do Procurador para cumprir o número legal. Assim 
se tomaram várias deliberações. ( 107) 

Mas a colação de tais poderes, da responsabilidade dos Vereadores 
ou do Juiz de Fora, deve ser entendida como uma solução de recurso não 
se lhe devendo prestar valor excessivo. 

Tal diferenciação de poderes não impediu o exercício de funções 
honoríficas por parte do Procurador nem a sua solidariedade para com os 
Vereadores nos momentos de apuro em que a defesa dos privilégios e li„ 



-535-

berdades era levada às ultimas consequências. 
Quanto ao primeiro aspecto,recorde-se que ,em 1597,o Procurador 

Francisco da Mota Rebelo foi nomeado alferes da Companhia de pé dos no
bres e cidadãos,competindo-lhe literalmente transportar a bandeira da 
Cidade.( 108)Além disso,em l6l2,o Procurador teve em seu poder as cha
ves da cidade ou as chaves do armário onde elas se guardavam.( 109) E em 
lé22,Manuel da Rocha Magalhães,tendo recebido 5 chaves douradas das mãos 
do Vereador ^artim Ferraz de Almeida tomou a seu cuidado encerrá-las no 
cofre.dentro da mesma ordem devemos sxtuar a sua"vocaçao" para represen
tar o Senado da eâmara a que atrás aludimos. Não esqueçamos,por fim,que 
nos grandes autos e festejos do burgo,o Procurador se sentava entre a 
governança,no seu lugar próprio,em cadeira exactamente igual à ào Cor
regedor, Juiz, Vereadores e Escrivão da Câmara. (Hl) 

Quanto à defesa dos privilégios da Cidade, diga-se que em I585, 
aquando da desordem com o Corregedor, o Lie.do Gaspar Gonçalves Ferros 
foi emprazado com mais 3 Vereadores como ficou dito atrás. ( 112) E em 
1602, a resistência dos Vereadores a entregar as chaves da Cidade ao 
Conde de Tarouca contou com a solidariedade do Procurador Cristóvão de 
Castro que, por isso mesmo, foi preso como eles. Em 1621, quando os Ve
readores se recusavam a pagar armas falsificadas que da Flandres haviam 
sido despachadas para o Porto,por ordens de Lisboa e mediação de Henri-
qne Sinel, a solidariedade de Pantaleao Alvares Vieira (bem como a dos 
Procuradores do Povo) não sofreu quebra, (li2* ) E quando, finalmente, os 
Vereadores abriram os cofres para pagamento da factura, minguam-nos os 
sinais de concordância do Procurador. 

As vezes, mais que solidários com os Vereadores na defesa das li
berdades, os Procuradores tomaram a liderança do processo. Refira-se em 
abono da afirmação que, em 1620, tendo os Vereadores, na ausência do 
Procurador, feito entrega das chaves da cidade nas mãos do Conde de Pe
naguião, logo este protestou solenemente contra o facto que considerou 
lesivo dos direitos ancestrais do burgo. Mas,estranhamente , os Vereado
res ou porque se sentissem visados no protesto do Procurador ou porque 
desconfiassem de sua sinceridade, notificam-no responsabilizando-o pe
la prossecução da luta pelos privilégios até ao fim.(115) 
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6 - Salários e emolumentos 
Tal como os Vereadores, o Procurador não recebia salário pelas 

funções exercidas. Mas como eles, usufruía do direito às propinas ha
bituais assim distribuídas: 

- propina anual 2^$000 reis 
- propina por acompanhar as procis
sões no ano seguinte ao do seu man
dato 2SOC0 » ( H O 

- gratificação para cuidar das obras 
públicas 6$000 " . 
Não era,pois,notável a paga pecuniária directa a que o Procura

dor da Cidade tinha acesso. 
Recompensas indirectas ou discretas eram possíveis, tanto como 

para os Vereadores. Com efeito, integrava a comissão que no fim de cada 
ano arrematava as rendas da cidade e as sisas, (117 ) superintendia na 
fiscalização e medição das obras públicas, era o zelador oficial dos 
bens do Concelho. Ter-lhe-à trazido proventos não oficiais alguma des
tas actividades? Ë difícil responder. 

Por outro lado, quando por qualquer razão não havia almotacês ou 
não serviam, era a ele que competia substituí-los interinamente.(118) 
Parece que daí retirava algum proveito. Doutra forma não se entende 
que em l607, o Juiz de Fora,Doutor Rodrigo da Câmara, tenha pretendido 
impedir Gaspar Vieira de acumular com o ofício de Procurador, réservan
do a almotaçaria para si próprio.A mesma conclusão se pode extrair do 
facto de outros Procuradores terem recorrido para a -̂ elação por idênti
cas razões. (120) 

Mas,para muitos o ofício de Procurador valia sobretudo porque era 
trampolim para saltos mais elevados na função pública e caminho seguro 
de ascensão social. Recordemos que sete das individualidades que servi
ram entre I58O-I603 atingiram o topo,conseguindo a nomeação para Verea
dor. (121JE ainda que depois daquela data não se conheça mais nenhum ca
so igual,o lugar continuava a pertencer ao grupo dos que deviam ser pre
enchidos exclusivamente pela aristocracia urbana.Assim se compreende e 
justifica o afa com que muitos procuravam ir nomeados nas pautas que 
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de três em três anos se enviavam ao Rei.(122) 
7 - Perfil sociológico do Procurador 
7»1 - Extracção social 

As Ordenações Manuelinas e filipinas legislavam que o oficio de 
Procurador fosse dado aos "melhores da terra".(123)Como a mesma expres
são se aplica aos Vereadores e aos almotacês,poderá concluir-se daí que 
a extracção social das pessoas que desempenharam os três cargos I idên
tica? 

teoricamente assim ê.E na prática o facto de,no Porto,vários in
divíduos terem exercido o ofício de ^ereador depois da nomeação para 
Procurador parece confirmar,em parte,a teoria. 

No mesmo sentido aponta a constatação de que outros que não logra
ra» atingir o vértice da governação municipal,como ^uno •'•avares ,per
tenciam ao grupo dos "cidadãos principais" da cidade.Aliás este,em I585, 
abdicou das mercês que o Rei lhe quis conceder para premiar seus mereci
mentos em favor do filho T0mê ^avares,estudante em Coimbra, o qual rece
beu promessa de uma pensão de *f0$000 reis. (124) 

Todavia,o paralelismo de procedência social nao se manteve ao lon
go de todo o período filipino.Ds capítulos de Cortes de l6l9,reafirman
do o princípio de que o ofício de Procurador era de muita importância 
e que,por isso,devia ser confiado apenas aos "milhores e mais onrrados 
da -"epublica" (125),denuncia um certo abastardamento da qualidade soci
al dos que eram investidos na funç5o,o qual abastardamento se vinha de
senvolvendo "de algûs annos a esta parte".Pedem,por isso,ao Rei cue 
nao nomeie senão filhos e netos de cidadãos e pessoas que já houvessem 
servido de almotacês. 

A evolução no sentido da abertura a gentes de cepas menos apuradas 
deve ter continuado,pois ps termos dos capítulos de l6l9 repetem-se nos 
das Cortes de 16^3.(136) 

A Câmara tentou impedir tal "degradação".^e facto,em 1623 o Monar
ca indeferiu um pedido dela procedente para que o ^ereador mais moço de 
cada ano se empregasse como Procurador no ano seguinte.(127) o pedido, 
de resto, não era original,visto que em l6l*f o Soberano ordenara à vila 
de Viana do Alentejo que,para evitar subornos na eleição deste oficial 
e para obstar a que oficiais mecânicos fossem investidos no cargo,o Ve-
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reador mais novo servisse automaticamente o cargo no ano seguinte.(128) 
E em l6l2 igual directriz fora remetida para a Câmara de Torres Ve
dras. (129) 

Será possível detectar os tempos em que o apuramento genealógi
co enveredou por vias menos rigorosas e descobrir a data do acesso de 
novas camadas ao ofício? 

Não nos parece fácil. 
E verdade que em l605 foi nomeado um cristão-novo: Gaspar de Cá

ceres.Mas este indivíduo gozava dos privilégios de cidadão e era Cria
do do Rei (130)e ainda escudeiro fidalgo.(13l)De resto,não era a primei
ra vez que um cristão-novo desempenhava tais funções governativas : em 
1597 Francisco da Mota Pebelo e antes dele,em 159^,Pantaleão Rebelo,seu 
irmão,haviam-nas exercido.Destes,o segundo adquirira o título de cava
leiro fidalgo,(132 )sendo provável que o familiar tivesse gozado de se
melhante honraria. 

Será que o início da'liberalização" se deve reportar à ascensão 
de Baptista da Costa,boticário da Misericórdia (133 ) e boticário de ten-
da aberta(134. )a Procurador da Cidade? 

Cremos que sim. Com efeito,nos começos de 16]A o fidalgo Rui Bran
dão, Vereador, denunciando ao Rei a baixa extracção que se introduzia na 
nomeação de almotacês,fazia recair as culpas sobre o boticário referido 
o qual tinha obtido do Monarca uma provisão a prescrever que os » almo-
taçeis que se elegesem tivessem as qualidades do Procurador da Cidade". 

Ora.no entender do Vereador,tal decreto,obtido subrepticiamente, 
não era mais do que um "ardil para as partes da sua laya poderem entrar 
na governança".(135) E,acrescenta o fidalgo, aeleição de gente mecânica 
para Procuradores do C o n c e l h o originava,por sua vez,a escolha de almo
tacês sem qualidade. 

Mas o surpreendente é que Rui Brandão,tendo conseguido uma provi
são real a corrigir os critérios de escolha dos almotacês (e dos Procu
radores) manteve-a guardada durante meses para,de acordo com a letra da
quela que ele denunciara,poder nomear um tal Manuel da Pocha,inquiri
dor,genro de um tendeiro,o qual enfermava,pelos vistos,da mesma falta 
de qualidade que o seu protector vituperava.( Ï36 ) 

http://Ora.no
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De qualquer modo,não obstante as críticas de Rui Brandão,o boti
cário Baptista da Costa exerceu na Misericórdia do Porto funções de ir
mão nobre e não de menor condição,sinal de que não era considerado aí 
como "gente mecânica". Q-37 ) 

Olhando para o rol dos Procuradores do Concelho nomeados depois 
de 1611,ano em que serviu Baptista da Costa,constata-se que a maior par
te gozava visivelmente do privilégio de cidadão. Comparando-o com os 
rois dos irmãos admitidos na Misericórdia,verifica-se,por outro lado, 
que grande parte figura nas listas de irmãos nobres e nenhum,nem um só, 
aparece nas de menor condição. 

Todavia,entre eles,encontramos indivíduos que se dedicavam aos ne
gócios: 

-Bento Pereira Leite era mercador de vinhos e cristão-novo.( 1$S \ 
-Manuel Dias Banhos não chegou a tomar posse por se ter deslocado 
ao Brasil a cuidar de seus tratos; (159) 
-João Vicente Carneiro, "homem do mar" (1*1-0 )negociava também em 
vinhos. (1^1) 

Outros,talvez em porção considerável,empregava-se nos ofícios bu 
cráticos da fazenda,da Justiça ou até da Igreja: 

-Gonçalo de Távora Dantas e Bernardo Gociinho de Madureira eram es
crivães do Corregedor do C ri m e da Relação; ( l*f2) 

-João de Azevedo era tabelião; (fl&?5) 
-Manuel de Araújo era meirinho da Relação;{ikk ) 
-António Pereira era feitor da alfândega.Mas em I633 alcançou o fo
ro de fidalgo pelo que pagou 50S0O0 reis de meia-anata;OJ+5) 
-Baltasar Delgado de Abreu exercia o ofício de escrivão dante o 
Vigário Geral. ( l*j-6 ) 

Parece,pois,que os critérios de eleição e nomeação destes funcio
nários, nomeadamente a partir dos inícios do século XVII quedavam-se dis
tantes do rigor seguido para a escolha dos Vereadores. 

Mas o problema não seria experimentado apenas pelos fidalgos do 
Porto.Como interpretar senão no sentido de que o "mal" era comum a ou
tros lugares,a provisão régia que vedava aos "boticários e outras pes
soas mecânicas" o acesso ao ofício? ( lk?) 

Mesmo aceitando que em alguns lugares a actividade de boticário 
não fosse considerada vil,o complemento da expressão aponta e sustenta 
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a interpretação de que o Poder central tentava manter a qualidade dos 
oficiais municipais que,pelos vistos,se ia degradando. 

Perda de qualidade social não significa que o ofício caísse em 
mãos de pessoas de menores recursos.De facto,parece indubitável que os 
Procuradores do Porto continuaram a ser recrutados entre os abastados: 

-Baptista da °osta,solteiro,sem filhos,foi um benemérito da Mi
sericórdia a quem deixou um legado substancial;(1^8 ) 

-o Lie.do David da Cunha sucedeu na Capela que instituiu o arce
diago Rui Gonçalves;(1^9) 

-João Vicente Carneiro era declaradamente homem abastado.Adquiriu 
a cidadania do Porto depois de ter servido como almotacé em l6l5; 

-Domingos do Rego,casado com Isabel Franca,deixou bens avultados 
à sobrinha Dona Ana Pereira de Brito;(150) 

-Francisco Rodrigues de Freitas era dono da quinta da Gondinhã,em 
Riba Douro;(151) 

-o Lie.do Gaspar Viej_ra possuía também uma quinta fora do Termo 
cuja situação exacta não conseguimos descobrir ;(152) 

-António Vieira Pinto no próprio ano em que foi Procurador comprou 
uma casa ao cordoeiro Matias Gonçalves pela qual passou a receber o fo
ro anual de 3$000 reis;(l53) 

-Jerónimo de Sousa possuía 6 casas foreiras à Câmara das quais 
duas eram de 2 sobrados ;(15^) 

-João de Azevedo era dono de casas sobradadas na Rua de ^elmonte, 
alugadas a Francisco Rebelo;(155) 

-a Bento Pereira Leite pertenciam 3 casas sobradadas,todas juntas, 
sitas na mesma rua.(l56) 

Acrescente-se que,entre os moradores que em I6l0-l6l2 declararam 
peças e valores proibidos pela Pragmática,14 haviam sido ou iriam desem
penhar o oficio de Procurador.(157)Alguns deles,como Gaspar de Cáceres, 
Francisco da Mota Rebelo,Afonso de Araújo e Jerónimo Rebelo apresente 
listas extensas,sinal de grandes cabedais. 
7.2- Instrução 

Quanto a instrução e letras,a análise que propusemos acerca dos 
Vereadores parece-nos válida,em grande parte,para os Procuradores.Ne
nhum deles era analfabeto e,na generalidae,desenham com perfeição e 

:am 
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desembaraço as letras do próprio nome. 
Há,todavia,um aspecto que os distingue dos primeiros.Ë que,como 

vimos e seria de esperar,a percentagem de graduados pela Universidade 
ê significativamente maior: 7 eram advogados e 1 médico.(I58) 

Além disso,um era clérigo in minoribus.( 159)Quatro exerciam ofí
cio de escrivão e 1 era feitor da alfândega. 

Quer dizer:os títulos académicos,por um lado^e as profissões exer
cidas,por outro,mostram-nos que os Procuradores do ^oncelho do Porto 
eram dotados de instrução suficiente para bem desempenharem as funções 
que lhes competiam. 

7.3- Idade 

As dificuldades que experimentámos na averiguação da idade média 
dos que se empregaram no ofício de V e r e a c } o r repetem-se aqui: não encon
tramos fontes directas que nos elucidem. 

0 recurso aos livros de Registo Paroauial das freguesias da Cida
de,além de muito moroso,estaria muito longe de fornecer resposta para 
todos os casos. 

Valemo-nos,por isso,mais uma vez,das indicações contidas nos de
poimentos das testemunhas da já cifada contenda entre a Cidade e o Con
de Capitão-Mor. A partir das declarações prestadas em I6O2 e l6l6 che
gamos ao conhecimento da idade de 7 indivíduos que exerceram o ofício, 
os quais representam 13% do total de Procuradores aqui considerados que 
é de 37. Mas estes 7 Oficiais exerceram no conjunto 17 mandatos,mais de 
28% da sua soma,o que poderá valorizar a tentativa de amostragem. 

Assim,verifica-se aqui que as idades-limite se situam nos 38 anos 
(Francisco líeto de Figueiroa em I580 e Baltasar ^elgado de Abreu em 
1591) e nos 67( Álvaro de ^ousa em I6O7). 

A média de idade encontrada fixou-se nos kS anos,um pouco inferior 
à dos Vereadores. 

Comparativamente,a idade das doze individualidades propostas para 
Procuradores de Évora,nos anos de I63I a I633,oscilava entre os 30 e os 
65 anos,quedando-se a média nos ^8 anos,igualmente inferior à dos Verea
dores propostos em igual data.(íêo) 
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Parece,pois,confirmar-se a hipótese atrás alvitrada de que os go
vernantes das cidades e vilas do *eino eram,na sua maioria,pessoas 
de idade madura,sendo muitos deles verdadeiros anciãos. 

7»^ - Assiduidade às sessões 

Sendo um cargo de provimento individual,a assiduidade do Procura
dor da Cidade,como dissemos,flutuou de acordo com as circunstancias da 
pessoa concreta que o exerceu.0 mapa de presenças e o gráfico de absen
tismo (ver folha 501 )mostra-nos que a assiduidade se apresentou muito 
variável:enquanto o Procurador de 1622 compareceu praticamente em todas 
as sessões,o de 1606 estve presente em menos de metade. 

No conjunto,calculámos que o absentismo destes oficiais nao atin
giu os 25% das sessões,isto tendo era conta apenas os anos dos quais se 
conservaram livros de vereações,referidos no gráfico. 

Muitas das faltas foram justificadas por doença ou por ausência 
fora do burgo.Mas,na generalidade,o escrivão da Câmara limitou-se a ci
tar os nomes dos elementos presentes sem se referir aos ausentes,partin
do certamente do princípio que o conhecimento dos motivos das faltas 
era público e o dispensava de os descrever. 

De qualquer modo,repetimo-lo,não conhecemos senaogum caso de apli
cação de multa pecuniária por falta de comparência,nos termos das 0 r d e_ 
nações do Peino. 

Conclusões 

Quando em 1Ô20 o Procurador Ant6nio V i ei r a Pinto declarava no Se
nado que nao lhe cabia mais do que "requerer e lembrar a eles senhores 
juiz e vereadores o que lhe parecer que convém ao serviço de Sua Mages-
tade e ao bem comum- (l6l) resumia,de forma sucinta,o conjunto das suas 
atribuições. 

Sendo sucinta,não deixava contudo de ser vaga a sua concepção do 
cargo.Vagos sao também os princípios consagrados nas Ordenações Manueli-
nas e Filipinas. 

0 conhecimento da verdadeira e real função dos Procuradores não 
se pode obter senão folheando os livros camarários onde o sinal da sua 
presença e actividades ficou assinalado. 

Ora esses códices mostram-nos,quanto ao Porto,que as funções do 
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Procurador da Cidade foram polivalentes e tocaram praticamente todos 
os aspectos da vida qoutidiana dos cidadãos e do povo.Admitindo embo
ra que o papel e a influência deste oficial foram tão ricos quanto o 
permitia o seu empenhamento e qualidades pessoais e independência face 
aos outros governantes,diremos,no entanto,que os problemas de abasteci
mento e preços,d e construção e conservação das obras públicas,do atem
pado recebimento das rendas municipais e da sua justa aplicação( 162) , 
da defesa corajosa dos privilégios e liberdades ancestrais, da fiscali
zação do cumprimento dos deveres por parte dos restates oficiais do Mu
nicípio - tudo isso constituiu matéria dos seus frequentes reouerimen-
tos apresentados na Mesa da ^âmara. 

Convém,no entanto,acrescentar desde já que,se o estatuto dentro 
da governação o colocava muito acima dos Procuradores do Povo,isso nSo 
impediu uma colaboração mútua e um reciproco reforço das posiçSes de am
bas as instituições em favor da cidade e do povo. 

por isso,parece-nos que a sua acção se revestiu de grande alcance 
em prol da consecução do bem comum. 

Finalmente,uma última observação : devemos realçar a distância que 
separava o nosso Procurador do Concelho do Procurador Síndico que exis
tia nus municípios castelhanos.Enquanto no Reino vizinho o cargo costu
mava manter-se perpetuado em alguma família ou recaia por privilégio em 
algum regçdor municipal, entre nós ele escapa à hereditariedade .E a pró
pria tentativa de o atribuir regularmente ao Vereador mais moço do ano 
anterior não foi coroada de êxito. Por outro lado,parece-nos que,dadas 
as circunstâncias do provimento,os Procuradores do Concelho portuenses 
assumiram mais incisivamente a defesa dos direitos e interesses dos mo
radores do que os Procuradores Síndicos de Castela.( 163) 
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N O T A S 

(D 
(2) 

(3) 

(4) 
(5) 

(6) 
(7) 

- Ord. Manuel.. L. 1Q, tit. L e tit. XLIX. 
- Qrd. Filip. , L. 1Q, tit. 69 e tit. 68. 

- Qrd. Manuel., L. la, tit. XLV, § 10 e Qrd. Filip., L.1Q, tit. 
D ( j c? JLU* 

- AHMP, L. 50 de Sentenças, fis. 540-546. 

- BPMP, me. 1759-(24). Mas o capítulo 20 dos capítulos particula
res que o Porto levou às Cortes de Lisboa de l6l9 pede exacta
mente isso - o que nos leva a pensar que esta norma nem sempre 
era observada.Ver SILVA, F. Ribeiro da, A participação ..., p. 
132. c—* * 

- Ver abundância de exemplos nos Livros de Chapas (10. e 2Q). 
- AGS, SP, L. 1475, fis. 464-466. 

(8) - AHMP, LV 27, fl. 12. 

(9) - AIÍMP, LV 29, fis. 283-284. 
(10) - AHMP, idem, fl. 344. 
(11) - AHMP, LV 30, fis. 200-201V. 
(12) - AHMP, LV 48, fis. 123V.-124. 

(13) - AHMP, Próprias, L.3, fis. 235, 236 e 239. Ver estes documentos 
transcritos em Corpus Codicum ..., L. 10 das Chapas, p. 159. 

(14) - AHMP, Próprias. L.5, fis. 23 e 24. 

(15) - Julgamos que em 1586 não serviu Manuel de Araújo, indicado na 
pauta mas sim Cristóvão Vieira Homem. Pelo menos nos fins desse 
ano e em princípios de I587 estava servindo.Ver AHMP, LV 27 
fis. 196-196v. 

(16) - Contamos 62 mandatos porque em I580 serviram duas pessoas, uma 
das quais por ordem de Sancho de Ávila, aliás por pouco tempo. 

M?'* _ Or^. Manuel.JL. 12, tit. LI, § 3, e Ord.Filip. L.1Q, tit. ?0, 
s 2. As funções de Tesoureiro e Procurador da Cidade andaram 
juntas em Évora atê 1501, data em que foi criado o ofício de 
Tesoureiro.(ADE, L.1Q dos Originais, fis. 333-333v.). 

(18) - HESPANHA, António Manuel, o.ç, p. 250. 
(19) - AHMP, Próprias. L.4, fis. 54-55. 
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(20) - AHMP, L.3Q de Sentenças, fis. l46-l49v. 
(21) - Corpus Godicum ..., L. 10 das Chapas, p. 88. 
(22) - AHMP, LV 26, fis. 309-309v. 
(23) - AHMP, LV 55, fis. I80v-l8l. 
(24) - AHMP, LV 48, fis. 157-e 240v. 
(25) - AHMP, LV 31» fl. 125v. 
(26) - AHMP, LV 40, fl. 19. 
(27) - AHMP, LV 29, fl. 83. 
(28) - AHMP, LV 31, fl. 199. 
(29) - AHMP, LV 351 fl. 210v. 
(30) - AHMP, LV 43, fis. 84-84v. 
(31) - AHMP, LV 32, fis. I67v.-l68. 
(32) - AHMP, LV 34, fl. 45. 
(33) - AHMP.» LV 38, fl. 33v. 
(34) - AHMP, LV 35, fis. 48-50. 
(35) - AHMP, L 5Q de Sentenças, fis. 156-161. 
(36) - AHMP, idem, fis. 83 -86. 
(37) - AHMP, idem, fis. 97-102. 
(38) - AHMP, LV32, fis. 100-lOOv. 
(39) - AHMP, L. 3Q de sentenças, fis. 295-304. 
(i+0) - AHMP, LV 42, fl. 91v. Questão idêntica fora tratada no tribunal 

da Eelação em l6ll por parte de Baptista da Costa contra Diogo 
Pereira e seu filho Bento Pereira.AHMP,L»59 de Sentenças, fis. 
184-195 

(41) - AHMP, LV 29, fl. 159. 
(42) - AHMP, Eg 10 de Sentenças, fis. 17-24. 
(43) _ AHMP, LV 26, fl* 240. Cremos que as obras se estavam fazendo no 

Hospício que a Congregação de S. Bento adquirira no Porto entre 
I58O - I583.(SOUSA, Frei Gabriel, c^c., p. 386. 
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- AHMP.LV 26.fl.349v. 
- AHMP.LV 29.fl.l85v. 
- AHMP.LV 37.f1.129 
- AHMP.LV 39>.fl«303v. 
- AHMP.LV 33.fl. 133v. 
- AHMP,LV_jfO,fls. 75-75v. 
- AHMP.LV 40. fl»83v. 
-AHMP.LV 41,fis.170 e l?6v. 
- AHMP.LV 29.fis.107v. 
- AHMP,LV 34.fl.43v. 
- AHI4P.LV 2 9 » f i s . l 4 0 v e l 6 0 v . 

- AHMP.LV 3 8 . f i s . 250-250V. 

- AHMP.LV 3 2 , f l . 239 

- AHMP.LV 2 9 , f l . 100 v . e L V _ 3 3 . f l . 5 9 

- AHMP,LV2_,fl. 3 0 1 V . - 3 0 2 . 

- AHMP,LV 2 9 , f i s . 83-83V 

- AHMP.LV 2 9 . f i s . 1 8 9 - I 8 9 v . 

- AHMP,LV 43,fis. 126v. e 128v. 
- AHMP.,LV 31.fis. 230V-231 
- Ver entre outras as seguintes passagens 
LV 40,fl.28v.,LV 4l.fl.l6v. e fndice de 
I603,fl.l3v. 

- AHMP,LV 32.fl.282v. 
- AHMP.LV 4 0 . f i s . 2 5 9 e 363V. 

- Corpus ^ o d i c u m . . . , L . 1 Q das ° h a p a s , p . l 6 2 

- AHI4P.LV 2 6 . f 1 .347 

- AHMP.LV 4 3 , f i s . 2 0 - 2 1 

- AHI4P.LV 3 8 . f l . 4 9 v . e LV 3 1 , f l . 2 2 5 v 

http://26.fl.349v
http://29.fl.l85v
http://34.fl.43v
http://LV_33.fl.59
http://38.fl.49v


(70) - AHMP.LV 47,fl. 125 
(71) - AHMP.LV 30.fl.159 
(72) - AHMP.LV 27,f1.257 
(73) - AHMP,idem,fl. 307v. 
(74) - AHMP.LV 29,fl. 103 
(75) - AHMP,LV 36,fl. 64-66 
(76) - AHMP.LV 47.fl.66-67 
(77) a AHMP.LV 4o,fi. 229 
(78) - AHMP.LV 40,fis. 230-234 
(79) - AHMP.LV 30,fl. 240 
(80) - AHMP.LV 47,fl 79v. 
(81) - AHMP.LV 47.fl.86 
(82) - AHMP.LV 43,fl. 200 
(83) - AHMP.LV 27,fl. 6v. 
(84) - AHMP.LV 33.fl.110v. 
(85) -AHMP.LV 31,fl. 204 v.e LV 32,fis. l40-l40v 
(86) - AHMP.LV 47,fl. 311v. 
(87) - AGS,SP.L.1465,fis. 438-439 
(88) - AHMP.LV 29.fl.88 
(89) - AHMP.LV 31,fl. 175 
(90) - AHMP.LV 30,fl. 213 
(91) - AHMP.LV 30,f1.214 
(92) - AHMP.idem.fi. 242 
(93) - AHMP.LV 31,fls.l75-17c3v. 
(94) - AHMP.LV 29,fis. 81V.-82 
(95) - AHMP.LV 35,fis. 4v-5 
(96) - AHMP.LV 39, fl. 197v. 

http://30.fl.159
http://ahmp.lv
http://47.fl.86
http://33.fl.110v
http://29.fl.88
http://AHMP.idem.fi
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(97) - Ver,por exemplo^em AHMP,LV 27,fis. 337-337v. a terrível oposi
ção que Grist6vao Vieira Homem e Fernão Nunes Barreto oferece
ram à tomada de posse de Custódio Afonso e wanuel ^elgado para 
almotacés,em Maio de 1587. Ao que parece,os embargos daqueles 
Oficiais ficavam-se devendo mais a razões de inimizade pessoal 
do que a zelo pola dignificação do ofício. 

(98) - Um exemplo: em 1587,GristSvao vieira Homem assina D juramento 
do Corregedor João Homem de Vasconcelos (AHMP,LV_27,fl.370). 
E em l639,^onçalo de Távora Dantas assina a posse do Doutor 
Simão Ferrão de Andrade (AHMP,LVj+8,fl.370). 

(99) - AHMP,LV_27,f1.307 v. 
(100)- AHMP,LV *f5ifl. 108 v. 
(101)- AIÍMPtLV *f7,fls. 263-263V. 
(102)- Corpus Codicum...L.2Q das Shapas,pp.26-27 (alvará de 25.9.608). 

Embora o alvará nao fale expressamente do Procurador declara 
que quem deverá eleger são o Juiz,Vereadores e mais oficiais. 

(103)- AHMP,LV 27,fis. 36O-36OV. A^razao de ser da consulta ao Corre
gedor deve-se ao facto de nao estar presente na cidade o Juiz 
de Fora. 

(104)- AHMP.LV 47, fis. IO3-IO3V. 
(105)- AHMP,LVjf9,fls. l8-l8v. 
(106)- AHMP,LV 29,fl. 177 e LV 43,fis. lOv. e 11. 
(107) - AHMP,LV_itZ,fls. 11,l8v,passim. 
(108) -AHMP,LV 33afl.79 
(109)- AHMP.LV 39,fl.268v. 
(110)- AHMP,LV 44,fl.44v. 
(111)- AHMP.LV 27, fl.346 
(112) -AHMP,LV 27,fis. 99-100 
(113)- Livro da Contenda...,p.97 
(114)- AHMP,Cofre,L.5. 
(115)- AHMP,LVJf3,fls 70V-71 



-5^9-

(117) - Em 1597 Francisco 3a Mota Rebelo denunciou conluios entre os 
rendeiros que,por essa via,tentavam arrematar as rendas por 
valores inferiores ao aceitável.(AHMP,LV 33,fl.l3v. 

(118) - AHMP,LV_3f+,fls. 27v.,Il4v e 191; LV 39,fis. 195; LV 4l.fl.5g. 
LV 43.fl. 2l8v;LV 44,fis. 248v. e 271v.;LV46,fls.55-55v. 
LV37.fl. 86 

(119) - AHMP,L. 1Q de ^entenças.f Is. 1-3 
(120) - AHMP,L.5Q de Sentenças.fis. 492-500 e 540-546 
(121) - Ver nota 205 do capitulo precedente. 
(122) - SILVA,F.Ribeiro da,A Participação...,p.!32(cap.20) 
(123) - Ord. Manuel..L.1Q.tit. XLV,§ lo e Ord. Fil.,L.1Q,tit.67.§ 10. 
(124) - AGS,SP,L. 1485,fl. 63 
(125) - S ILVA,F .R ibe i ro d a , o . c . , i b i d e m . 

(126) - CRUZ,Antonio,0 P o r t o S e i s c e n t i s t a . . . , p p . 9 7 - 9 8 

(127) - AHMP,LV 4 4 , f 1 . 3 2 9 

(128) - ANTT,L. 1Q dos Privilégios de Fjljpe II.fl. 182 
(129) - BPMP,ms. 1759(24) 
(130) - AHMP.LV 26,fl. 90. De acordo com a carta régia de 7.5.1566 

realmente o Procurador da Cidade devia ser "criado do Rei" 
AHMP,Préprias.2Q.f1. 321 

(131) - ANTT,Doações,ofícios e mercês de Filipe II,L.l8.f1.131 
(132) - AHMP,LV 28,fl. 159v 

(133) - BASTO;A.de Magalhães,História da Santa ^asa da Misericórdia 
do Porto,I,p.3"4"7 

(134) - Corpus Codicum....L. 2° de Chapas.p.31 
(135) - Idem,ibidem 

(136) - AHMP,Próprias,L.4,fis. 290-293 e Corpus Codicum....L.1Q das 
Chapas,p.272-273. 

(137) - AMP,D,BQ 8,L. 4,fl. 537 e D,BQ 5,L.8,fl. 4v. 
(138) - MORAIS,Cristóvão Alão de,o.c.,11 Tomo,vol. I,pp,307-308 

http://4l.fl.5g
http://LV37.fl


-550-

(139) - AHMP,LV_íf0,fl.l5 
(140) - L, 1Q das Chapas,p. 273 

(141) - AHMP,Imposição do Vjnho,L.7,fIs. 129-130 

(142) - AHMP,L. kQ de Sentenças, fl. 26 e Livro dos Contratos e Vendas 
fl. 89 

(143) - AHMP.LV 40.fl. 206 

(144) - AHMP,LV_27,fis. 36O-36OV. 

(1^5) - AHMP,LV 4l,fl„51v. e AGS,SP,L. 1533,fl.2 

(146) - AHMP,Tombo Velho,II»fl. 96-97 

(147) - BPMP.ms. 1759 (24) e SILVA,J.J. Andrade e,oc.,1620-1627,p.171 

(148) - AMP.D^BQ 8,L.4,fl. 348 e MORAIS,Cristóvão Alão de,o.c.,111 To

mo,! vol. ,p.519 

(149) - MORAIS,Cristóvão Alão , 0 ^ . ,111 Tomo,I vol., p. 512 

(150) - FREITAS,Eugênio de Andrea da Cunha e, 0 Convento Novo...,pp.65-
-66. 

(151) - MORAIS,Cristóvão Alão de,o.c.,1 tomo,II vol.,p.4l5 
(152) - AHMP,LV 38,fl. 262 

(153) - AHMP,Compras e Vendas.L.l.fl. 334-338 

(154) - AHMP,Tombo Velho.I.fis. 491-492 

(155) - AHMP,idem,I,fis. 445-446 

(156) - AHMP,Idem,II,fl. 178 

(157) - AHMP,Livro dos Registos das Pessas da plematica.Eis os nomes dos 
que registaram objectos: 
- Rantaleão Alvares Vieira 
- Gaspar Gonçalves Ferros 
- David da Cunha 
- Baltasar ^elgado de Abreu 
- Gaspar de Cáceres 
- Francisco da Mota Rebelo 
<* Baltasar de Araújo 
- António Pereira 
- João de Azevedto 
- -Afonso de Araújo 
- Cristóvão Vieira Homem 
- Jerónimo Rebelo 
- Bento Pereira Leite 
- João Vicente Carneiro 
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(158) - Eram advogados : Manuel Alvares,Gaspar Gonçalves Ferros,Gas
par Garcês,Baltasar de Araújo,David da 8unha,Gaspar Vieira, 
João Alvares Ribeiro.Tor sua vez,Jerónimo Rebelo da Maia 
era nobre e médico. (.ffMP,DTBQ 8,L. 3,fl. 310 v.) 

(159) - Arata-se de Cristóvão de Castro. (Livro da Contfcnda,p.97) 
(160) - Para o caso do ̂ orto,colhemos a idade dos Procuradores no 

Livro da Contenda entre a Cidade e o Conde de Penaguiam 
p. 120 

"(l6l) - AHMP,LV 43.fl. 75 
(162) - Livro 2Q das Chapas,p.32 
(163) - Ver ANES,Gonzalo,El Antiguo Régimen;los Bprbones,Madrid, 

1975,p.322. 
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0 ESCRIVÃO DA CÂMARA 

1- Considerações sobre o ofício 

Dificilmente entenderíamos a estrutura da Administração Munici
pal sem a existência de órgãos de apoio que assegurassem a divulgação 
e a eficácia dos actos de governo.Entre as instituições de apoio indis
pensáveis aos órgãos de gestão,contavam-se o Escrivão e o Tesoureiro 
do Concelho,cada uma com atribuições muito específicas,ainda que va
gamente definidas pelas Ordenações Manuelinas e Filipinas - as quais 
consagram um título a cada uma delas. 

Começaremos pelo Escrivão. 
A primeira questão que surge ê exactamente a de sabermos se o Es_ 

crivao se pode definir simplesmente como um elemento de apoio da gover
nação ,apresentando-se o ofício como uma espécie de profissão ou,se,ao 
contrário,participa corresponsavelmente e directamente nos actos de go
verno,ao mesmo nível que o Juiz,Vereadores e Procurador,integrando pa
ra todos os efeitos o Senado concelhio. 

Vejamos: 
1Q _ o E s c ri v a o da ^âmara por um lado,tal como o Corregedor da Comarca 

por outro,tinham direito a sentar-se,nos acios oficiais,em cadei
ras da governação,exactamente iguais às do Juiz,Vereadores e Procura
dor da ^idade.Se elas eram o símbolo do poder local,então o Escrivão 
integrava-se nele,pois aí tinha lugar,ao lado dos restantes.(1) NQte-
-se que o Tesoureiro não gozava de igual prerrogativa. 
2D _ Certes escrivães utilizam expressões para descrever as circuns

tâncias dos actos de governação que nos levam a pensar que eles 
nao se consideravam elementos externos e marginais à equipa governa
tiva,como se a sua missão fosse apenas a de observar e relatar os fac
tos e as decisões. Assi»,em I585. ̂ uno 1'avares , eleito escrivão pelos Ve
readores,ao referir a comparência na Câmara de diversos moradores e 
cidadãos que lá se dirigiam a tratar de seus negócios,redigia assim: 
"perante nós compareceu..."(2) e não perante o Juiz e Vereadores, como 
seria normal num simples relator. 
30. - 0 Escrivao da Câmara recebia propinas por alturas da procissão 

do C o rp 0 de Deus do mesmo valor que os restantes elementos da 
Vereação - o que nos leva a pensar que o seu estatuto honorifico se-
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ria.semelhante. 
Mas por outro lado, há circunstâncias no exercício do ofício que 

nos fazem concluir que a responsabilidade do escrivão da Câmara no seu 
interior não era da mesma natureza da do Juiz, Vereador e Procurador 
da Cidade. 

Com efeito 
12 - as cartas régias dirigidas à Câmara citam apenas o Juiz, Vereado

res e Procurador da Cidade no endereço e não o escrivão. Igualmen
te são estes que devem assinar as cartas dirigidas ao Rei em nome da 
Câmara. 0 nome do escrivão aparece sempre na qualidade de escrevente ou 
subscrevente do documento: eu, F. escrivão da Câmara o fiz escrever ou 
o escrevi.(3) 
2 2 - o Escrivso, embora recebesse propinas como os Vereadores, recebia 

igualmente um salário: l6líOOO anuais . Ora às funções da governan
ça não era devido qualquer salário propriamente dito. 
3 2 - 0 Escrivão era eleito de modo diverso e por tempo diferente dos 

restantes elementos da governança. O seu mandato durava normalmen
te 3 anos quando os oficiais do governo municipal, que não eram de car
reira, não permaneciam mais de um ano,constituindo a prática contrária 
uma excepção ainda que repetida. 
^2 _ Um escrivão da Câmara foi nomeado vitaliciamente (Francisco Baião) 

e obteve permissão para transmitir o cargo aos herdeiros. Ora nem 
a nomeação por vida nem a transmissibilidade eram admissíveis para ofí
cios como Vereador ou Procurador da Cidade. 
52 - Os escrivães subscrevem os termos que redigem no fim da acta an

tes das assinaturas dos responsáveis pelo documento e pelas deci
sões nele contidas. Quando aparece o seu nome no meio dos demais ê na 
qualidade de cidadão. Mas mesmo nessa qualidade não é frequente a as
sinatura do Escrivão. 

Por exemplo, na célebre questão do Real de Agua, o Escrivão co-
ioca-se inteiramente fora do processo: "o qual asento eles vereadores 
E procurador do povo fizerão asentarão se fizesse aqui que elles assi
narão E o treslado passasse em carta que eu Escrivão entregaria ao 
ditto C.°r..." (4) 

Nao se pense que este modo de agir é próprio de um escrivão de
terminado. Ele, antes, é generalizável. O escrivão coloca-se, por sis-
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tema, na posição de testemunha e relator. 0 seu nome aparece como res
ponsável pela escritura lavrada e como garante da autenticidade dos 
factos ocorridos. 
6s - Por isso, quando houve ordens de emprazamento dos oficiais para 

Lisboa, em nenhum caso o escrivão recebe intimação para acompa
nhar os Vereadores e o Procurador da Cidade. 

Parece, pois, poder concluir-se que o escrivão fazia parte do 
Corpo do Senado da Câmara por força das suas atribuições. 0 ofício 
era altamente honroso porque o escrivão vivia na posse dos segredos 
da governança. Na prática, era um elemento que não podia faltar às 
reuniões, que teria que acompanhar para todo o lado a governança e per
petuar, pelo documento, a memória dos actos governativos. De certo mo
do, ele constituía como que a própria memória colectiva a quem se re
corria para desfazer dúvidas sobre acontecimentos ocorridos em passa
do próximo, ou a quem se pedia que,através de pesquisas no ^artório, 
esclarecesse as dúvidas acerca do passado.Chefe da burocracia concelhia, 
ele dispunha de um poder próprio,que,não sendo da mesma natureza do dos 
Vereadores e Procurador da Cidade,nao deixava de ser assinalável. 

Daí o lugar de honra que lhe cabia nos actos oficiais presididos 
ou assistidos pelo Senado da Câmara. E daí a tentação de Francisco 
Baião de Magalhães de se autoproclamar Secretário da Câmara,(5 ) tal
vez por analogia com os Secretários dos Conselhos reais.Sem dúvida,era 
um título bem mais pomposo do que o de Escrivão. 

Mas,na época,usurpar um título,por pequeno cue fosse,era trepar 
abusivamente sobre o grau de honra a que se tinha direito.NãD faltava, 
por isso,quem,por zelo ou inveja,denunciasse à ^orte essas furtivas 
escaladas.Ora,em l608,o Corregedor da Comarca Sequeira de Novais re
cebia ordens do Hei para indagar se havia base documental que legiti
masse o título de Secretário cue o Escrivão usava. 

Como não se descobriu justificação legal,Francisco Baião foi proi
bido de continuar no(ab)uso do título.Como era a primeira vez oue pre
varicava^ punição nao foi além de uma repreensão.(6 ) 

Mas,o oficio conferia honra.^ssim era também em Évora,onde,por 
antigo costume,uma das varas do pálio sob o cual o Pei entrava na Ci
dade ,pertencia ao Escrivão,lado a lado com os restantes elementos 
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da Vereação.( 7 ) 
Mas a sua intervenção dilecta nas deliberações da Câmara não 

nos parece que tenha atingida peso notório.Talvez na Juntas onde se 
sentava a duplo título de Escrivão e de Cidadão a sua influência fos
se bem mais sensível.Não esqueçamos,todavia,que nesta matéria,às ve
zes,mais que o estatuto jurídico contam as características psicológi-
casdo Oficial bem como o seu prestígio pessoal. 

2- Modo de eleição 

As Ordenações Manuelinas e Filipinas não estabelecem qualquer 
princípio geral sobre nomeação ou eleição dos Escrivães das Camarás. 

Como acerca de tantas outras instituições da mesma época,inclu
sive aquelas cujo regimento foi promulgado nas Ordenações ou em qual
quer outra disposição legal avulsa,é irrealista tentar encontrar li
nhas gerais de definição e evolução válidas para todo o Reino,pois 
elas variam de caso para caso e de lugar para lugar. 

Assim,parece-nos vago e temerário afirmar-se que "nos primeiros 
tempos,os escrivães das Gamaras eram electivos.passando depois a ser 
de serventia vitalícia".(8 )Talvez a afirmação seja verdadeira para 
o caso de Guimarães.Mas não para a generalidade.Em Viseu,por exemplo, 
no século XVII o oficial era nomeado anualmente,constando o seu nome 
na pauta vinda de Lisboa,tal como o dos outros membros da governan
ça.(9 J.Mas o processo de Viseu,por sua vez,não foi o adoptado para 
as Câmaras das cidades e vilas do primeiro banco. 

Todavia,em 1588,0 Rei,a pretexto de fazer mercê à cidade do Por
to, permitiu-lhe que,como antigamente,voltasse a usufruir do privilégio 
de eleger o seu Escrivão.Mas a c â m a r a deveria proceder a tal eleição, 
integrando-a na dos restantes oficiais da governança,devendo os nomes 
ser indicados do mesmo modo que se apontavam os de Vereador e Procura
dor. E paradoxalmente,recornenda-se que um dos nomes constantes da lis
ta seja o de Sebastião Borges... (lo ) E em Janeiro de l6^,D.João IV 
fez nomear Manuel Ferraz na pauta dos governantes da Cidade,juntamen
te com os Vereadores,o Procurador da Cidade e o Tesoureiro.(11) 

P0rêm,a esta designação opôs-se o escrivão em exercício,Bernar
do Pereira C a m e l 0 i 0 qUal,embora servindo desde 1634,alegando que o tem-
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po do provimento não se esgotara ainda, apresentou embargos de obrep-
çao e subrepçao à tomada de posse do substituto indigitado.Na reali
dade,Manuel Ferraz apenas começou a servir em Janeiro de 1645.(12) 

Mas durante todo o período filipino,a no-ieação do Escrivão da 
Câmara do Porto andou sempre separada e independente da dos restantes 
oficiais,como ficou dito atrás. 

Mas a quem competia a escolha do funcionário?Aos órgãos do po
der central ou era feita por designação local? E no caso de se consta
tar a segunda hipótese,qual era o papel do Rei?Mera' confirmação? 

Vejamos : 
Nos princípios do século XIV após alguma reclamação,o rei D.Di

nis reconhecera a Lisboa a faculdade de eleger o seu escrivão,(13) du
rando cada mandato um ano.Mas em 1395,D.João I autorizou cue o ofici
al fosse aí nomeado vitaliciamente,dado ser um oficio cujo bom desempe
nho podia depender da experiência adquirida.(14) 

Esta modalidade parece ter-se mantido durante o século XV (15), 
persistindo ainda nos finais do seguinte.Com efeito,Afonso de Torres 
Magalhães,escrivão em 1581 (16)continuava em funções em 1596,(17) em
bora se socorresse de subscreventes.Cl8)Sucedeu-lhe Cristóvão de Maga
lhães ,provavelmente seu filho.(19) 

Mas,segundo a consulta da Câmara de Lisboa feita cm 1653,desde 
data anterior a 1380,0s Re±s haviam reservado para si prorrios a fa
culdade de prover na propriedade deste ofício.(20) 

No Porto,a resistência às tentativas reais de decisão absoluta 
na matéria,tornou a evolução mais acidentada,ainda oue o resultado 
final não se mostre muito diferente. 

Com efeito,repetidamente os Vereadores e Procurador da °idade 
reclamaram o direito ancestral de eleger os seus escrivães.A carta ré
gia de 7.5.1588 atrás citada,constitui a resposta a uma das muitas re-
clamaçSes feitas pela ^âmara,no sentido de os «eis lhe conservarem 
seu privilégio.E quando em 1590 Sebastião Borges ê jurado no cargo 
por recomendação do Rei,declara-se expressamente no documento régio 
que tal investidura se realizaria sem prejuízo do direito oue assis
tia à cidade de apresentar o escrivão.(2l) E,a requerimento do ^rocu-
dor da Cidade,os Vereadores exi.rem-lhe que,nas faltas,não se fizesse 
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substituir por ninguém que o Senado não aprovasse.( 22) Assirn veio a 
sucederrquando o titular faltava,servia no seù lugar Francisco Ferrei
ra, tabelião ,por ordem dos Vereadores.(23) 

Aliás,o período entre 1580-1605 é um pouco anormal e nada pro
picio,sob o ponto de vista legal,às reivindicações da Câmara.Com efei
to,desde 1576 Francisco ^aião de ^agalhães era escrivão vitalício,por 
apresentação da Câmara e nomeação régia. (2.k )Mas, o seu alinhamento no 
partido do Prior do Crato e a acusação que sobre ele impendia de cul
pas crimes cometidas no tempo das alterações em 1580 levaram-no à fu
ga da cidade.(25) 

0 rei,embora lhe perdoasse o "desvio"político e não o privando 
da propriedade do oficio,não lhe consentiu que continuasse servindo 
nem autorizou que renunciasse em favor de outrem,como ele tentou.(26) 
Assim sendo,o cargo não estava vago e,nessas circunstâncias,era ao 
Monarca que competia nomear os funcionários,não evidentemente em pro
priedade ,mas apenas em serventia.(27) 

Por isso,não se compreende muito bem a atitude do ^oberano em 
1588,ao solicitar à Câmara que lhe indicasse 3 nomes para deles esco
lher um escrivão.S6 por inadvertência ou deficiente informação ê que 
o Soberano não impôs imediatamente o nome de Sebastião Borges,como 
veio a fazer no ano seguinte,por carta de 12 de Setembro.(28) 

Enquanto vivesse o proprietário, esta situação favorável ao cen
tralismo régio poderia ter sido mantida.Mas,por volta de I6O5 Filipe III 
restituiu o exercício do ofício a Francisco ^aião de Magalhães,o qual 
até 1617,ano do seu falecimento,dele manteve a propriedade.(29)No entan
to,em 1614 e 1615 o Rei, a pedido da Câmara,nomeara por períodos de 
um ano o filho legitimado do titular,Rodrigo Baião.(30) 

Após a morte de-Francisco Baião,por disposição testamentária 
aprovada pelo Monarca era l60g ( 31 ) e por apresentação da Câmara (32 )o 
cargo passou para o filho rcferido.O alvará de nomeação não lhe fixa
va prazo de duração,reservando-se, porém,o direito de lho tirar se o 
entendesse sem ser obrigada a Fazenda Peai a qualquer indemnização. 

Mas em I619 o escrivão foi assassinado pelo seu meio irmão Fer
não Baião de Magalhães o qual veio a sofrer a pena de morte,por degola-
ção era 1621,sendo acusador o outro irmão João Baião de Magalhães.(33) 
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A partir de então,não mais os Austrias concederam a propriedade 
do ofício,seguindo-se um período de certa indefinição em que a função 
foi exercida a curtos espaços por diversas individualidades. 

A Câmara,entretanto,defendia os seus privilégios tenazmente,en
carregando o cidadãoe nobre,Pantaleão de Eigueiroa,de tratar do assun
to em Madrid.(34 ) Farece que,por seu turno,Madrid nao pretendia dei
xar o caminho totalmente aberto à cidade para escolher o seu ãfcrivão. 
Em carta régia de 3 de Junho de l620,o Kei como que" pede contas ao De
sembargo do Paço pelo facto de,ao que se deduz,ter nomeado "um homem 
não natural do ^eino" para o lugar.Nessa mesma carta o Soberano reivin
dica o direito de ser consultado para o provimento deste como o de 
qualquer outro ofício da Cg^ara do Porto. (35) Mas em c~rta de 8 de Se
tembro do mesmo ano,o Monarca concedia que o Senado lhe apontasse al
guns nomes para de entre eles se preencher o lugar,por 3 anos.(36) 

Tal intenção régia nao satisfez a Câmara,cujos Oficiais hesitaram 
entre o . replicar imediatamente a reivindicar reconhecimento do direi
to ancestral de eleger o escrivão - e apresentar a lista solicitada, 
com a expresca ressalva de nao abdicar do privilégio de nomeação do 
oficial. ( 37) 

Finalmente decidiram enviar à Corte uma pauta com três nomes, 
declarando no texto a sua vontade de,no fim dos três anos,nomearem ou
trem em substituição do que viefse a ser designado.(30) Em consecuên-
cia,Pantaleão de ^igueiroa^ma das individualidades sugeridas pela 
Câmara,foi escolhido para,a título de serventia e não de propriedade, 
exercer o cargo durante um triénio.(39) 

As objecções e embargos apresentados por Baltasar Pinto Aranha, 
Vereador,não lograram alterar a atitude da Admnistraçao Central.Des
conhecemos a natureza dos embargos.Teriam algo a ver com a defesa das 
liberdades da cidade ou,mais provavelmente,procederiam de qualquer 
pressuposto pessoal inamistoso? 

Era 1624,esgotados os 3 anos,vai surgir novo vazio.As questões 
que se levantam então mostram-^se um pouco confusas e a sua origem 
parece provir mais de desconcertos entre duas equipas de Vereadores 
do que entre estes e o Poder central. 

Com efeito,no ano anterior ao do fim do mandato,talvez ilegitima-
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mente os Vereadores anteciparara-se e solicitaram ao Monarca que re
conduzisse Pantaleao de Figueiroa por período igual - pedido que ele 
satisfez por carta de 25 de Outubro de l623.(40) 

Porém os Vereadores do 1624,talvez por entenderem que a apre
sentação lhes competia a eles e nao aos antecessores,embargaram a pro
visão.E quando em Junho de 1624 se acabou o tempo do primeiro mandato, 
o Governador da ^elação,a requerimento do interessado,reconduziu-o por 
dois meses enquanto os embargos não fossem despachados.(41) 

Mas os Vereadores nSo quiseram acatar a nomeação do Governador, 
agravando para a ^elação e recusando-se a servir com tal escrivão.Acre
ditamos,que ,mais uma vez,a razão mais profunda do protesto dos gover
nantes tinha mais a ver com inimizades ou interesses particulares do 
que com a defesa dos privilégios antigos.Mas,como quer que seja,o acór
dão da ^elação manteve o Escrivão contestado por mais 4 meses.(42) 

Gomo demorasse a decisão dos embargos à provisão acima referida, 
por despacho da ^elação nova nomeação,válida por dois meses,foi assi
nada. (43) E Pantaleao de Figueiroa continuou servindo - o que nos elu
cida sobre o despacho final dos embargos.Aparentemente cessaram as ob-
jecc5es.No entanto,as relaçSes entre o E G c r i vã 0 e os Oficiais não eram 
de todo perfeitas,pois demandas sobre emolumentos cobrados por aquele 
mantiveram-se até 18 de *bril de l626,data em que definitivamente a 
Câmara aceitou a provisão de 1623. (44) 

Mas,em 20 de Maio de l626,a Corte difundia nova provisão em que 
nomeava por três anos Fernão -«ibeiro Soares.(45)0 documento deve ter 
chegado a o Sorto em meados de 1627.Imediatamente,os Vereadores e o Pro
curador da Cidade,urna vez mais,embargaram a execução do documento.0 
embargo correu os seus trâmites sem que o ^ei tenha retrocedido na no
meação,nao obstante a Câmara ter coligido todos os documentos pelos 
quais se provava que a ela competia apresentar o ^scrivão.(46)A Corte 
argumentava que o nomeado .Fernão Rihpirn Soares fora um dos M-onnHtn» 
pela edilidade em 1624»( 47 ) 

Mas o nos parece mais inesperado e difícil de perceber ê que, 
nesse mesmo ano de l628,os Vereadores e Procurador da Cidade diligen
ciaram e conseguiram que Soares obtivesse um segundo mandato de três 
anos.( /f8 ) Tudo se explicará pelo facto de a Vereação ter mudado? 

http://jecc5es.No
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De qualquer modo, o tempo de serviço de *'ernão «ibeiro Soares não 
foi ouieto e pacífico.De facto,em fins de I63I ou princípios de 1632, 
o procedimento do Oficial deve ter dado azo a grandes motivos de cuei-
xa,cujo teor desconhecemos.Nessa ai tora,foi-lhe instaurada uma devassa 
que se prolongou por auase todo o ano de 1632,da qual foi instrutor 
o Desembargador Cristóvão Mousinho. Enquanto decorriam as averiguações 
foi suspenso e substituído por Tomás Ferreira (49) e por Manuel Paposo 
de tírito(50)o qual já servira interinamente em l6l?i(5l) 

Mas em Março de I633 Fernão Ribeiro Soares reaparece restituído 
ao seu cargo,(52 ) o que nos induz a pensar que foi ilibado de culpas. 
Acabado o seu tempo em Julho de 1634,logrou ainda obter prorrogação do 
mandato por um período curto de dois meses.(53) Mas depois não foi re
conduzido,nao obstante os apoios importantes de que dispunha no interior 
da governança.(54) 

Sucedeu-lhe Bernardo Pereira Camelo,por apresentação da Câmara e 
confirmação régia.Este cidadão de modestos recursos económicos obteve 
renovaçSes sucessivas at! aos fins de 1644,sempre mediante a aprovação 
prévia da Câmara.(55 ) 

^a história acidentada dos Escrivães da Câmara do Porto durante 
este período,podemos concluir o seguinte ouanto ao modo de eleição: 

10- Desde o século XV,provavelmente desde D.João I,a Câmara po
dia eleger o seu Escrivão e apresentá-lo ao Monarca para confirmação, 
por períodos de 3 anos. 

2°- As três momeações vitalícias que se conhecem (Gaspar Piscado 
em 1568,Francisco ^aião em I576 e seu filho Rodrigo Baião em 1617) fo
ram confirmadas pelo Soberano,após apresentação da Câmara ou,pelo me
nos,após aprovação da mesma,como terá acontecido no caso de Francisco 
Baião. (56) 

32- Nos impedimentos do proprietário cabia legal ente ao Rei no
mear pessoas a título de serventia,como aconteceu com Manuel de Matos 
Pais,Sebastião Borges e uaspar Colaço durante a suspensão forçada e 
longa de Francisco Baião.Ao Governador da Relação o Monarca concedera 
a faculdade de prover nas serventias pelo prazo máximo de dois meses. 
(57)Embora a concessão respeitasse mais a ofícios da Justiça,depressa 
se alargou a outros. A praxis quotidiana demonstra-nos que frequente-
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m ente,por períodos curtos,às vezes para uma única sessão,os próprios 
Juiz e Vereadores recorriam a tabeliães ou outras pessoas idóneas pa
ra substituir o titular. 

kQ- 0 direito de apresentação que competia à Câmara não foi nun
ca directamente negado pelo Roder central.Todavia,a carta citada de 
Junho de 162o indicia uma vontade manifesta de controlo da nomeação 
por parte do Monarca.E frequentemente os Ãustrias exigiram que se lhes 
submetesse uma lista de 3 nomes para deles escolherem um.Refira-se ain
da que a nomeação de *'ernao Ribeiro Soares foi feita com base numa lis
ta elaborada alguns anos antes,nau colhendo anuência superior a contes
tação da Câmara ao seu provimento. 

5Q - Nos últimos anos do período filipino parece ter-se restabe
lecido o antigo costume de a Câmara apresentar um só candidato que o 
Rei se limitava a confirmar.Todavia,a manutenção do mesmo Escrivão de
ve ser inserida na tendência conjuntural para conservar os mesmos ofi
ciais por mandatos sucessivos.Assim aconteceu,como vimos,cora o Procura
dor da Cidade e,em parte,com os Vereadores e Corregedor. 

3 - extracção Social 

De que camadas saíram os Escrivães da Câmara do Rorto? 
Antes de uma resposta global, detenharno-nos na análise do que sa

bemos de cada uma das personalidades que exerceram a função. 
Francisco Baião de Magalhães, cidadão do Porto, era criado do Rei 

de quem possuía o título de moço da Câmara.(58 ) Aparentado com os Ma
dureira e os Nunes Barreto, fidalgos e Vereadores do Porto, irmão do 
Desembargador João Baião de Magalhães, casado com Maria Vieira Dinis, 
filha do Lie.do Isidro de Torres,(59 ) herdou a administração de uma 
Capela de missas no altar de Nossa Senhora do Rosário, do Mosteiro de 
S. Domingos, instituída por suas tias Dona Catarina Rodrigues e Dona 
Isabel Rodrigues. ( 60) 

0 seu antecessor Gaspar Riscado, cidadão do Porto, ê referido 
como escudeiro fidalgo da Casa Real.(6l) 

Rodrigo Baião, embora bastardo, foi legitimado e sucedeu ao pai 
por desistência dos irmãos mais velhos um dos quais o terá assassinado. 

Pantaleão de Figueiroa era cidadão e filho do cidadão Mateus de 
Aguiar. Pela mãe era aparentado com uma antiga e poderosa família por-
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tuense - a dos Figueiroas.A sua categoria social mostra-se bem paten-
. te na elevada ajuda de custo que recebeu para tratar em Madrid, em 
I62O, do problema da eleição do Escrivão da Câmara: 1S200 réis diS-
rios.(62) 

Primo do Vereador Bento de Aguiar Caldeira, ele próprio foi Ve
reador depois da Restauração, tendo adquirido o Hábito de Cristo.(63) 

Fernão Ribeiro Soares era cidadão, filho do Procurador da Cida
de Álvaro de Sousa e de sua mulher Dona Francisca Pinto, descendente 
dê' Ant6nio Pibeiro Soares, Procurador do Concelho às Cortes de Lisboa 
de 1502.(64) 

Bernardo Pereira Camelo era cidadão. Igual privilégio possuíam 
José Lobo, Manuel de Matos Pais e Gaspar Colaço que serviram no impe
dimento político de Francisco Baião. 

Sebastião Borges que foi o que mais longamente exerceu o ofício 
naquele período,era criado do Pei e filho de Álvaro Borges o qual havia 
falecido na Andaluzia quando, ao serviço régio, exercia o ofício de 
Feitor dos lugares de Africa.(65) Além disso, era protegido de D. .Jor
ge de Ataíde, Bispo Capelão-mor.( 66) 

Nuno Tavares que a Gamara nomeou em 158<5, além de cidadão, pos
suía uma brilhante folha de serviços era prol de Filipe II no tempo das 
alterações de I58O e exercera o ofício de Guarda-mor da Saúde, reser
vado a cidadãos honrados. 

Francisco Ferreira, cidadão, era Tabelião na cidade como alguns 
outros que serviram apenas momentaneamente,na falta dos titulares. (67 ) 

E:r conclusão, podemos assim estabelecer as linhas mestras do per
fil sociológico do Escrivão da Câmara do Pnrto: 
- cidadão portuense; 
- natural da cidade; (68) 
- descendente ou aparentado com fnraílias honradas; 
- suficientemente instruído para bem desempenhar o ofício; 
- autor ou herdeiro de serviços prestados ao Pei ou à cidade; 
- de recurso económicos modestos. 

Diga-se acerca deste último traço que, aquando do provimento de 
Bernardo Pereira Camelo, pai de 6 filhas, declara-se expressamente que 
o ofício devia andar na posse de cidadãos pobres.(69) 

Talvez so confirme essa nota no facto de a maior parte dos Escri-
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vães acumularem essas funções com outras: quase todos exerceram simul
taneamente o ofício de Escrivão da Saúde, como foi dito. Francisco 
Baião desempenhou o cargo de recebedor da sisa dos bens de raiz. Não 
seria propriamente um cidadão pobre. Mas, em l609 devia uma impor
tância considerável ao Cofre dos Crescimentos das Sisas de dinheiros 
que havia recebido sem deles ter dado contas satisfatórias. Em virtu
de disso, foram executadas as casas em aue vivia (70 ) e os seus fiado
res obrigados a pagar por ele.(71) 

Manuel de Matos Pais acumulava o carr-o com o de recebedor da si
sa das herdades e da Imposição do sal (72).Sebastião Borges, além de 
Escrivão da Câmara,era recebedor da sisa das herdades e dos bens de 
raiz (73) e ainda Feitor do Kei na cidade do Porto. (74) 

A José Lobo com cerca de 7*5 anos (75) foi atribuída,em 1620,pe
lo rendeiro Duarte Dias a esmola de 5$000 reis (76). Já o dissemos, 
mas este episódio parece reforçar a ideia de que o Escrivão era nor
malmente recrutado entre cidadãos aptos e de parcos recursos. 

Tal não quer dizer que não se verificassem excepções.Pensamos 
que, por exemplo, Pantaleão de Figueiroa e Pantaleão Rebelo eram pesso
as abastadas. 
De resto, hão esqueçamos que aos Escrivães da Câmara perpétuos ou a 
tempo limitado, era exigida a posse de armar, e cavalos.( 77 ) 

4 - Funções e atribuições 
Poderá parecer ocioso dedicar algumas linhas à matéria das atri

buições do Escrivão da Câmara. Dir-se-à que é facilmente intuitivo 
constituir sua função passar a escrito os actos da governação munici
pal. 

Sem dúvida. Mas nem todos os assuntos dependentes da Câmara eram 
da competência do seu Escrivão. Por outras palavras, havia outros ofi
ciais para funções semelhantes, igualmente dependentes do Senado: Es
crivão da Saúde (que em geral acumulava com o trabalho de Escrivão da 
Câmara) Escrivão da Almotaçaria, Escrivão da Imposição do Vinho, Es
crivão da Sisa dos Vinhos, etc. 

Por outro lado, o estipulado pelas Ordenações Manuelinas e Fili
pinas (78) concretizando as funções que se lhes cometiam, contempla al
guns aspectos que não serão facilmente imagináveis. 

Assim, numa reminiscência da sua função originária que era a de 
oiicial da contabilidade do Concelho(79), atribuem-se-lhe aí, em pri-
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raeiro lugar funções ligadas ao registo das receitas e despesas muni
cipais (introdução e §§ 1 e 2). Só depois ê que se referem outras o-
brigações: 
- registar os mandatos e acórdãos (§ 3); 
- escrever os feitos de injurias verbais que forem despachadas na 
Câmara. (§ k ) ; 

- copiar cartas testemunháveis de reouerimentos feitos aos Vereadores 
que devessem levar a assinatura destes e o selo da Câmara; (§ 5) 

-^registar as eleições dos oficiais da Câmara presididas trienalmente 
pelo Corregedor (§ 5). Refira-se, todavia, que desde I593 até l602 
tal tarefa fora, no Porto, exercida pelo Escrivão da Correição, 
Fatitaleao Pinto de Macedo e antes daquela data outrossim fora confia
da a seu pai, Alexandre Rangel.(8o)Mas, em l60S, Francisco Baião exi
giu em Tribunal a restituição daquela atribuição, tendo obtido des
pacho favorável.(8l) 

- Assentar a passagem dos gados; 
- redigir os alvarás que houvessem de ser assinados pelos oficiais da 
Câmara(§ 10); 

- lavrar os ternos de fianças, obrigações e requerimentos das partes. 
(§9); 

- 1er aos Vereadores e Almotacês o Regimento de seus ofícios, reouererf-
do aos mesmos que assinassem depois de ouvida a leitura; (§ 7) 

- guardar uma das chaves da arca onde se metiam os documentos impor
tantes do Concelho.(§6). 

Mas,para além destas atribuições que poderemos reputar de regi
mentais, o Escrivão da Câmara do Porto realizou outras tarefas igual
mente importantes, a saber: 
- escrever as Actas das Arrematações das Sisas pertencentes ao encnbe-

çamento as quais anualmente eram adjudicadas aos rendeiros, sob pre
sidência do Corregedor. Como essa tarefa era remunerada independen
temente das funções camarárias e como era realizada eob a direcção 
do Corregedor, os Escrivães da Correição pretenderam, em I606, sem 
êxito, que o mesmo Corregedor e depois o Juiz da Chancelaria da Re
lação lhes cometessem, por sentença, tal papel.( 82) Mais tarde,em 
I636, 5 P Escrivão da Alfandega que outrossim debalde, reclama o di
reito de escrever na Arrematação das Sisas, alegando que eram rendas 
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de El-Bei.(83> 
- Dar juramento eta sua pousada aos oficiais administrativos e judi

ciais das freguesias do Termo, em nome e por delegação do Juiz,Ve
readores e Procurador da Cidade. 

- Admoestar e notificar os Vereadores sobre sentenças dadas na Rela
ção atinentes a negócios da cidade, tais como eleição de almota, 
cês.(84) 

- Participar com o Juiz de Fora, Vereadores e Procurador da Cidade 
nas correições que estes faziam pelo Termo.(85) 

- Representar a Câmara,juntamente com o Procurador da Cidade, em mis
sões oficiais junto de outras entidades; em I585, junto de D. Luís 
Henriques, Mestre de Campo general das gentes de guerra aquarteladas 

,., (86 ) 
no Antre Douro e i*inhove, em 1635, junto do Cabido da Sé.(87 ) 

- Notificar, em nome do Senado, as obrigações que recaíam sobre de
terminadas personalidades: em 1599, junto do Corregedor a lembrar-
-lhe a obrigação de ir residir na povoação de Pica, junto de Alfena, 
onde grassava a peste.(88 )Em 1598, junto de António Goios Portugal 
para o notificar que, sob pena de prisão imediata, tomasse posse do 
cargo de almotacê.( 89)Em 1640, junto dos Procuradores do Povo para 
os obrigar a acompanharem os Almotacés diariamente na sua activida
de fiscalizadora.(90 ) 

- A partir de 1620, possuía o direito de, com outros oficiais, ser ou
vido obrigatoriamente pelo Corregedor da Comarca quando se tratasse 
de efectuar despesas por conta do Cofre dos Crescimentos das Si
sas. (91 ) 

5 - Salários e emolumentos 

0 ofício de Escrivão da Câmara era remunerado de três modos di
ferentes: 

salário no sentido hodierno do termo; 
subsídios e propinas a pretexto das procissões da cidade ff.nr.-̂  a* 
Deus, S. Pantaleão, S. Sebastião e outras)} 

- emolumentos por serviços de secretaria prestados ao público, a que 
se chamava na época "proes e percalços". 

Quanto ao salário propriamente dito, não era muito elevado;l6$000 
reis, recebidos aos quartéis, no fim de cada trimestre.Durante os 60 
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anos aqui tratados o salário-base parece não ter sofrido alteração. 
Devemos recordar,no entanto,que em 1566 não vencia mais que 8$0O0 reis 
(92 ) 

Em l6l7,pouco antes de desaparecer,Francisco Baião solicitara au
mento do ordenado a suportar pelos Sobejos das Sisas. 0 Monarca,porém, 
indeferiu a pretensão,pois provavelmente pensava afectar a totalidade 
dos Crescimentos a outros fins.(93) 

Mas o escrivão da Câmara acumulava normalmente as suas tarefas 
primordiais com as de Escrivão da Saúde(visitas e despachos de navios) 
que lhe rendia mais 10&000 reis anuais até 1^89(9^) e 12$000 a partir 
daquela data. 

Quanto a propinas,recebia o mesmo que os restantes oficiais: 
24fOOO reis. Na prática,não havia data fixa para o recebimento : tanto 
sucedia em Janeiro como em Abril ou mesmo mais tarde,talvez em função 
da disponibilidade de fundos,já oue a verba era extraída das rendas 
municipais ordinárias.Normalmente o subsídio,a título de propinas das 
procissões,da resma de papel e das varas para as mesmas procissões, 
era pago de uma s6 vez. 

A importância referida foi constante pelo menos desde 1603.(95) 
A indicação desta baliza cronológica resulta de informação documental 
inequívoca e segura.^as não há razão para não admitirmos cue o Quanti
tativo fora fixado antes,talvez por volta de 1592. 

Outra propina lhe cabiara de Escrivão da saúde cue importava 
líiOOO reis anuais. 

Finalmente recebia 6Ê000 por ano para livros a utilizar na Câ
mara - qua-tia oue não gastava na totalidade,pois alguns Provedores 
declaram na fiscalização anual das contas que Jf.OOO e até 2?000 eram 
suficientes.(96) 

Para além do salário e das propinas,o Escrivão podia cobrar 
emolumentos pelos seus préstimos ao público,dentro de limites e taxas 
fixadas pelas Ordenações.Kegiste-se nue as tabelas estabelecidas pe
las Ordenações Manuelinas para assentos de obrigações e fianças (5 re-
ais)e para alvarás que houvessem de ser assinados pelos Juiz e Verea
dores (h reais)foram elevadas para o dobro nas Filipinas.(97) 

A tentação de elevar os emolumentos legais era frequente,consti
tuindo, por vezes,fonte de litígios,As6im,em 1Í26,Pantaleão de Fi g u ei_ 
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roa foi obrigado a comprometer-se que não levaria das fianças mais que 
os seis reis das Ordenações (sendo apenas 3 a cada pessoa quanto estas 
fossem duas) e 8 reis pelos alvarás assinados pelo Juiz e Vereadores, 
Hais se obrigou a nãò cobrar nada pelo despacho das visitas de sáude 
aos navios,pois da prática contrária seguir-se-ia prejuízo à navegação 
e ao comércio da cidade. (98) 

Outra fonte de receitas constituía o exercício de certos trabalhos 
de escrita,considerados não abrangidos estritamente pelas suas obriga
ções mas que se reivindicavam como pertencentes ao Escrivão camarário: 
entre essas.lembraremos as arrematações das rendas no fim de cada ano, 
a elaboração de pautas dos oficiais da Gamara sob a direcção do Corre
gedor e outras. 

Finalmente,embora não se trate de paga directa,refira-se o direi
to que assistia ao Escrivão e seus familiares de serem tratados gra
tuitamente pelo físico e pelo cirurgião municipais.(99) 

Vejamos então o quadro dos rendimentos do Escrivão da Câmara 
do Porto entre l603-l640: 

caracte
rísticas 
anual 
fixo 

variável 

Descrição 

salário de Escrivão da Câmara 
salário de Escrivão da Saúde 
propinas de Escrivão da Câmara 
propinas de Escrivão da Saúde 
subsídio para livros e utili
zar na Câmara 
trabalho de lançar as despesas 
nos livros do Cofre da Cidade(100 i 
emolumentos 
outras tarefas 

Verba em 
reis 

16&000 
12S000 
2^$000 
1S0O0 

6$000 

8$ooo 
9 
o 

6 - 0 Escrevente, auxiliar do Escrivão 

Parte das tarefas do Escrivão era realizada na Câmara, outra 
parte na sua residência. Quando o serviço era muito ou as ocupações 
do Escrivão se multiplicavam, este tinha que recorrer a ajudantes, 
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chamados escreventes ou suhescreventes. Em 1585, Manuel de Matos Pais 
atravls do Corregedor da Comarca,solicitou ao Pei autorização para ter 
um ajudante, petição que foi deferida.(loi) Aliás, mostram-se às deze
nas os pedidos semelhantes que, a partir de I585, o Monarca satisfez. 
Fica-se com a impressão que nas terras que contassem mais de 1000 vi
zinhos era fácil aos tabeliães e escrivães obterem licença para recru
tarem auxiliares.(102) 

As próprias Ordenações Filipinas prevêem tal instituição, exigin-
do-se em todos os provimentos provisão real e não se permitindo mais 
que um auxiliar. 0 Escrevente teria que contar l*t anos no mínimo e ser-
-lhe-ia vedado escrever em matérias que constituíssem segredo de jus
tiça. Todos os documentos seriam subscritos pelo Escrivão titular.(103) 

No Porto, Gaspar Álvares desempenhou o cargo durante décadas, 
talvez a partir de 1598, sobrevivendo aos Escrivães que iam ocupando o 
lugar, embora trabalhasse na dependência destes.Ora, em l6lA, tendo o 
Juiz e Vereadores constatado que ele lavrara alguns assentos no livro 
de Vereações, lo-o notificara 0 Escrivão que, sob pena de 200 cruza
dos, jamais o permitisse: nos Livros de Actas, onde se continha matéria 
sigilosa, sé o titular poderia escrever.(104) No entanto, em 1639, du
rante quase um mes, o Escrivão da Câmara foi substituído pelo seu Es
crevente, já velho, Gaspar Alvares.(105) 

As Ordenações Filipinas estabeleciam como remuneração mínima des
tes escribas a quarta parte do montante apurado:pelo 'trabalho de secre
taria. (106) Mas,no caso concreto de Caspar Alvares,o seu salário até 
1624,era obtido pela recolha da terça parte dos emolumentos cobrados 
pelo Escrivão.(107)A partir de Dezembro daquele ano alcançou,por re
al provisão,o salário fixo de 6$ooo reis anuais,para além da importân
cia variável que continuou a ganhar.(108)Valeu-lhe para tal a boa reco
mendação dos Vereadores,confirmada pelo Corregedor da Comarca. 

Ao fim de 36 anos de serviço,solicitou à Corte a mercê de poder 
nomear,em vida,um filho ou filha que lhe viesse a suceder apés a morte. 
Como sempre acontecia nestes casos,o pedido foi deferido,desde que a 
pessoa apresentada fosse apta e suficiente,aprovada pelo Senado e con
firmada pelo Pei.(109) 
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Conclusao 
De tudo o que ficou dito,pode-se concluir que o ofício de Escrivão 

da Câmara se revestia,aos olhos da época,de assinalada importância.Pa
ra além da competência "profissional",exigia-se-lhes que fossem verda
deiros e xncorruptlveis. Os erros cometidos podiam pagar-se caro. Luís 
Raposo,em 1604,foi condenado à morte por ter cometido falsidades nas in
quirições das suspeições que Pêro Barbosa pôs ao Doutor Damião de Agui
ar ,Desembargador do Paço.(HO) Não se tratava aqui,ê certo,de Bscrivão 
municipal:mas,embora cm grau diverso,ar, funções eram semelhantes. 

Os escrivães das Câmaras padeciam naturais tentações de cobiça. 
As suas atribuições,tanto como de outros ofícios da "função pública" 
podiam prestar-se a locupletamentos ilegítimos.Para atalhar à "desor
denada cobiça que é raiz de todos os males",o Rei ordenou em 1623 que to 
dos os Ministros que o servissem desde 1592 nos diversos cargos da Jus
tiça e da Fazenda e da administração,elaborassem inventário de todos os 
seus bens possuídos actualmente e os que tinham quando começaram a ser
vir.ura,entre os obrigados a fornecer tal inventário,contemplavamose 
os "escrivães das camarás de todas as cidades e vilas " do Reino ,das 
Ilhas e das partes ultramarinas.( 111) 

N5O estando incluídos na lista os Vereadores,Procurador da Cida
de e Tesoureiro,parece que a inclusão dos Escrivães sUgere,por si sé, 
a importância e exigência do ofício. É que,embora o seu mandato não 
durasse mais de três anos,muitos sobreviveram no lugar durante muito 
tempo e alguns foram providos vitaliciamente. 

Nesse aspecto,a eles era naturalmente confiada a tarefa importante 
de estabelecer a ligação entre as diversas equipas de Vereadores que 
se sucediam. 
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CAPITULO VI -577-

0 TESOUREIIÎO MUNICIPAL 

1 - Introdução 

Ontem co IO hoje a actividade governativa, mesmo a desenrolada 
a nível local, não podia prescindir de apoio financeiro organizado. 
Por isso, as Ordenações Manuelinas e Filipinas previam que em cada 
concelho existisse um Tesoureiro, fundamentalmente encarregado de arre-
c-adar e ser depositará o das rendas do mesmo e de as gastar exclusiva
mente naquilo que os Vereadores mandassem. 

Trata-se, pois, ;e uma instituição de apoio à governança. Quando 
uma circunrerição não dispunha de Tesoureiro, nesse caso a "orépria lei 
ordenava que o Procurador da Cidade realizasse as tarefas de recolher 
os dinheiros e pagar as despesas do concelho. ( 1 ) Embora o processo 
de nomeação e o tempo de duração do mandato variasse de caso para caso, 
credos que na maior parte dos concelhos os ofícios de Procurador e Te
soureiro eram independentes e separados.Assim em Viseu, onde, apesar 
de certa irregularidade, o Tesoureiro era indicado pelo Pei na própria 
pauta da governança vinda de fora.(2 ) Mas, cm Guimarães os Procura
dores do Concelho serviam de tesoureiros municipais, c-, talvez por essa 
razão, o ofício era desempenhado por mercadores.( 3 ) Em Évora, ao con
trario, desde 1501, os dois cargos eram ocupados por pessoas diferen
tes. ( 4 )Ao que parece aí o ofício de tesoureiro era provido em proprie
dade, não sendo por isso objecto de eleição local juntamente com os de
mais oficiais da governança que, como vimos, eram apresentados trie,-
nalmente a Madrid. Em Lisboa, o tesoureiro do concelho constituía, de 
igual modo, instituição independente.( 5 ) 

No Porto, ao que parece, em 144.3 ainda os ofícios andavam jun
tos, pois, nesse ano, servia ambos Álvaro Pires.(6 ) Um século depois 
jâ se encontravam separados pois tal está subentendido na carta remia 
de 18 de Junho de 1542.( 7 ) 

No interior da Câmara do Porto, o estatuto do Tesoureiro não lhe 
dava qualquer poder de intervenção, tal como em Évora onde não possuí-
a voz activa=( 8 )Nao era seouer obrigado a comparecer nas reuniões 
da Vereação. A sua presença nas sessões, para além da tomada de posse, 
verificava-se apenas quando era convocada pelos Vereadores ou quando a 
penúria dos cofres municipais o obrigava a alertar os governantes para 
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que nao emitissem ordens de pagamento ou para que compelissem os devedo
res ao erário municipal a satisfazerem as dívidas. Apesar disso,o Tesou
reiro não podia ausentar-se da cidade sem licença da Câmara. António de 
Madureira Monterroio, no decorrer do 30 ano consecutivo em que servia 
de Tesoureiro (I628) afastara-se para fora sen ter satisfeito os man
dados e ordens de pagamento emitidos pela Kesa. A notificação que lhe 
levou o escrivão obrigava-o a, sob pena de processo judicial cumprir 
de imediato as suas obrigações.( 9 ) 

Conforme referimos atrás, não se sentavam nos actos públicos nas 
cadeiras da Câmara, ao lado dos governantes da Cidade, ao contrário 
do que acontecia com o Escrivão e o Procurador. Mas eram obrigados a 
comparecer na procissão do Corpo de Deus, ocupando lugar protocolar, 
podendo ser punidos no caso de ausência não justificada. (10 ) 

Por outro lado, o oficio de Tesoureiro não estava entre os cinco 
que, segundo a lei, deviam ser servidos pelos melhores dos lugares e 
dos quais o legislador não desejava dispensar ninguém.(11 ) Não se po
derá daqui concluir que o exercício do cargo andasse na mão de pessoas 
baixas, corno veremos. 

2 - Modo de eleição 

0 processo que já descrevemos para a eleição dos Vereadores e 
Procurador da Cidade seguiu-se igualmente para a escolha dos Tesourei
ros. Os 3 pares de eleitores que elaboravam as respectivas pautas, a-
pontavam também os nomes dos Tesoureiros, que eram remetidos para Ma
drid, via Desembargo do Paço, pelo Corregedor da Comarca do Porto.(12 ) 

Na Corte dos Ãustrias era feito o apuramento e o nome do oficial 
encarregado figurava sempre na pauta remetida de Madrid. 0 mesmo não 
se verificava relativamente a Évora, Coimbra e Santarém.( 13 ) 

0 ofício era de aceitação obrigatória. 
Em 15^7, António Gonçalves Bravo protestou por ser eleito e pre

tendeu ser escusado de exercer o cargo por viver em Massarelos "muito 
fora de mão" ( lk ) . Agravou para a. Relação mas foi tempo perdido. E era 
159^, Manuel de Andrade estava prestes a partir com a sua nau para o 
Brasil. Por isso, no acto de posse declarou que só serviria enquanto 
permanecesse na cidade.( 15 ) Todavia só largou o cargo quando chegou 
nova pauta de Madrid. Ao nomeado que julgasse possuir causas escusan-
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tes restava o recurso de as expor ao Rei. Assim fez em 1589 Manuel Fer
nandes (Ribeiro?) o qual logrou ser dispersado.( 16 ) Desconhecemos o 
teor dos argumentos cue convenceram a Corte. 

Quando o Tesoureiro apurado sofria de impedimento permanente ou 
já nem sequer era vivo, à Câmara cabia expor a situação ao Conselho 
Régio. Este trataria da substituição. r!as em 1593, a primeira nomea
ção foi improcedente porque o escolhido, António de Freitas, estava 
gravemente enfermo, sofrendo de mal incurável (17) §, o segundo, Sebas
tião Ribeiro, havia falecido. Como as rendas da cidade corriam grave 
risco de se perderem, a Câmara elegeu Sebastião Pereira, e deu-lhe pos
se, (l8 ) tendo submetido ao Rei para confirmação a escolha assim feita, 
a qual foi sancionada pelo Soberano.(19 ) Segundo o testemunho do Juiz 
e Vereadores, tal era o procedimento normal em situações de impedimen
to definitivo do nomeado. (20 ) 

Todavia, em 1592, dado o impedimento do titular por doença, o 
rei mandou à Câmara que elegesse um substituto e lhe desse juramen
to. ( 21) -fa realidade foi escolhido António Dias, mercador ( 22) .sem 
que posteriormente o Senado requeresse a sua confirmação .(23) 

E, em 1599, tendo falecido Domingos da Costa, o seu genro Afon
so de Araújo, cidadão, prontificou-se a prestar contas pelo sogro e 
requereu que -o elegessem a ele próprio para o ofício. Não viu deferi
do o pedido, pois, a escolha da Câmara recaiu sobre Gaspar Fernandes 
Cordeiro "enquanto Sua Kagestade não mandasse o contrario". ( 2^) E 
não mandou pois a pauta remetida de Madrid em Junho desse ano omitia 
a designação do Tesoureiro.(25 ) Todavia, em Setembro desse ano esta
va de novo, a cidade sem oficial pois o Procurador declarava-o expres
samente em reunião requerendo aos Vereadores que tratassem do provi
mento do ofício. Embora tivesse comunicado à Corte a anomalia, a Câ
mara adiantou-se elegendo e fazendo jurar o mercador Pantaleão Alva
res.( 26) 

Mas em Outubro era despachada unia provisão riria a nomear o 
cerieiro João Alvares para o oficio ( 27) o qual, por sua vez, não per
maneceu no lugar pois a pauta da governança do ano seguinte não o re
conduziu. ( 28 ) 

Urn mandato normal durava um ano, de Janeiro e Dezembro. Como dis
semos, as Ordenações Filipinas prescreviam que nenhum repetisse o exer-
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cício senta passaao um trigais após ter "ervicío.( 29) 
Olhando para o elenco dos Tesoureiros da Cidade do Porto veri-

fica-se que nem sempre tal regra se cumpriu. Para além dos que servi
ram ininterruptamente era anos sucessivos (Baltasar Dias (1580-1584) 
e João Pereira do Porto (I63I-I635) duraram um lustro cada um) alguns 
foram renomeados sem observação do intervalo legal:Gonçalo Coutinho, 
Tesoureiro em 1603(30 ) serve de novo em 1605.(31 )António de Madurei
ra nomeado em 1626 (32 ) reaparece na pauta de 1628.(33 ) 

Geralmente a substituição do Tesoureiro coincidia :o:.i a dos res
tantes membros da governança pois, como dissemos, ela era feita em blo
co por pauta vinda de Madrid. Não sendo um cargo susceptível de gran
des implicações políticas, não se verifica aqui o que constatamos, 
por exemplo, com o Procurador da Cidade; enquanto Gonçalo de Távora 
Dantas serviu mais de uma década consecutiva permanecendo quando os 
Vereadores se iam embora, os casos de continuidade aqui detectados 
acompanham, regra geral, as vicissitudes das equipas, no seu todo. 

Há, evidentemente, casos de provimento individual e isolado mas 
são ditados exclusivamente por impedimendo dos primitivamente nomea
dos . 

Refira-se no entanto, que mesmo nestes casos o Governo de Ma
drid pretendeu sempre controlar ar. decisões, ao menos para confirmar 
os escolhidos localmente. E neste aspecto parece ter havido também um 
esforço de centralização pois era 1579 a Câmara substituíra um Tesoureis 
ro sem se preocupar com obter o sancion-imento da Corte. ( 34) 
3 - Extracção social 

De que meio social provinham os Tesoureiros eleitos para servi
rem na Câmara do Porto? 

Antes de respondermos à questão concreta, convêm termos presen
te alguns pressupostos: 

10 - segundo uma forte corrente de opinião da época, manifestada em 
1593, apoiada ou subentendida nas Ordenações, o cargo de Tesou
reiro não estava incluído nos ofícios nobres da governança. ( 35 ) 
Aliás, em 1579, a propósito da substituição solicitada por Antó
nio Lopes, doente e septuagenário declara-se expressamente que o 
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Tesoureiro deve ser homem honrado e não de baixa condição como 
parecia ser o caso dacuele mercador ancião, o qual, no entanto, 
viera nomeado na pauta.( 36 ) 

20 - No entanto, no mesmo ano de 1593, o Procurador da Cidade decla
rava que era costume antigo da Câmara honrar as pessoas que ser
vissem semelhante cargo.( 37 ) 0 aue nos leva a pensar que a hon
ra decorria do exercício do cargo, quando não existia previamen
te no sujeito que o desempenhava. 

3° - Em 1622, através de Gaspar Coutinho Cerveira a Câmara solicita 
ao Rei que os tesoureiros gozem do privilégio de cidadão, não po
dendo, em contrapartida, para o futuro, ser nomeados oficiais me
cânicos nem pessoas de tenda aberta.( 38 ) 
Poderá daaui concluir-se que era indiferente o meio social de 

onde provinha o Tesoureiro? Talvez não. Mas admitindo-se que o exercí
cio do cargo proporcionava honra, parece que esse predicado passava 
para segundo plano quando se verificassem outros mais pragmáticos. 

Na verdade, a qualidade fundamental que parece exigir-se a um 
Tesoureiro ê aue seja pessoa abonada. Quando em 1592, António Dias, da 
Rua da Laca ,foi eleito na Câmarn para substituição do impedido, a objec
ção do Procurador da Cidade centrava-se na dúvida sobre se ele era ou 
não indivíduo de posses.(39) E ouando este mesmo indivíduo exige em 
tribunal, no ano seguinte que se lhe reconheça qualidade para servir 
de almotacê visto ter sido Tesoureiro, os Vereadores, contrariamente 
ao Procurador do Concelho, opoêm-se, afirmando nue era ressoa plebeia 
e casado com mulher plebeia, não sabendo 1er nem escrever.( kO ) É bem 
possível que as verdadeiras razões rio. Vereadores fossem de outra es
pécie pois não se compreende que, um ano antes, estes "defeitos" não 
fossem conhecidos e não constituíssem objecção a que tomasse posse. 
Mga-se, aliás, que António Dias arsinou o respectivo termo ainda que 
a grafia não seja primorosa, sendo pois duvidosa a afirmação de que 
nao sabia escrever. 

A exigência de abastança de bens está ainda contida na decla
ração do Procurador da Cidade de 1620, segundo a qual o Tesoureiro 
tinha obrigação de emprestar dinheiro â cidade, ouenrio dele estivesse 
carecida.( kl) António Vieira Pinto pretendeu mesmo oue Pantaleão de 
Freitas assinasse um termo em como se recusava a socorrer do seu a 
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Camara em dificuldades. 
A prática demonstra-nos, efectivamente, que on Tesoureiros re

petidamente emprestaram verbas aos cofres municipais das quais nor
malmente eram reembolsados, embora nem sempre com a prontidão que 
desejariam. 

A viúva de Pantaleao Pires, que provavelmente servira em 1589» 
só em 1591 e que recebe parte da dívida de que fora credor seu ma
rido. (k2 ) E em 1619 Gaspar de Sousa emprestara 60$000 ao Corregedor 
para despesas com os soldados enviados para Lisboa, quantia que só re
ceberia um ano depois. (^3) No balanço de I632 a Câmara ficou a dever 
ao Tesoureiro 3^2t»302. ( H ) Os exemplos poderiam multiplicar-se. Não 
era pois, sem razão, que se reconhecia na reunião de 18 de Maio de 
1624 que "as pessoas que tinhão sido tesoureiros desta cidade erão 
pessoas beneméritas..."( ̂ 5 ) 

Não admira pois que o elenco das profissões dos Tesoureiros nos 
indique que a sua esmagadore maioria era constituída por mercadores. 
E os restantes exerciam profissões ligadas ao comércio; 2 eram ouri
ves, 1 era livreiro , 1 era cerieiro. Apenas um exercia uma profissão 
porventura menos exigente em matéria de capital: João da Fonseca, ima
ginário. 

Alguns eram declaradamente cidadãos. E aqueles que o não eram 
passaram a usufruir dos seus privilégios. S verdade que António Dias 
não logrou em 1593 ver consagrado o almejado estatuto de cidadão. Mas 
Miguel Dias Homem, ao contrário, como ficou dito no cap. IV, passou 
a usufruir do privilégio e a intitular-se como tal. E o apontamento 
levado para Madrid por Gaspar Coutinhor referido atrás, não deixa 
dúvidas de que a concessão do privilégio de cidadão estava implícita 
no exercício do cargo de Tesoureiro. 

Nessa medida, parece que não restam dúvidas de que o ofício 
funcionou como trampolim de ascensão social. Seria interessante in
vestigar se os descendentes dos Tesoureiros da primeira metade do 
século XVII terão desempenhado posteriormente cargos concelhios de 
maior alcance e projecção. Conhecemos um exemplo; Francisco da Mota 
Rebelo foi Tesoureiro em 1579 e Procurador da Cidade em 1597. Seu ir
mão Pantaleao Rebelo foi Vereador em 1600. 
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Instrução e mentalidade 

As individualidades que, no Porto, desempenharam o ofício de Te
soureiro apresentam-se todas alfabetizadas, sen qualquer excepção.Nem 
mesmo António Dias, que foi acusado no Tribunal da Relação de não sa
ber 1er nem escrever, parece ter sido analfabeto pois assina legivel-
mente pelo próprio punho o termo da tomada de posse.A necessidade de 
encontrar elementos para obstar a que o ex-Tesoureiro ascendesse ao 
ofício de almotacé terá levado o advogado dos Vereadores a exagerar a 
provavelmente diminuta instrução da pessoa em causa.Ou estaremos peran
te um caso de um indivíduo que aprendeu a desenhar as letras do nome, 
nao sabendo 1er nem escrever? 

Outros, como Gaspar de Sousa, da Pua das Cangostas, assinavam con: 
grande dificuldade, a julgar pela feitura dos sinais gráficos. Mas ne-
nhum assina de cruz. 

Destaque-se que um deles era livreiro. £ verdade que esse dado 
pode não significar muito em termos de cultura pois competia-lhe essen
cialmente preparar os folios em branco a ser utilizados pelos diversos 
escrivães e não propriamente imprimir livros.Será que vendia obras im
pressas ou mesmo manuscritas? Ignoramos.Referiremos,porém, que cuem em 
1579 importou livros da Flandres foram mercadores,fidalgos e letrados. 
(46) Em contraste, Pêro Ferreira, livreiro, negociava em açúcares.( k? ) 
0 traço mais característico da mentalidade destes homens parece ser,por 
um lado, o receio de não terem fundos oficiais para efectuar os pagamen
tos ordenados pelo Senado e, por outro, a preocupação de recusarem a 
efectivação de qualquer despesa sem estarem de posse do respectivo man
dado assinado. Em ambos os casos, parece latente a vontade de não correr 
o risco de prejudicar os cabedais próprios nem os da Cidade. 

*t - Funções e atribuições 

Como dissemos constituía primordial função do Tesoureiro "receber 
todas as rendas do Concelho" e fazer " as despesas que pelos Vereadores 
forem mandadas". ( Íf8 ) 

As Ordenações Filipinas, nue uma vez mais, com excepção do pon
to concernente à terça do Rei, repetem as Manuelinas, resumem daquele 
modo as atribuições do Tesoureiro, excluindo qualcmer competência na 
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adrainistração dor, dinheiros a qual cabia na responsabilidade dos Verea
dores . 

Das receitas e despesas haveria registo em livros próprios nos 
quais, segundo as Ordenações Filipinas, pertencia ao Escrivão da Câma
ra lançar as verbas. 

Os Vereadores, corno lhes era exigido , mostraram-se rigorosos no 
cumprimento desta prescrição: em 16?S António de Madureira Honterroio 
foi notificado para que não recebesse nem um ceitil sem primeiro o car
regar no livro e nada pagasse sem que se tivesse lançado previamente no 
livro das despesas,Se não procedesse assim, a despesa correria por sua 
conta.(49 )Aliás, em iGlk, João da Fonseca, tesoureiro do ano anterior, 
fora admoestado de que seria processado se-não tratasse de,quanto antes, 
pôr em ordem os livros de receita da sua responsabilidade.( 50 ) 

As receitas eram constituídas pelas chamadas rendas do Concelho 
cujas componentes abaixo descreveremos em pormenor. Se eram arrendadas 
o trabalho do oficial estaria facilitado pois, em princípio, não teriam 
mais que esperar pelo fim de cada trimestre para receber em sua casa 
os quartéis correspondentes de cada ramo e de cada rendeiro. Mas,às ve
zes, este atrazava-se. 

Quando tal acontecia, logo o seu fiador era responsabilizado e 
frequentemente obrigado a pagar de sua casa. Em 1590, António Pereira 
Rebelo trouxe perante o Juiz e Vereadores um tal António Ferreira, sa
pateiro, fiador do rendeiro das coimas de Arrifana de Sousa que esta
va a dever aos cofres concelhios a modesta importância de 3$250 reis. 
(51 ) i\Tao foi preciso deferir o pedido de prisão que o tesoureiro exi
gia para o sapateiro pois este prontificou-se a pagar de imediato. 

Denunciando atempadamente tais situações, o Tesoureiro defendia 
os seus próprios haveres. Aliás, as Ordenações Filipinas(e Manuelinas) 
previam que quando as rendas municipais não fossem adjudicadas por ar
rendamento, o Tesoureiro é aue as devia recolher sob pena de ter que 
indemnizar o cofre concelhio pelas perdas atribuíveis a negligencia.(52) 

Competia, por isso, ao Tesoureiro tomar as contas aos rendeiros. 
Temos notícia que em 1593, António Dias foi encarregado de tomar nota 
dos mandados dos Vereadores que os rendeiros haviam pago directamente, 
sem mediação do Tesoureiro.( 53) E em 1599, a João Alvares | ordenado 
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que averigue o que estavam devendo os rendeiros. ~\ 
que apenas havia um mês que servia o ofício, os Ve : 
lhe que o tornar das contas dos rendeiros pertenci: 
devendo as dúvidas ser trazidas à Mesa. (5*0 

Além das rendas normais, o Tesoureiro da Cii_
as multas que os Juiz e Vereadores aplicavam qunr.i: 
peia Cidade e pelo Termo. As vezes, este oficial a: 
cisamente para efectuar esse trabalho. 

lias essa tarefa não lhe cabia ouando as pen? 
aplicadas pelos alr.otacés. Isso mesmo foi sentencia 
Alvares, responsabilizado pelo Corregedor Jerónimc 
ter cobrado a avultada quantia de 180S630 reis cor 
haviam punido vários infractores das posturas e tar
em que serviram de Tesoureiros. Desde época antiou' 
tacês que davam contas aos Vereadores das penas te 
( 55 ) E, efectivamente, os livros do Cofre dos 3er_ r 

•.ndo este objectou 
■adores ripostarem
a ele. .esoureiro, 

de devia recolher 
iam em correição 
ompanhavaos pre

 pecuniárias eram 
do em favor de João 
de Teive por não 
nue os almotacês 
? municipais no ano 
ssima eram os almo
r eles aplicadas. 
do Concelho con

servam pequenos balanços de multas decididas por az 
Quanto às despesas, ao Tesoureiro não se pocr. 

executar os mandados dos Vereadores. Se estes assin
as ordens de pagamento, ao ecónomo da cidade não : 
ponsabilidade: em 1597, os governantes emitiram na 
rem 20S000 reis de propina ao Juiz dos Crfãos, invr 
de Juiz de Fora. Quando se verificou que não havia 
se lhe poder pagar, o Procurador da Cidade tentou : 
a ir pelo dinheiro. 

Este porém retorquiu que era sua obrigação c 
pagamento dos Vereadores mas não recuperar o dinhei 
f lectidamente mandavam distribuir.( 57) 

Anos depois uma sentença do Corregedor confir 
trina: João Alvares pagou, em 1599, vários raandade 
iz e Vereadores» ( 58) Ora, quando, em l603, o Corre
tomou contas, não aprovou determinadas despesas cu_ 

pretendeu que o Tesoureiro devolvesse à Câmara. E." 
recusouse. 

Mas a questão arrastouse e, em 160?, João *1 
ra o novo Corregedor Manuel de Sequeira de Novais, 

ueles oficiais. (56 ) 
a pedir mais do que 
avam indevidamente 
abia qualquer res
ndado para se paga
rtido nas funções 
provisão real para 
brigar o Tesoureiro 

.prir as ordens de 
ro nue eles irre

mou idêntica dou
assinados pelo Ju
: dor e Provedor lhe 
as importâncias 
~e, como é óbvio, 

vares recorreu pa
':■ o uai absolveu o 
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acusado, reafirmando aue o Tesoureiro devia obedecer aos seus superio
res, isto é, pagar o que eles lhe ordenavam e, nessa medida, não seria 
justo responsabilizá-lo a ele mas sim a quem lhe dava as ordens.(59 ) 

As Ordenações determinavam que os mandados de despesas deviam ser 
redigidos pelo Escrivão e assinados pelos Veradores. Na prática, mui
tas vezes, além destes subscrevia-os o Juiz de Fora. Mas o Magistrado 
judicial nao o podia fazer sozinho nem mesmo conluiado com o Corregedor. 
De facto , em 1637, os dois agentes régios quiseram prender o Tesoureiro 
por este se negar a satisfazer uma dívida a um caminheiro que por eles 
fora enviado a Lisboa a receber instruções sobre o modo de realizar os 
inventários das fazendas dos moradores da cidade e comarca que o Rei 
mandara efectuar. 

Perante a ameaça de cadeia, Domingos André cedeu e entregou o di
nheiro ao meirinho da correição. Mas o Síndico da Câmara que se achava 
presente, logo embargou tal entrega, exigindo ao oficial da justiça 
que nao cumprisse o mandado do Juiz e do Corregedor por ser contra os 
privilégios da Cidade e estilo do Senado. Não tendo feito caso da noti
ficação, o advogado da Câmara recorreu para a Relação,onde se sentenci
ou em favor do Tesoureiro, precisamente porque os Vereadores não haviam 
assinado a ordem de pagamento.(60 ) 

De todo o dinheiro recebido e das despesas efectuadas, o Tesourei
ro devia prestar contas no fim do seu mandato.As Ordenações Filipinas 
precisavam que tal fiscalização fosse efectuada não pelos Vereadores que 
naquele ano serviram mas pelos novamente nomeados.(6l) De facto, António 
de Madureira Monterroio, contra sua vontade,foi obrigado pela Relação a 
prestar contas aos Juiz e Vereadores de 1629, de todo o triénio em que 
fora Tesoureiro (I626-I628). (62 ) 

Mas, às vezes, eram os próprios Vereadores cessantes que se julga
vam nesse direito - o que ê lógico se pensarmos que era sobre eles que 
recaía a responsabilidade das despesas. Assim, nos fins de 1594, o Pro
curador da Cidade e o Escrivão da Câmara foram mandatados pela Verea
ção para tomar as contas a Manuel de Andrade. (63 ) 

Mas, em 1599, Afonso de Araújo, depois de ter cobrado algumas dí
vidas, requeria aos Vereadores lhe conferissem as contas de I598 que fo
ram da responsabilidade de seu sogro, falecido recentementea(64) E em 
I62O ê Manuel Aranha, filho de outro Manuel Aranha, falecido, que fora 
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Tesoureiro em l6l8 quem,em nome de sua mãe,presta contas ao Juiz e 
Vereadores.(65) 

0 prestar contas aos governantes da cidade não significava c 
fim dos trabalhos do Tesoureiro.Devia exibi-las igualmente perante o 
Provedor da Comarca que,nos termos dos §§ 68 e 72 do título 62,do li
vro 1Q das Crdenações Filipinas era obrigado a examinar em pormenor os 
livros de despesas das Câmaras e a reprovar as que não fossem feitas 
de acordo com as leis ou provisões reais.Esta operação era realizada 
pelo Provedor com a ajuda de um Escrivão que ele pr8prio escolhia.Co
mo dissemos atrás,o facto de receber emolumentos pelo exame constituía 
um estímulo que aqueles Ministros não desaproveitavam. 

Felizmente ficaram-nos muitos balanços anuais da contabilidade da 
Camará do ïorto os quais daremos a conhecer e tentaremos explorar mais 
abaixo. 

A dupla prestação de contas representava sobrecarga aue os -L'esou-
reiros nem sempre acatavam de boamente.Mas os argumentos de força de 
que ambos os examinadores lançavam mão convenciam-nos com relativa' faci
lidade . 

,5-Salários e propinas 

Em I566 o Tesoureiro recebia 3S000 reis anuais pelo seu traba
lho,sendo então o ordenado do -^scrivao 8$000 e o do Procurador da Cida
de 5$000 (66).N0 mesmo ano era-lhe atribuída em Vereação a pitança de 
400 reis a receber pela procissão do Corpo de ^eus.(67) 

Em I59O recebia ainda os 3&000 reis de ordenado.Nesse ano cobrou 
mais 20S000 de propinas e pitanças.(68) 

Era I592 no orçamento aprovado pelo Rei para as despesas anuais 
da procissão do Corpo de D e u s contempla-se uma verba de 20$000 reis co
mo propina atribuída anualmente ao Tesoureiro (igual à dos restantes 
oficiais) pelo seu trabalho de arrecadar as rendas e pagar os mandados 
dos Vereadores e "emprestar dinheiro muitas vezes à Câmara".(69) Curio
samente refere-se aí que o Tesoureiro não tinha nenhum ordenado pelo 
exercício do ofício.De facto,a partir daquela data não mais encontramos 
nas contas da Câmara qualquer alusão ao ordenado de 3l:000 reis que antes 
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recebia. 
Mas em 1603,0 oficial,além da propina,cobrou 88OO reis como subsí

dio da resma de papel e IS600 reis para 8 varas das procissões da cida
de. (76) De facto,aos restantes membros era dado o subsídio da resma de 
papel e 38200 para varas das procissões.Mas, a partir de l603,a verba 
que aparece constantemente referida como constituindo o ordenado(ou 
propinas ) do tesoureiro ê invariavelmente a de 20$000 reis,inferior em 
^$000 reis à do Corregedor,Juiz,vereadores,Procurador da Cidade e Es
crivão porque s$ a estes era devido o subsídio anterior a título de pa
pel e varas para as procissões. 

Com tão magra gratificação é compreensível que a primeira quali
dade exigida ao Tesoureiro é que fosse rico.Contrariamente ao que su
cedia com outros recebedores,não conhecemos nenhum caso de tesoureiro 
da cidade que ficasse insolvente.Mas em Julho de 161*1 foi necessário 
ameaçar com prisão João da Fonseca para que prestasse as contas refe
rentes ao ano anterior.(71) 

Conclusão 

^As funções de tesoureiro da Cidade eram importantes na medida em 
que nao se concebe uma gestão camarária sem o apoio de uma instituição 
que se encarregasse da parte financeira da mesma. 

0 seu papel não era,porém,de grande alcance administrativo pois 
na realidade, cornpetia-lhe apenas executar os mandados dos Vereadores.' 
0 facto de a Câmara lançar mão de outras fontes de receita,que não pas
savam pelas suas mãos,terá contribuído também para o seu relativo apa
gamento no conjunto dos homens da governança. 

A sua função de pagar aparece ligado o problema da insuficiência 
das rendas municipais relativamente aos gastos,Repetidamente o tesou
reiro aparece nas sessões da Câmara a admoestar o Senado sobre o estado 
precário das financas.Esse era certamente o seu drama e a sua angústia, 
porque,quando dispunha de meios de fortuna (e dispunha ouase sempre) 
cabxa-lhe suprir de sua fazenda,a título de empréstimo,as carências do 
erário municipal. 

Compreende-se assim quao conveniente se mostrava que os Tesourei-
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ros fossem recrutados preferentemente entre merccadores abastados.Além 
do mais,afastava-se a tentação de utilizar os dinheiros municipais em 
proveito pr6prio. 

0 seu estatuto no interior da Vereação não parece ter sido rele
vante em termos de poder.Contrariamente ao que acontecia em algumas ci
dades francesas da época moderna,(72)o Tesoureiro não fazia parte,em 
rigor,do Corpo da Camará.Com efeito,não tem lugar entre os demais go
vernantes nas cadeiras de honra em que se sentavam nos actos públicos. 
Alem disso, a sua presença nas reuniões da Câmara ê esporádica e, mes
mo assim, apenas quando se tratam assuntos de seu foro. A comparência 
nas Juntas de cidadãos apresenta-se muito irregular» 

No entanto, como os restantes elementos da Câmara tinha direito 
a assistência gratuita por pa^te do médico e do cirurgião da Câmara. 
( 73) 2 a investigação mostra-nos que, em compensação, para muitos o 
ofício trouxe a subida no escalão social e a entrada no cursus honorum 
dos cargos concelhios. 
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CAPÎTULO VII 

OS PROCURADORES DO POVO 

1 - Recrutamento e modo de eleição. A Casa dos Vinte e Quatro 

Juiz de Fora, Vereadores eProcurador da Cidade, constituindo o nú
cleo fundamental da equipa governativa municipal portuense, não à esgo
tavam. No principio de cada ano, tal como na generalidade das Câmaras do 
Reino, juntavam-se-lhes dois representantes do Povo, eleitos localmente, 
com competências muito específicas que abaixo descreveremos. Em Lisboa, 
pel'd menos desde os tempos de D. Duarte, eram quatro ôs mesteirais pre
sentes nas reuniões camarárias. Os livros de actas chamam-lhes Procurado
res do Povo, Procuradores dos Mesteres ou simplesmente Mesteres. 

A escolha competia aos membros da Casa dos Vinte e Quatro, devendo 
o sufrágio ter lugar no princípio de cada ano, após a eleição que também 
anualmente os ofícios faziam dos corpos gerentes da própria Casa dos Vin
te e Quatro. 

Em princípio, o mandato dos Procuradores terminava no dia 31 de De
zembro, prolongando-se normalmente a sua actividade por alguns dias mais 
até se realizar, o acto eleitoral. Em 162^, tendo-se chegado ao fim do mês 
de Janeiro sem a apresentação dos novos Procuradores ter sido efectuada, 
logo os Vereadores notificaram os cessantes de que no prazo de 3 dias pro
movessem a eleição dos seus substitutos.( 1) 

Aliás, normalmente eram os antigos quem promovia a reunião do golê-
gio eleitoral e quem apresentava na Câmara os escolhidos, autenticando e 
testemunhando a eleição.(2) 

Em Lisboa atê I636, ao que parece, eram eleitos por sortes de en
tre os Vinte e Quatro. A partir daquela data, a pedido do Juiz do Povo e 
dos Vinte e Quatro, passaram a ser designados por votação por se entender 
que essa era a forma mais eficaz de seleccionar os mais dignos.( -3 )Refi-
ra-se que,no Porto, o método das sortes tinha alguma aplicação mas ape
nas no caso de se verificar empate nos votos recolhidos pelos mais sufra
gados. ( h ) 

A posse era conferida nos Paços do Concelho pelo Juiz e Vereadores 
e os empossados juravam sobre os Santos Evangelhos que olhariam "pelo bem 
publico da cidade". (-5 ) 

Nunca,no período aqui estudado, o Senado rejeitou a escolha dos no-
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raes apresentada pelos Vinte e Quatro. Todavia, no século XVIII, verifi
camos que, algumas vezes, os Vereadores se negaram a conferir posse aos 
eleitos pelos mesteirais, nomeando outros em seu lugar, com o pretexto 
de que, na eventualidade de as pessoas indicadas pela Casa não serem com
petentes, revertia para a Câmara o direito de nomeação.(6 ) 

Quando,no decorrer do mandato, surgia algum impedimento, era aos 
Vinte e Quatro que competia escolher o substituto interino.(7 )No entan
to, a substituição de Gaspar Fernandes e Manuel Ferreira ern 1622, presos 
por ordem dos Vereadores, parece ter sido efectuada em favor de pessoas 
nomeadas pelo Senado (8). 

A aceitação da eleição era obrigatória, não sendo fácil obter es
cusa.0 pedreiro António de Sousa, em 159^, argumentou que, sendo pai de 
5 filhos e andando sempre muito ocupado nas calçadas da cidade, devia ser 
dispensado. Não foi atendido pelos Vereadores e o recurso posterior para 
o Corregedor não logrou melhor despacho.(9 ) No entanto, ao contrário, o 
sapateiro Pantaleão António que, no momento da eleição, já havia compra
do passagem para o Brasil, foi rapidamente desobrigado. CtO) 

A entidade que julgava sobre os pedidos de dispensa era, em primei
ra instância, o próprio Senado. Mas o Corregedor da Comarca possuía com
petência legal para receber petiçSes logo após a eleição dos Vinte e Qua
tro.Em 1619, André António recorreu para ele, mesmo antes de tomar posse 
na Câmara, vindo a ser provido, ai ) Também a Casa da Relação podia inter
vir no processo: em 162^, Francisco Alvares e Pantaleão de Freitas a-
ceitaram tomar posse para não sofrerem pena de prisão, mas apelaram para 
aquele Tribunal, cujo veredicto não lhes foi favorável pois serviram até 
ao fira do mandato. (12) 

A lei obviamente não estabelecia número máximo de mandatos para 
cada indivíduo. No entanto, entre um provimento e o seguinte deviam de
correr, no Porto, pelo menos 3 anos, Talvez por essa razão, David Pereira 
que servira em i6l8, experimentou dificuldades e objecções para ser em
possado em 1620. Os obstáculos desapareceram mas só depois de ter recor
rido para a Relação onde obteve sentença declaratória da bondade e legi
timidade da eleição.(13) 

A Casa dos Vinte e Quatro não funcionou apenas como colégio eleito-
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ral. Era uma instituição autónoma com funcionamento regular, dotada de 
■ atribuições e Arquivo próprio. D A ) 

Os seus membros bem como o Escrivão eram eleitos anualmente, como 
dissemos, pelos oficiais das diversas corporações e, pelo menos uma vez, 
em 1613, a posse foilhes dada na Câmara pelo Juiz e Vereadores, tendo 
todos jurado que requereriam sempre o bem comum. 0-5 ) 

A sua voz chegava aos Paços do Concelho e â Mesa da Vereação a
través dos seus representantes permanentes que eram ps Procuradores do 
Povo, os quais mantinham estreita ligação com a sua alma mater. 

Sempre que à Cidade se colocavam problemas inusitados e questões 
graves em que a opinião do Povo se mostrava importante, logo os Vereado
res os convocavam para Juntas ou os próprios Procuradores requeriam a 
consulta aos Vinte e Quatro. 

Assim, ve.molos a votar nas eleições trienais para os Oficiais da 
Câmara, nos termos e no modo já descritos. Votavam ainda na escolha dos 
Procuradores às Cortes e na eleição dos repartidores de sisas.(lê)A no
meação de recebedores de fintas era de sua exclusiva responsabilidade. 
(17 ) 

Repetindo talvez algumas ideias e informações expressas anterior
mente, recordaremos que lhes foi reconhecida voz activa na discussão de 
matérias como conveniência e estabelecimento da taxa do pão,(18)criação 
da feira e designação do local, (19) abastecimento da cidade,(20) apro
vação de acórdãos e posturas municipais,(21)debate de assuntos de natu
reza fiscal,(22) de despesas especiais,(23) de dádiva de ofícios ou de 
bens concelhios,(24) de defesa dos privilégios e liberdades da cidade, 
(25) de proibição das aulas de latim dos Jesuítas,(26 ) etc. 

Além disso, em certas alturas colaboraram em tarefas específicas 
do bem público, tais como vigilância para oue não saíssem da cidade os 
bens alimentares, (27) guarda das portas da cidade en períodos de peste, 
(28) ajuda aos almotacês. (29) 

Numa apreciação global, parecenos que a Casa dos Vinte e Quatro 
se mostrou uma instituição útil à cidade e à governança e prestigiada 
aos olhos do Povo. Embora às vezes defendesse pontos de vista não coin
cidentes com os dos fidalgos e cidadãos não nos parece que se possa a
firmar que teria funcionado em atitude de permanente oposição ou de con
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testação dos Vereadores.N0 entanto,a perda dos Arauivos da instituição 
impede-nos de acerca da matéria emitir juízo definitivo. 

Sob o ponto de vista politico,a adversidade dos Vinte e Quatro ao 
regime fiscal filipino foi evidente em diversas situações,nomeadamente 
na rejeição dos portos secos e,mais tarde,do real de água e do aumen
to do cabeção das sisas. 

Desconhecemos qual a sua posição no decorrer de 1580.0s Procurado
res do Povo compareceram na proclamação oficial de Filipe II nos Paços 
do Concelho.Mas ê bem possível que muitos dos Vinte e Quatro,tal como 
o Escrivão da Câmara,tivessem aderido ao partido de D.António. Pelo 
contrário,em 16^0,o seu entusiasmo pelo Duque de Bragança foi igual 
ao dos cidadãos e elementos da governança.( 30 ) 

2 - Perfil dos Procuradores do Povo 

Conhecemos o nome de quase todos os indivíduos que desempenharam 
o cargo de Procurador dos Mesteres durante o período aqui estudado.De 
grande parte descobrimos mesmo a profissão e o grau de alfabetização. 

Mas quase nada sabemos acerca de outros aspectos tais como idade, 
capacidade económica,parentesco,ligações matrimoniais,etc. 

Quanto a idade,indagamos que André Rodrigues,cavaleiro da Casa Re
al, Procurador em I580,teria então cerca de kO anos;45 contaria Amador 
Fernandes quando serviu em 1596.Frutuoso Gonçalves,Mester em 1599,atin
gira os 59 anos.Kepetiu o mandato em I605 com 65 anos.Baltasar Duarte, 
Procurador em 1602,contava 60 anos,mas quando serviu a primeira vez, 
em 1593 não passava dos k9. 

Nada mais conseguimos averiguar. Não nos sendo lícito extrair 
qualquer conclusão definitiva, será legítimo admitir que também,neste 
ofício a preferência pela idade madura era a regra? 

Quanto a potencial económico, tentamos dois caminhos sem grandes 
resultados. Verificamos que entre a lista de compradores de imóveis, 
por nós elaborada com base em notícias dispersas, forçosamente lacunar, 
apenas dois nomes de Procuradores figuram: Manuel Gomes e Sebastião Di
as. Melhores resultados obtivemos ao tentarmos identificar Procuradores 
do Povo entre os que manifestaram objectos de luxo em I6l0-l6l2, depois 
da Pragmática de I609. Julgamos ter idenfiçado 17 elementos.(31) 
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Será legítimo concluir a partir destas quase duas dezenas de pos
suidores de artigos de luxo nue os Procuradores do Povo viviam com al
guma abastança? Assim parece. 

Alfabetização 
Vereadores e Procuradores do Concelho apresentam,como vimos,ín

dices máximos de alfabetização. Todos sem excepção escrevem bem as le-
tr̂ as do seu nome. 

Poderemos afirmar o mesmo acerca dos Procuradores do Povo? Veja
mos a síntese dos dados que recolhemos: 

- número de actos de posse 032 ) 133 
- número de indivíduos que exerceram o ofício 85 
- sabem assinar 69 - 81,17% 
- não sabem assinar 12 - 1^,1 % 
- ignoramos ( 33 ) k - k,7 % 

A conclusão é óbvia: a maioria esmagadora sabe assinar o nome com 
relativo desembaraço. Ë evidente que a elevada percentagem de Mesteres al
fabetizados não pode ser sobrevalorizada. Ela não traduz,por certo, o 
nível de alfabetização do mundo dos ofícios mecânicos que seria sensi
velmente mais baixo.Com maioria de razão estes dados nada têm a ver com 
o grau de instrução da população urbana em geral. De qualquer modo,po
demos afirmar que os níveis de alfabetização dos habitantes da cidade 
ultrapassavam substancialmente o dos moradores do Termo. Nem admira: a 
desigualdade de meios de aprendizagem de que dispunham uns e outros e 
sobretudo as diferentes necessidades explicam suficientemente tal cons
tatação. 

0 saber assinar o próprio nome revestia-se de importância na men
talidade da época. Julgamos ver uma prova concludente da nossa asserção 
no facto de termos encontrado 3 casos de indivíduos (dois Procuradores 
do Povo e ura Juiz de oficio) ( J>h) que, não sabendo escrever, traziam con
sigo uma espécie de carimbo o qual, embebido em tinta, gravava o nome no 
documento a subscrever.Aos olhos dos próprios e de quem o testemunhava 
seria mais digno, embora menos prático, assinar desse modo do que limi-
tar-se a desenhar uma cruz. 05 ) 
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Profissões 

Não foi fácil a elaboração da lista dos indivíduos que desempenha
ram o cargo devido às lacunas assinaladas na série dos Livros de Verea
ções da época. A sua falta, foi preciso recorrer a outro tipo de fontes 
tais como os livros de Arrematações de Rendas,a cujas comissões perten
ciam os Procuradores do Povo, e eventualmente aos livros de Sentenças 
uma vez que, não raro, aí aparecem como autores de acções judiciais. 

Mais difícil ainda se mostrou a tarefa de identificação das pro
fissões. Nem sempre os escrivães da Câmara as indicavam. Então, reco
lhemos todas as informações possíveis sobre juízes de ofícios e actos 
de posse desse cargo. Depois através do processo de comparação de assi
naturas dos nomes coincidentes foi possível chegar a conclusões que re
putamos seguras. 

Assim, num conjunto de lj53 provimentos apenas desconhecemos a pro
fissão de 9 indivíduos, para além de alguns casos duvidosos. 

0 espectro profissional apresenta-se pois do seguinte modo: 

sapateiro 25 provimentos 
tanoeiro 22 M 
alfaiate 15 n 
barbeiro 8 H 

" de ( aspadas 6 H 
correeiro 5 H 
sombreireiro 5 H 
cutileiro 5 H 
ferreiro 5 n 
pedreiro 5 H 
carpinteiro h ti 

surrador k n 
bainheiro 2 H 
violeiro 2 n 
boceteiro 2 ii 

calceteiro 1 ti 

espadeiro 1 M 

freeiro 1 II 
latoeiro 1 It 
cordoeiro 1 II 
passamaneiro 1 II 
dourador e apavonador 1 ir 
serralheiro 1 il 

esteireiro 1 il 

desconhecido 9 il 

18, ,8% 
16, ,5% 
11. ,2% 
6 % 
4, ,5% 
3. ,7% 
3. ,7% 
3. ne/ 

3. no' 
i I/o 

3. ,7% 
3 % 
3 0/ 

/o 1. ,5% 
1, ,5% 
1; ,5% 
o, ,73% 
e, ,75% 
o, ,75% 
o, ,75% 
o, ,75% 
D, ,75% 
o, ,75% 
o, ,75% 
o, ,75% 
6, ,7 % 

tá evidente que os Procuradores do Povo foram recrutados sobretudo 
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entre k grupos profissionais,a saber: 
sapateiros 
tanoeiros 

- alfaiates 
barbeiros 

os quais, como vimos atrás, eram os de maior densidade numérica.Muito . 
provavelmente estes ofícios dominavam igualmente a Casa dos Vinte e 
Quatro. 

De realçar que, nesta época, já não encontramos mercadores nem 
tendeiros nem ourives nem até marinheiros que, nos finais do século XV, 
integravam os representantes das corporações "pêra vyrem aa rrolaçom". 
06 )No concernente aos mercadores, o movimento que os excluiu das cor
porações dos ofícios mecânicos correspondeu ao que se passou na Itália 
na mesma época. (37 ) 

Mas os douradores e apavonadores mantiveram-se ligados à organiza
ção corporativa. 

Note-se ainda que, no conjunto, o ouadro das profissões represen
tadas, 2h no total, ultrapassa o da Casa dos Vinte e Quatro em I613 on
de não havia mais que 13» 

3 - 0 estatuto dos Procuradores no interior da Vereação 

Se por um lado parece inegável que a acção dos Procuradores do Po
vo junto da governança da cidade se revestiu de uma enorme utilidade em 
favor dos moradores,por outro, o seu estatuto no interior da Vereação 
mostra-se relativamente modesto. 

Com efeito, o seu lugar na sala de reuniões da Câmara situava-se 
em mesa mais pequena e apartada daquela onde se sentavam os Vereadores: 
ai a diferença social, traduzida em distância hierárquica, surge bem ní
tida. 

Não dispunham de direito de voto a não ser nos gastos a efectuar 
por conta do Cofre dos Crescimentos . Embora tal direito não pareça da
tar de época anterior a l6lS, a verdade ê que nesse campo sempre dis
puseram de grande influência: assim, em 1585, o Corregedor França Moniz 
aprovou a despesa de 200 cruzados a extrair daquele mealheiro para sub
sidiar a viagem de um Delegado à Corte, fazendo-o com a declaração ex
pressa de que "os procuradores do povo niso consentião'.' ( 38 ) E em 
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1591 os Vereadores fizeram questão em que eles assinassem o mandado pe
lo qual se concediam outros 200 cruzados aos"soldados de Sua Majestade" 
que haviam desembarcado no •ir'orto.(39 ) 

Em Viana,os doze mesteres do Povo adquiriram em I63I o direito de 
voto na eleição do Juiz dos Órfãos,de recrutamento local. ( ̂ 0) No Porto, 
esse cargo era provido em letrado de carreira,nomeado pelo -̂ ei.Mas nas 
serventias o provimento pertencia à Câmara.Todavia não nos parece que 
os Procuradores interviessem nessa matéria.Era compensação vemo-los a 
apoiar activamente a demissão do Síndico Lc.do Gaspar Garcês e a nome
ação do seu substituto Lc.do Gonçalo Cardoso. (̂ 1) 

Nos actos públicos não tinham lugar nas cadeiras reservadas aos 
oficiais da governança.Contudo,também aqui se deve assinalar uma evolu
ção que não podemos datar com precisão mas que não deixa de ser real: 
ê que,como já referimos,a partir de um ano compreendido entre 1625 e 
I63I,além das cadeiras para os oficiais superiores da governança,o 
guarda da Câmara passou a fazer transportar bancos para os Procurado
res do Povo (42 )para o que lhe foi aumentado o subsidio em mais 600 
reis. Se a distanciação social,manifesta claramente na distinção entre 
cadeiras e bancos,se mantinha,a proximidade de funções dos dois grupos 
adquiria,deste modo,nova expressão. Talvez por isso se torne mais fá
cil compreender a aparente contradição da declaração dos Procuradores 
de lê21 _ 'que não se consideravam oficiais da Câmará^Vj) - e daquela 
exclamação proferida pelos seus colegas de I635 : "erãõ.* corpo mistico 
com ellesHVereadoresJ"/MfO 

Sendo assim,parece evidente que o estatuto dos Procuradores do 
Povo evoluiu num sentido favorável à afirmação dos mesteirais,no que fo
ram ajudados por uma certa protecção do Poder que,embora mais teste-
munhável em Lisboa,se estendia certamente aos Mesteres de outras cida
des importantes.Aliás,a Coroa tinha grande interesse político em man
ter contente e do seu lado,a plebe.Sinal do proteccionismo da Corte 
aos chefes populares poderá auscultar-se no seguinte facto:em 1632, 
assistindo um dos Mesteres de lisboa no açougue à repartição da carne 
pelo povo como era sua obrigação, chegou o meirinho das cadeias e quis 
levar preso o cortador.A razão era que ele não quisera dar a carne que 
lhe pedira um dos criados do Corregedor do Crime. 
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Mas insistindo na execução imediata da ordem,o meirinho impedia 
o aviamento dos compradores.Por isso,o Procurador instou com ele para 
que,ao menos,deixasse o marchante acabar de servir os clientes presen
tes. 

0 pedido exasperou o oficial que,incontido,deu voz de prisão ao 
chefe popular,levando-o peran te o Corregedor o qual,depois de o encerrar 
na cadeia pública,logo o mandou libertar. 

Ora,denunciado o caso superiormente,o meirinho foi processado por 
ordem régia e preso por ter feito aprisionar "um ministro da cidade 
sem ordem nem mandado de julgador algum..."(^5) 

0 Procurador era,pois,etiquetado de "ministro da cidade" e como 
tal a ofensa do meirinho ganhou em gravidade. 

E no Porto,em 1639,tendo um dos Vinte e Quatro sido insultado 
e talvez agredido por um moço quando na &ua ^hã efectuava uma diligên
cia por ordem dos almotacés,logo os Vereadores mandaram que os mesmos 
almotacés procedessem contra o insolente.Pepare-se que a iniciativa da 
punição parte das entidades oficiais.(^6 ) 

Talvez se possa ver ainda indício de melhoria de estatuto na com
paração dos seguintes factos: em I587 não estavam compreendidos entre os 
oficiais da Câmara que tinham direito a assistência médica e cirúrgica 
gratuitas, ueufruindo-o os guardas-mores da saúde.( ̂ 7)Mas, em I639 a-
companham o médico juntamente com os almotacés nas Visitas de Saúde efec
tuadas por aauele. ( Íf8) 

Sinais do mesmo teor poderão encontrasse noutros concelhos :em 
1614, a comissão de lançamento das fintas da Guarda passou a incluir o-
brigatoriamente um homem do povo. (49) Em l6l6,aos oficiais mecânicos de 
Torres Novas foi concedido um açougue apartado do dos nobres com marchan
te próprio,para evitar que estes guardassem para si o melhor, deixando 
ao povo as partes menos procuradas.( 50) Em l6l7, ê concedido aos Mesteres 
de Guimarães o uso de vara vermelha, à semelhança do que acontecia com 
os do Porto. (?1 ) 

No entanto no interior da Vereação portuense, o seu estatuto era 
de sujeição e obediência aos Vereadores e Juiz. Eram estes quem lhes da
va posse. Frequentemente exerciam apertada vigilância sobre o modo como 
desempenhavam as suas obrigações. 
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Quando não obedecera ou abusam do seu poder, logo os Vereadores 
lhes fazem sentir o peso da sua autoridade: assim em 1622, Gaspar Fer
nandes e Manuel Ferreira estiveram presos durante cerca de 3 meses.(52) 
Infelizmente desconhecemos o motivo. Mais tarde, em I635, David Pereira 
recebeu ordem de prisão porque havia requerido que não se abrissem os 
pelouros dos almotacés sem ele estar presente e afinal não compareceu à 
reunião, estando na terra. Mas se sofreu a pena, esta não foi mais que 
simbólica pois compareceu na sessão seguinte .(53) 

No entanto, perante o povo, gozavam de indiscutível autoridade.No 
exercício do seu cargo usavam vara vermelha a aual, além de instrumento 
simbólico, podia ser de grande utilidade quando tinham que acudir âs de
sordens que nos açougues ou fora deles frequentemente se despoletavam.E, 
aliás, no repartir da carne nos açougues do povo que a sua autoridade 
mais sobressai. Ele aí ê o senhor, independente dos próprios Vereadores-
os quais bem como os cidadãos tinham açougue privativo e cortador pró
prio. 

Ora em l6l6, estando em obras o açougue da cidade,o marchante dos 
cidadãos atreveu-se a cortar carne no do povo, sem autorização do res
pectivo Procurador. Foi imediatamente expulso e se os Vereadores quise
ram ter vianda foram obrigados a pedir aos Mesteres que o deixassem aí 
aviá-los. A licença foi concedida ... mas apenas por um dia .( 5^ )Ali 
mandavam eles! 

Outra circunstância em que o prestígio de suas funções se manifes
tava era nas procissões. Nelas os Procuradores do Povo tomavam lugar 
destacado, próximo da governança empunhando suas varas para as quais 
recebiam o respectivo subsídio: 1$200 reis para 8 varas, tantas quantas 
as procissões oficiais da Cidade.( 55) 

Juntamente com os Vinte e Quatro do Povo de cujo seio saíam e a 
quem representavam, estes homens constituíam a camada superior do vasto, 
mundo da plebe da qual eram a guarda avançada em todas as circunstâncias. 

Daí a sua importância política que ultrapassava o estatuto social 
e institucional que lhes era atribuído no conjunto da governança. Bem o 
sabiam os soberanos e por isso, como dissemos atrás, não só não os hosti
lizaram como procuraram captar o seu apoio activo. Assim aconteceu com 
Filipe II, em 1579, relativamente aos Mesteres de Lisboa. Luís de Molina 
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e Rodrigo Vasquez de Arze foram encarregados de os ganhar para a causa 
do Rei castelhano, socorrendo-se de todos os meios, inclusive do vali
mento interessado e pago do escrivão da Câmara. (56) 

Mas, mais tarde, em 1591, para evitar a demasiada concentração 
dos poderes em número restrito de pessoas com os inconvenientes de vá
ria ordem, determinou que os quatro Mesteres que serviam cada ano, não 
pudessem repetir o mandato senão após 6 anos.(57 ) 

Talvez os Mesteres da capital, desde tempos antigos, viessem de
sempenhando papel politico mais activo e determinante que nas restan
tes cidades evilas do Reino. Daí que legislação e privilégios especi
ais regulassem a sua actividade e poder de intervenção. 

Mas em qualquer ponto de Portugal a paz social dependia sempre, 
em grau eminente, da auietude da plebe. Daí a importância dos seus che
fes e a atenção que o Poder lhes consagrava. 

k - A participação do Povo no governo municipal 

Os primórdios e iniciais modos de participação dos Mesteirais nas 
actividades da governança concelhia constituíram objecto de pesquisa de 
alguns historiadores portuenses e encontram-se tão esclarecidos quanto 
o permitiu a extensão dos documentos conhecidos. (58 ) Dispensamo-nos,por 
isso, de repetir aqui o que, sobre tal matéria se estabeleceu. 

Chegados ao último quartel do século XVI, nenhuma entidade contes
tava o direito de os Mesteirais, através da sua Casa dos Vinte e Ouatro 
fazerem sentar dois dos seus homens junto do Senado Municipal. Mas não 
era tao líauido e pacífico o entendimento sobre qual o seu papel, compe
tências e estatutos no interior da governança. 

0 conhecimento e a análise dos antagonismos e conflitos surgidos en
tre os Procuradores do Povo e outras instituições municipais poderão 
permitir-nos perceber o alcance da sua acção na administração municipal. 
0 estudo das sentenças dadas aos s eus agravos e reivindicações, acrescido 
do exame de eventuais concessões régias ajudar-nos-ão a estabelecer a 
linha de evolução das suas competências próprias. 

4.1 - Conflitos e reivindicações 
Seguindo o fio cronológico, logo em 1579, Gaspar Fereira e André 

Fernande; rccusaram-se a votar na eleição dos Procuradores do Concelho 
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às Cortes convocadas pelo Cardeal D. Henrique para Santarém para o fim 
desse ano, em sinal de protesto por não terem sido convocados todos os 
Vinte e Quatro. E quando dias depois foram convidados a assinar a Pro
curação que os eleitos deviam apresentar, fizeram-no mas só mediante a 
declaração em acta que isso não iria prejudicar o privilégio ancestral 
de a todos os Vinte e Quatro competir o direito de voto em tais casos 
e nao apenas aos dois representantes na Câmara.(59) 

Na verdade, para a eleição dos Procuradores às Cortes subsequen
tes do século XVI e XVII, votaram não só os Vinte e Quatro, como até por 
vezes, os Quarenta e Oito do Povo.(6o) Embora a importância das Cortes 
tendesse a diminuir, é sabido que na época imediatamente posterior à 
Restauração desempenharam papel destacado no apoio ao rei brigantino • 
Ora para a eleição dos Procuradores do Concelho do Porto às Cortes de 
Lisboa de 1642 e 16^5 e, muito provavelmente para as restantes deste pe
ríodo, vogaram os Quarenta e Oito. Parece pois que, a prazo, foi satis
feita a reivindicação apresentada em 1579» 

Mais tarde, em 1585» já no final do ano, discutindo-se em Junta de 
Cidadãos o projecto da feira franca semanal a reimplementar na cidade, 
jâ aprovado pelo Rei em I582, aos Procuradores do Povo, embora presen
tes "não perguntaram cousa alguma", pelo que estes não tiveram oportuni
dade de expressar os seus pontos de vista. No fim da reunião, rejeita
ram o acordo aprovado e declararam a sua total discordância, no caso de 
nao ficar bem expresso que as quebras na sisa, se as houvesse resultan
tes da feira franca, teriam que ser suportadas por todos os moradores, 
incluindo fidalgos e cidadãos e não apenas pelo povo.(6l) 

Na verdade, só nos fins de 1587 e princípios de I588 é que o pro
jecto foi retomado e concretizado, não sem que antes se exigisse uma es
critura assinada pelos Vereadores e Cidadãos, por um lado, e os Procurar 
dores do Povo e Vinte e Quatro, por outro, para garantir aos mesteirais 
a observância das suas condições.(62) 0 próprio local onde a feira se 
realizaria foi escolhido pelo povo contra o parecer de muitos nobres. 

Nao obstante a matéria caber nas atribuições normais dos represen
tantes populares por se tratar de assunto de natureza económica, o decor
rer deste processo demonstrou, de modo bem visível, que a influência do 
povo na gestão de certos negócios municipais era suficientemente forte 
para fazer avançar ou bloquear determinados projectos. 
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Mas também aos actos de administração corrente se estendia a ac
ção reivindicativa dos Mesteirais: os Vereadores de I586 no último dia 
do seu mandato, já depois de chegada ao Porto a nova pauta, aceitaram 
a renúncia que Francisco Baião pretendia fazer do seu ofício de escri
vão da Câmara em favor de Pantaleão de Freitas. Ora, foi o Procurador 
do Povo, Lopo Machado quem contestou a legalidade do acto. E se re
petimos aqui a recordação deste episódio I porque um dos argumentos adu-
zi-dos pelo sapateiro fora que nem ele nem r,eu companheiro haviam sido 
chamados para a deliberação.(63) Dir-se-á que outras razões e oposições 
bem mais fortes ditaram a anulação da renúncia. Sem dúvida. Mas a reivin 
dicaçao do direito de presença do representante popular é sugestiva. 

A participação dos Mesteirais nos actos do governo municipal co
nheceu avanços e recuos, em função das circunstâncias conjunturais e dos 
interesses e mentalidades dos Vereadores e Juízes de Fora. Mas a força 
reivindicativa manteve-se inalterável durante o período aqui estudado. 
Um dos aspectos mais sensíveis em que tal se fez notar foi o da eleição 
dos almotacês. 

Os Procuradores do Povo não tinham direito de voto neste sufrágio. 
Mas sempre reclamaram a faculdade de estar presentes na eleição, mesmo 
quando deparavam com Vereadores mais zelosos das suas prerrogativas eli
tistas. Recordemos que, em 1590, o Juiz e Vereadores quiseram afastar 
desse acto o próprio Procurador da Cidade! Mas, em I587, três anos antes, 
ê um dos Vereadores, Fernão Nunes Barreto e o Procurador da Cidade Cris
tóvão Vieira Homem que reclamam pelo facto de a pauta dos almotacês des
se ano não conter as assinaturas dos Procuradores do Povo ! (6k )Embora a 
intenção do fidalgo fosse a de tentar entravar por tal meio a eleição 
de dois indivíduos que odiava, não deixa de ser notável que, para o 
conseguir, tenha tentado obter a aliança dos representantes populares 
os quais, ao que parece, não iam tão longe nas suas reivindicações,-

A vontade destes em estarem presentes na eleição dos almotacês 
não se destinava a tentar promover ao lugar pessoas da sua igualha so
cial. Parece que os interesses dos consumidores eram melhor defendidos 
por homens procedentes dos estratos superiores, menos sensíveis à cupi
dez e à corrupção. Assim, em 1598, Gaspar de França, inquirido pelo Ju-
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iz de fora sobre as qualidades dos almotacés que saíram para servir em 
Maio e Junho,declarou que não eram filhos nem netos de cidadãos e um 
deles até morava fora da Cidade e,por isso,deviam ser rejeitados. Acres
centou que a sua ausência no acto de eleição se ficara devendo a doença. 

Em consequência desta declaração,os eleitos rião conseguiram ob
ter o empossamento,não obstante a protecção aberta de um dos Vereado
res.( 65 ) 

Em Setembro do mesmo ano,Manuel Cordeiro apresentou- embargos à 
eleição de Sebastião Marinho. (66 ) No ano seguinte são os Procuradores 
da Cidade e os do ^ovo quem,através de requerimento,apressa a realiza
ção do sufrágio ao qual estão presentes.No fim,inquiridos pelo Jiliz de 
Fora,afirmam peremptoriamente que os eleitos obedeciam aos requisitos 
legais. ( 67 ) 

Como ê óbvio,nem sempre conhecem a "qualidade" • dos eleitos pelos 
Vereadores.Em 161^,interrogados,declaram que, em consciência,nada podi
am informar acerca de Manuel da Kocha de Magalhães e de João Bernardes, 
excepto que o primeiro ee empregara recentementeno ofício de Escrivão da 
Provedoria. ( 68) 

Nem o desconhecimento dos atributos dos eleitos nem o facto de não 
gozarem do direito de voto os impedem de, no início de cada nova eleição, 
requererem aos eleitores a escolha de pessoas correspondentes ao perfil 
definido pelas provisões reais.(69) Neste aspecto, mostram-se coinciden
tes as suas preocupações com as do Procurador da Cidade e,às vezes,do 
Escrivão da Câmara. 

Não se pense pelo exposto que a presença dos Procuradores do Povo 
foi uniformemente tolerada pelo Juiz e Vereadores como se os casos pre
cedentes constituíssem conquista irreversível. Em I606, as denúncias de 
Martim Cardoso acerca da falta de qualidade dos almotacês dão a enten
der que o representante popular fora inteiramente alheio ao processo. (70 ) 
E,em 1621, o Juiz e Vereadores recusaram-se a admiti-los na eleição dos 
almotacês a menos que provassem com provisão ou Kegimento que gozavam 
dessa prerrogativa, tanto mais que eles próprios reconheciam não lhes 
caber o título de "oficiais da Câmara". Mas o agravo dos lesados o-
brigou ao adiamento da sessão eleitoral, na qual acabaram por estar pre
sentes depois de terem exibido a Provisão em que tal privilégio lhes era 
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reconhecido.(7l) 
Nos anos subsequentes, a sua comparência é registada nos livros 

da Câmara, não havendo notícia de qualquer oposição.( 72) Em I626 assi
nam até o termo de posse dos almotacés de Julho e Agosto, o que era ra
ro. ( 73') Mas em I628 vêem-se obrigados a agravar para o Tribunal da Re
lação pelo facto de a norma ter sido transgredida. (7h ) 

Calculamos que a sentença restabeleceu o privilégio. Mas carece 
importante frisar que, por vezes, o recurso legal era o último para fa
zer respeitar os seus poderes penosamente adquiridos. Aqui e além o Tri
bunal declarou nulas as eleições de almotacés e de síndico pelo facto 
de,para elas, não terem sido convocados os representantes populares.(75) 
E antes de findar a dominação filipina, precisamente em I639, uma vez 
mais os Procuradores do Povo tiveram que apelar para a Relação, visto os 
governantes terem escolhido os almotacés fora do círculo social defi
nido pelas provisões reais.(76) 

Apenas zelo pelo cumprimento da lei? Não cremos. Certamente os che 
fes populares pensavam na protecção dos oue precisavam de comprar gé
neros em boas condições de qualidade e preço mas, acima de tudo, estaria 
em causa a defesa do direito de intervenção na governação municipal. As 
pessoas que ocupavam o lugar mudavam todos os anos. Mas a defesa do di
reito de actuação manteve-se inalteradamente intransigente. 

Não ê propriamente uma luta de classes que se desenha. Os almota
cés rejeitados pelo povo, ao menos aparentemente, estão mais próximos 
dele do que daqueles que os elegeram. Na verdade, paradoxalmente, os re
presentantes populares, tanto como as provisões régias, que lhes garan
tem a tal capacidade de intervenção, querem que os oficiais em causa se
jam recrutados entre filhos e netos de cidadãos, ou seja, entre o grupo 
superior da sociedade portuense e não de entre os grupos intermédios a 
que eles próprios pertenciam. 

Outros campos de participação 

Para além dos referidos, outros campos se abriram â intervenção 
nao pacífica dos representantes do povo na actividade governativa muni
cipal, muitas vezes em oposição a deliberações assumidas pelos Juiz e 
Vereadores. Essa ê a razão para apontarmos em pormenor essas ocorrências, 
que embora pontuais, constituem factor de avaliação do dinamismo dos Pro-
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curadores do Povo. Vejamos: 
Em I587 opuseram-se à revogação do acórdão que determinava que os 

vinhos procedentes de Riba Douro fossem vendidos "ã prancha"dentro das 
barcas.(77) A intenção dos Procuradores do Povo era evitar que o produ
to encarecesse demasiado, se fosse metido na cidade e depois vendido. 
Mas a revogação consumou-se contra o seu parecer. No entanto, em 1590, 
uma Provisão ordenava que os vinhos que não fossem de cutelo se tran
saccionassem sobre as barcas como sempre fora costume.(78 )A ordem era 
obsoleta, difícil de cumprir e, por isso, em breve foi posta de lado. 
Não sabemos se tinha sido obtida a requerimento dos Procuradores do Po
vo. De qualquer modo, a coincidência parece sugestiva. Aliás, em 15?A , 
ainda os Mesteres requeriam ao Juiz e Vereadores respeitassem e fizes
sem cumprir aquela Provisão.( 79 ) 

Logo no ano seguinte, novo desacordo opôs os Vereadores aos Pro
curadores: ê que aqueles, para impedir as "sacas" de vinho para o Con
celho de Paiva e para as terras da Feira e outras partes, puseram-no a 
6 reis o quartilho contra a sugestão destes que o queriam a 5.( 80 )os 

Mesteirais agravaram para o Corregedor da Comarca mas tal não lhes de
ve ter valido de muito pois só em Novembro, depois do S. Martinho, ê 
que o preço foi rebaixado.( 8l ) 

Não foram muitas,todavia, as situações de discórdia, quanto a este 
aspecto, entre uns e outros. Normalmente, o preço era fixado por consen
so, em função de informações fidedignas colhidas nos próprios locais de 
produção sobre a valia do artigo. As divergências de posição verifica
das (por exemplo, em 1621 em que os Procuradores do P0vo defendiam a li
beralização do preço (82) e em 1625, em que eles e o Procurador da Ci
dade propunham postura mais baixa),(83) não chegaram a ter significado. 
Refira-se,no entanto, que quando houve propostas distintas, sempre os 
Procuradores do Povo se bateram por preços mais baixos que os defendidos 
pelos Vereadores. E isto não apenas no referente ao vinho. Em 1634, Ju
lião Martins embargou o preço do alqueire da calque um Vereador fixara 
em 26 reis, convencendo este a descê-lo para 25. (84) 

Como é óbvio, as questões de dinheiro estiveram na origem de di
ferentes posições assumidas por uns e outros 5 em 1590 opuseram-se à vontade 
manifestada pelos Vereadores de recolherem ^fOOSOOO reis dos moradores 
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para os emprestarem a Pêro Bermudez para pagamento dos soldos aos mi
litares aquartelados no Entre Douro e Minho. 

0 agravo interposto para a ^elação por parte dos Erocuradores 
não era mais que a tradução do cansaço dos moradores mais abastados, 
nao nobres,que desde 1584 vinham sendo obrigados a emprestar dinheiro 
para o mesmo fim.Mas como o despacho do agravo tardou e a pressão do Co
mandante Militar era bem incómoda, os Vereadores não encontraram outra 
solução senão distribuir por k moradores ricos o dito empréstimo,ofere-
cendo-lhes como penhor as rendas da cidade.( 85) 

Mais tarde, em 1598, ap&s a morte de Filipe II, recusam-se termi
nantemente, em nome do Povo, a contribuir para a viagem que dois fidal
gos deviam efectuar a Madrid para "dar omenage" ao novo Rei, em nome da 
Cidade e do mesmo Povo. A negativa dos Procuradores foi peremptória e 
categórica e excluía tanto a hipótese de qualquer finta especial como o 
recurso às reservas do Cofre do Crescimento das Sisas. Porquê tal radi
calismo? 

Simplesmente porque a eleição dos dois nobres fora realizada sem 
o concurso dos Vinte e Quatro. 

A não convocatória do Povo é estranha. A intencionalidade da omis
são parece clara pois na reunião matinal em que se combinou a hora do 
sufrágio - duas horas da tarde do mesmo dia - o Vereador António Perei
ra de Vasconcelos fizera uma declaração para a Acta nos termos da qual 
exigia que os Vinte e Quatro votassem.(86 )0 estranho ê que, depois de 
eleito,nunca mais aludiu à declaração da manha! Já não precisava do voto 
daqueles cuja presença reivindicara! 

De qualquer modo, a deslocação não chegou a efectivar-se, tanto 
por causa da peste, como já dissemos, como talvez por causa das dissen-
ções que se verificaram então no seio dos Vereadores a que aludimos nou
tro local. Acreditamos porém que a posição dos Procuradores dos Meste
res terá tido o seu peso no resultado final. 

A doação de bens concelhios 

Outra zona de conflitos e desacordos era as dádivas de bens conce
lhios que os Vereadores, por vezes,resolviam conceder a pessoas parti
culares ou ordens religiosas, sem consulta prévia aos Procuradores do 
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Povo ou, consultandoos, contra o seu parecer. A oposição dos represen
tantes populares normalmente saía vitoriosa junto do Poder. 

Assim, em l600, obstaram eficazmente à entrega do Hospital do Es
pírito Santo de Miragaia aos frades da Santíssima Trindade,como descre
vemos atrás. : •"".'•'■

Em I606, tendo tido conhecimento de que alguns Vereadores haviam 
autorizado o fidalgo João Alvares Pereira de Azevedo e outros a aprovei
tarem os sobejos de água do chafariz de S. Domingos para os seus quinv
tais, fizeram lançar no Livro de Vereações um violento protesto pelo 
facto de nem sequer terem sido ouvidos para o efeito. Aliás, acrescen
taram, a água era do Povo pois fora trazida de Paranhos à custa do seu 
dinheiro sem que os fidalgos tivessem contribuído e o Povo tinha neces
sidade dela para enchimento de ura tanque onde pudessem beber as caval
gaduras e onde se pudessem lavar os serviços de cozinha. Logo ali recla
maram a anulação da dádiva e ameaçaram denunciar a ocorrência ao Rei. (87) 
A doação, aliás, não fora unânime pois, antes deles, já o Vereador Jor
ge Leite fizera constar da Acta o seu desacordo relativamente àquela 
dádiva. 

Como quer que seja, não tardou que uma carta assinada pelos Desem
bargadores do Paço pedisse contas aos Vereadores, em nome do Rei,pela 
oferta feita, revogandoa e censurandoos por se terem atrevido a fazê
la sem autorização régia ( 88) e proibindoos de,no futuro,procederem 
daquele modo. 

Encorajados pelo apoio do Poder central,no ano seguinte associam
se ao Procurador da Cidade para,junto do Corregedor da Comarca, pedirem 
oficialmente a anulação de nova dádiva de água por parte dos Vereadores. 
Desta vez,a concessão fora feita aos Padres de S.João Novo e dizia res
peito aos sobejos da Fonte das Virtudes.(89) Desconhecemos o despacho 
do Corregedor mas acreditamos que a solução do caso precedente levasse 
o Affente r e H o a riar* M ^ à n ano An P^,,« J„4_ J _ _ J » J J 

._.  o — — — ~^« ^w^ U.V uvu,miii,u maio que a. ua.uj.va iora de
cretada fora da Câmara,contra as normas estabelecidas. 
^.2  Procuradores do Povo:contrapoder face à governança? 

As oposições pontuais dos Procuradores do Povo a certas delibera
ções dos Vereadores não deve ser entendida como uma espécie de contra
poder municipal organizado.No entanto,parece inegável que aqueles exer

http://ua.uj.va
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ceram ura papel junto da Vereação que ora era fiscalizador ora era dina
mizador da actividade administrativa da oligarquia. Neste aspecto, mais 
uma vez, a sua acção aproximou-se muito da do Procurador da Cidade. 

0 papel dinamizador dos representantes populares ê ainda visível 
em outras situações concretas que vamos referir: assim, em 159^, acusam 
o porteiro da Câmara,Sebastião Carvalho, de incompetência e negligência, 
solicitando a sua demissão que realmente, como afirmamos, foi accionada. 
(90 ) Em 1597, juntamente com o Procurador da Cidade, denunciam os con-
luios dos rendeiros no arrematar das rendas, requerendo ao Corregedor, 
Juiz e Vereador que tomassem as devidas providências para que os Cofres 
da Cidade e da Fazenda não padecesse-n fraudes. (91 ) Em 1598, requerem 
ao Juiz de Fora obrigue o Vereador Fernão Rodrigues Cabral a regressar 
à Cidade e que,do mesmo modo, fizesse notificar os Vereadores do ano 
transacto a exercerem o ofício de almotacés a que estavam obrigados.( 92) 
No ano seguinte associam-se ao Procurador da Cidade,solicitando ao Ju
iz o emprazamento dos ex-Vereadores caso persistissem em não querer ser
vir de almotacés. (93 ) No mesmo ano, denunciam o Solicitador da Câmara, 
Belchior Monteiro, por não guardar o sigilo próprio de seu ofício e pe
dem a recondução dos Guardas-mores da Saúde.(9^ ) 

Dir-se-S que estas notícias não passam de pormenores.Sem dúvida. 
Mas são a expressão do dinamismo que os Mesteirais acabavam por impor â 
própria administração municipal em campos que não eram especificamente 
aqueles que originalmente lhes competiam. Além disso, constituem, de cer
to modo, a prova de que, por um lado, aos Procuradores do Povo era re
conhecida autoridade e, por outro, na prática gozavam de algum poder,no 
âmbito da organização da vida local. 

A medida que o tempo avança, parece aumentar a sua capacidade de 
intervenção, entrando em assuntos que talvez dissessem mais respeito ao 
Procurador da Cidade: assim, em 1607, requerem aos Vereadores ordenem 
que o tendeiro Aires do Couto desocupasse de suas canastras um amplo 
assento onde cabiam mais de 20 peproas, à entrada do alpendre de S.Do
mingos. Ê que o banco fazia falta aquém, vindo da beira-rio, precisas
se de parar um pouco para descansar da subida e talvez para cavaquear 
no "melhor citio da cidade"( 95 ). 

Como seria de esperar, os Vereadores decretaram o imediato despe-
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jo do local sob pena de 6$000 reis de multa. No mesmo dia, reclamam do 
Juiz e Vereadores que tomem providências para o averiguar das contas 
de alguns tesoureiros de fintas lançadas pelo povo, pois havia justos 
receios de desvios. 

E bem possível que esta"intromissão" no terreno do Procurador da 
Cidade fosse devida ao facto de este andar ausente. De qualquer modo,a 
prática quotidiana parece mostrar que as competências de ambas as ins
tituições tendiam a confundir-se. No ano seguinte, por exemplo, vemos 
os Procuradores do Povo a participar activamente nas correições pelo 
Termo, ao lado do Juiz de Fora e de um Vereador, tal como em 1597,jun
tamente com o Procurador da Cidade e um Vereador.(96 ) 

0 aumento da capacidade de intervenção parece ser desejado pelo 
próprio Rei, numa atitude que no fundo, visava a diluição paulatina dos 
poderes da aristocracia local. Assim, em l6l5, o Soberano aprova uma 
consulta da Câmara do Porto para se dar uma esmola do Cofre dos Cres
cimentos aos Padres de S. Francisco mas ordena que, daí em diante,tais 
sugestões não possam ser emitidas sem o parecer dos Procuradores do Po
vo. (97 ) 

No ano seguinte, o Rei confirma esta prerrogativa e dá aos Procu
radores do Povo (o mais velho dos quais possuía, de resto, uma das cha
ves do Cofre).o direito de voto nas informações que Ele próprio mandasse 
colher acerca da pertinência e razão de ser das despesas a efectuar por 
conta dos Crescimentos das Sisas. 0 Rei vai mais longe ao dar autoriza
ção e até encorajar as queixas do povo, no caso de estas normas não se
rem cumpridas o(98 ) 

Mas foram. Pelo menos, em l6l7, o Monarca mandou ouvir os do Povo 
tanto como os demais governantes sobre dinheiros disponíveis no Cofre e 
prioridades-a • estabelecer no tocante a obras públicas bem como hipóte
ses de financiamento dessas obras.E na verdade,pela primeira vez,o Es
crivão regista na acta as opiniões e votos dos Mesteres tal como os do 
Juiz,Vereadores e Procurador da Cidade (99 )bem como a resposta separada 
dos mesmos acerca dos modos possíveis de financiamento dos trabalhos.(10® 
E em l6l8 deram o voto positivo para a construção da ermida de Santo 
António a edificar fora do postigo do mesmo nome,da qual a primeira pe
dra foi lançada em 3 de Maio,dia da "saneta e vera cruz".(101} 
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Tialvez neste contexto se compreenda que os Vereadores espreitas
sem qualquer falha dos representantes populares para os reduzir à sua 
dimensão.Assim aconteceu com David Pereira ,em l6l8,o qual não tendo 
cumprido uma ordem da governança que,aliás,lhe fora transmitida por 
interposta pessoa,foi admoestado severamente que "daquy em diante obe
decesse com mais puntualidade ao que lhe fosse mandado sob pena de se 
proceder contra elle da parte desta Camera".(102) 

Situaremos ainda neste enquadramento mental a tentativa já refe
rida de os afastar da sala no momento da eleição dos almotacés em lo21» 

Mas a sua actividade dinamizadora nao esmoreceu,estendendo-se a 
pormenores da vida quotidiana:no mesmo ano de 1621 requerem aos Verea
dores que promulguem acórdãos a impedir que os moradores lavem peixe 
salgado nos rios de S.Pedro e no rio da vila,antes o fizessem no Douro 
na altura das marés onde nao causavam- qualquer prejuízo. &03) Em 1622, 
unindo-se ao Procurador da Cidade e interpretando o desejo dos mora
dores da Pua das Taipas,impedem que se dê aos Beneditinos uma porção 
de terra para alargamento do seu claustro. (104 )No ano seguinte incenti
vam a adopção de medidas de higiene pública tendentes a manter limpo o 
chafariz de Vila Nova e a proibir que os porcos circulassem livremente 
nas ruas da mesma vila.(105) 

E quando em 1624 a Câmara paralisou durante cerca de 3 meses por
que os Vereadores não queriam servir com o Escrivão Pantaleão de Figuei-
roa,são eles que denunciam a anormalidade e forçam o Corregedor da Co
marca a escrever ao Pei a solicitar providências que realmente foram to
madas,sendo aqueles obrigados a comparecer na Câmara sob pena ée cadeia. 
QL06) N 

"o ano seguinte,em termos incisivos,requereram ao Juiz e Vereadores 
fizessem correição pela cidade e pelo Termo.QLO^ Mais tarde,em l626,e 
de novo em 1627,tentam embargar a reconstrução das boticas da Praça da 
Pibeira que a cheia havia derrubado,preferindo-lhes a edificação de al
pendres cobertos onde a actividade do pequeno comércio do peixe e da 
fruta se desenrolasse mais comodamente para vendedores e compradores. (10$ 

Em 1634 pressionam o Juiz e Vereadores a darem pleno cumprimento 
à provisão de I626 que havia extinguido a almotaçaria da Relação,no aue 
foram providos de imediato. ( 109) 



-614-

A listagem destas actividades parece suficiente para provar que o 
papel dos Procuradores junto da administração municipal se revestiu de 
alcance muito maior do que,em princípio,o seu estatuto deixaria perce
ber. A solidariedade entre eles e o Procurador da Cidade,quando foi pos
sível,evitou o marasmo e a rotina a que era atreita uma governação de 
tipo marcadamente oligárquico. 
k.J) - A organização da vida quotidiana e o contributo dos Mesteres 
A defesa do consumidor 

Mas a actividade principal dos Procuradores dizia respeito ao "go
verno económico" da cidade. 

Quando em 7 de Maio de 1519 o rei D.Manuel,depois de uma tentati
va gorada nos tempos de D.João II, ( no)autorizou que os Vinte e Quatro 
elegessem dois Procuradores para assistirem nas vereações da Câmara, 
deu-lhes como programa e obrigação o"requerer as cousas do povo". Depois, 
tendo sido extinta a Casa dos Vinte e Quatro em l66l,em consequência 
do motim do papel selado,logo se constatou que as posturas fixadas pe
la Camará caíam no desrespeito.ganhando grande pujança a devassidão dos 
preços - mal que se atribuiu à falta da actividade vigilante dos Procu
radores. ( H l ) Mais tarde,ultrapassada a primeira metade do séc.XVIII, 
de novo aquela instituição foi dissolvida a castigar os motins de 1757. 
Mais uma vez se verificou que a especulação campeava entre os regatões 
e regateiras da cidade em virtude da passividade imposta aos do Povo. 

Durante os 60 anos aqui estudados foi notável o esforço por eles 
desenvolvido em prol da defesa dos consumidores e da equidade da dis
tribuição dos provimentos e géneros.secundando e reforçando a activi
dade meritória dos Vereadores e dos Almotacês.Frequentemente acompa
nham estes nas suas vistorias e acções fiscalizadoras:assim,em I585 
exige-se-lhes que auxiliem os Vereadores no exame à carne de porco à 
venda na cidade.(112) Em 1599 são mesmo constituídos em fiscais dos Al
motacês : segundo ordem d<~>s Vereadoras ô,rom <muJíy, „„4-„„ ,i„ 4>A _ . 
preço da sardinha acima do valor conveniente.( 113) E em I613 de novo os 
impelem a que requeiram aos almotacês o exacto cumprimento das obriga
ções do seu cargo, (n^ ) Aliás Por essa altura o acompanhar os almotacês 
constituía não a6 ura direito mas também um dever.P0r isso,o Procura
dor da Cidade intima-os.apoiado pelos Vereadores,a assistirem aqueles 
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nas correições que,três vezes por semana,deviam efectuar pela cidade.(115) 
Mas nem sempre os Almotacés toleravam as achegas e requerimentos 

dos Procuradores do Povo:o seu orgulho de classe superior levava-os a 
nao dar grande importância às suas reclamações.Tal facto constituía 
factor de desmotivação dos Mesteres e para lhe pôr cobro Juiz e Vereado
res notificaram os primeiros para que aceitassem e despachassem os re
querimentos dos representantes populares sob pena de 80$000 reis de mul
ta e dois anos de degredo para Africa. (Í16 )Mas,por,,.outro lado,o tempo 
excessxvo que tais incumbências exigiam terão provocado,aqui e além, 
negligências dos Procuradores dificilmente desculpáveis.Assim se explica 
que em 1640 fossem eles próprios notificados da obrigação de acompanha
rem permanentemente os almotacés sob pena de 46$000 reis e 30 dias de 
cadeia.(11^ Num caso e noutro, a severidade da Câmara visava não só de
fender os moradores da especulação dos comerciantes desonestos mas tam
bém aumentar, pela via punitiva, as receitas da Câmara. 

As tarefas que se cometiam aos Procuradores do Povo, não sendo 
compensadas por remuneração adequada, constituiriam para alguns ónus 
pesado que os levava a fugir do cargo. Assim aconteceu com vários que 
invocaram os diversos privilégios para não serem obrigados a servir.To
davia, a utilidade das suas funções nunca esteve em causa: quando, em 
1624, o Poder central lhes ofereceu a hipótese de arrendar a almotaça-
ria da cidade, fidalgos, cidadãos e povo, por unanimidade, preferiram o 
esquema tradicionalmente trabalhoso de vigilância, às extorsões e abusos 
previsíveis dos rendeiros, se os houvesse.(118) 

0 problema dos preços 
A defesa do bem público que empreenderam em questões ligadas ao 

consumo não se limitou a secundar e a sancionar os pontos de vista 
dos almotacés. As vezes assumiram a liderança na definição de preços a 
praticar. Assim, em I585, propõem vários acórdãos sobre custos conveni
entes para o camarão, castanhas cozidas e assadas, hortaliças, os quais 
foram imediatamente aprovados e apregoados.( 119)Em I587, por ordem do 
Rei, são ouvidos sobre se devia haver ou não a já falada lei que esta
bilizasse os preços do pão. Ambos se mostraram entusiasmados com a ideia, 
dado o crescimento permanente dos preços. E logo propuseram uma tabe
la que, infelizmente, se mostrou impraticável.( 120) 



-616-

Era 1598, requereram ao Senado que o bacalhau remolhado ou seco 
não se transaccionasse a olho mas sin a peso, segundo postura fixada pe
los almotacês. (121 )Mas, pelos tempos fora, nem sempre foi unânime a po
sição defendida pelos diversos Procuradores do Povo. Por exemplo, em 
1622, agravaram para a Relação pelo facto de os Vereadores terem or
denado que todo o peixe se vendesse a peso. Os desse ano defendiam que 
era mais favorável ao povo a venda a olho. Porém os seus argumentos não 
lograram convencer os Juizes do Tribunal,os quais confirmaram a decisão 
dos Vereadores, com excepção para o peixe seco que viesse à feira-, (122) 

Naquele mesmo ano de 1598, denunciavam a cupidez dos mercadores 
de sal que não o comercializavam senão por preços exorbitantes. Por pro
posta do Procurador do Povo foi posto a 60 reis a rasa, metade do que 
pediam alguns saleiros. (123) Mais tarde, em l6l?, ainda a requerimen
to dos Procuradores do Povo, não obstante a oposição dos mercadores que 
defendiam que o sal não devia ser sujeito à almotaçaria, estabeleceu-se 
como preço máximo 30 reis a rasa, valor que foi confirmado em 162^, uma 
vez mais a pedido dos Mesteres.(124) 

Não se pense que os representantes populares defendiam uma politi
ca cega de baixos preços a todo o custo. A sua preocupação, tanto como 
a dos Vereadores, era a de conseguir preços razoáveis sem prejudicar o 
abastecimento. Quando este estava em causa não hesitavam em aumentar ou 
até liberalizar completamente os preços, como aconteceu com o vinho em 
diversos momentos, nomeadamente em Janeiro de l6l8.(125) 

As vezes a luta exigia o recurso a tribunal. Quando os produto
res portuenses de vinho do Douro se reuniram em l604 para tentar que o 
vinho de seu cutelo ficasse livre da almotaçaria e das posturas da Câ
mara e o requereram aos Vereadores, logo os Procuradores do Po.vo e de
pois o da Cidade se opuseram. A questão arrastou-se durante k anos, 
subindo da Câmara ao Corregedor do Cível da Relação e deste aos Desem
bargadores dos Agravos da mesma Relação. Daqui transitou para a Casa da 
^^j^j.j.^^.yu.w. w ^iwvO, a.ij\j^.a.\x\j ±JGJ-<_> ocui au. v u g n u u, u i g e u t i a u u n e n i x q u e r â i S , 

venceu a demanda, conseguindo,por sentença final, que os vinhos de cu
telo fossem almotaçados e sujeitos às posturas gerais. 0-26) 

Nem sempre a via judicial se mostrou favorável aos desejos dos do 
Povo. Por exemplo, em I63O, viram rejeitado o seu requerimento apre-
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sentado na Relação no sentido de sujeitar à alraotaçaria o arroz impor
tado de Lisboa. (127) 

Não se pense que a defesa da razoabilidade dos preços se resumiu 
e limitou aos géneros alimentares. Também se estendeu aos serviços: em 
1593, o Regimento dos barqueiros com a fixação das tabelas de passagem 
no Douro foi redigido e aprovado a pedido dos Procuradores do Povo a 
quem repugnávamos altos preços cobrados pelas travessias.(128) 

A própria política de abastecimento da Cidade,, sendo dirigida na-
turalmente pelos Vereadores, jamais seria bem sucedida sem o concurso 
dos homens dos Mesteres. 

Contributo para o abastecimento da Cidade 

Na segunda secção deste estudo desenvolveremos o notável esforço 
da governança em prol do abastecimento urbano. Aqui e agora referiremos 
algumas acções concretas desenvolvidas pelos Procuradores do Povo neste 
domínio. 

Competia-lhes,por comissão dos Vereadores, assegurar a distribui
ção equitativa da castanha, providenciando que fosse vendida aos ofici
ais mecânicos e ao povo em geral,antes de a ela terem acesso as rega-
teiras que a arrematavam para a revender cozida e assada. Q.2^ 

Além disso, em alturas de falta ou carestia do cereal, encarrega-
ram-se do aprovisionamento e até da própria venda do pão: tal aconte
ceu em 158^ em que requereram aos Vereadores obrigassem o mercador Vi
cente Rodrigues a deixar metade da sua farinha para ser comercializa
da no burgo, podendo dispor da outra parte. Ora quem superintendeu na 
distribuição deste alimento foi precisamente um dos Procuradores do 
Povo.(130) Era Outubro do ano seguinte são encarregados de fiscalizar o 
cumprimento dos compromissos dos mercadores que,em troca de licença de 
exportação(se obrigavam a trazer â cidade determinadas quantidades de 
cereal.(131) 

Quando as dificuldades de abastecimento se mostravam menos sus-, 
ceptíveis de remédio atempado eram os Procuradores que davam o alar
me para que se armazenasse grão até haver pão novo e se impedisse por 
todos os meios a sua "saca »' .Curiosamente,em l64l,puseram uma acção 
no Tribunal da elação contra os Vereadores por estes terem dado li
cença para se embarcar cereal para fora da cidade. (132) 0 Juiz ateu-
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deu-os:ê que a fome,especialmente a fome de pão,constituía um terrível 
espectro que era preciso evitar. 

Também o abastecimento de vinho ocupou os representantes popula
res.Em anos de deficiente produção era-lhes confiada a vigilância pa
ra que do precioso liquido ninguém sacasse mais que as modestas quan
tidades permitidas.(133) 

0 zelo pelo aprovisionamento ou,talvez mais verdadeiramente,o pa
vor da falta de alimentos levava-os a excessos que os homens de negócio 
vituperavam:em 1638 tentaram obstar à exportação para o Brasil de baca
lhau, farinhas , azeite e vinhos que se estavam carregando nas naus anco
radas no Douro.(l3^)0 argumento para os entraves era que tais mercado
rias, especialmente o pescado e o azeite eram necessários à cidade tanto 
mais que a quaresma estava à porta. 

As perspectivas mais largas dos mercadores acabaram por prevale
cer mas a elas os Procuradores e até os Vereadores mostravam-se comple
tamente alheios.0 importante era que aos moradores nao faltassem provi
sões. A mesma visão estreita vai repetir-se não muito depois da Restau
ração: em I658 o mercador britânico Richard Peres,morador no Porto,foi 
impedido de exportar para o seu país a quantidade de azeite que projec
tara. (135) 
A luta contra a fraude 

Ainda dentro do sector do abastecimento,merece aqui uma palavra 
breve a actividade fiscalizadora da qualidade dos produtos,de que se 
encarregavam por incumbência dos governantes ou por iniciativa própria. 

Sem querermos adiantar aspectos que-'desenvolveremos na 2& secção 
salientaremos que eles se bateram nas primeiras linhas contra a falsi
ficação de artigos de consumo corrente ou contra a falta, de qualida
de dos mesmos.Assim,em I608 protestam por na cidade se venderem "vinhos 
verdes mostos muito roins e perjudiciaes a saúde".(136)As carnes e as 
frutas nao maduras foram igualmente objecto da sua atenção 

Em 1623 acusaram os cerieiros de misturarem sebo e resina com a 
cera,falsificando o produto e enganando os compradores.Em consequência, 
não tardou a sanção e a tentativa de remc-dio :proibição de os oficiais 
guardarem em casa aqueles produtos de mistura. (137 ) 

Na luta contra a fraude devemos destacar a vigilância para que 



-619-

se usasse de rectidão nos pesos e medidas.Em 1591,em colaboração com 
o Procurador da Cidade,propõem a expulsão das medideiras de pão do Ter
reiro pelos "muitos enganos e roubos que se as partes fazião".(I38)Co-
mo veremos,a solução para o problema nao se mostrou de invenção fácil. 

Exemplos semelhantes poderiam multiplicar-se.O esforço dos Mes
teres somado ao desenvolvido pelos almotacés e outras instituições de 
carácter mais marcadamente policial constituiu um obstáculo importante 
-com o qual repetidamente os comerciantes desonestos e os "mixordeiros" 
da época tiveram de se haver. 

Terá sido eficaz e suficiente para eliminar o mal? 
Nao cremos.A prevenção da corrupção e do suborno,o medo de ser en

ganado^ ânsia de encontrar antídotos e barreiras que obstassem aos dolos 
e pequenas burlas das regateiras,a desconfiança colectiva em relação a 
estas são traços de Mentalidade demasiado frequentes com que depara 
quem trabalha com documentação da época.Ë sintomático que todas as pes
soas investidas em funções de pesar ou medir artigos de venda ao públi
co, sujeitos ao controlo da Câmara, tenham sido obrigadas a jurar pelos 
Santos Evangelhos que"fariam verdade" ao povo consumidor! 

A vigilância contra extorsões 

Outro aspecto da acção dos Procuradores em favor do Povo referè-se 
à denúncia de cobranças excessivas oú indevidas de taxas que as vítimas 
olhavam como verdadeiras extorsões. Assim,em 1626,0 chanceler da corre
gedoria e o coimeiro que recebiam mais do que lhes era devido,foram cita
dos a instância dos Mesteres,sendo-lhes ordenado sob penas graves aue 
não transgredissem o que os respectivos regimentos estipulavam sobre a 
arrecadação das suas rendas. 

No ano seguinte.pressionaram os Vereadores a pôr cobro às prepotên
cias dos homens dos meirinhos e do alcaide que,abusando da autoridade, 
açambarcavam o carvão e a lenha que por barqueiros e carreiros era tra
zida para o burgo para que as respectivas mulheres ganhassem na revenda. 
(139) Em 1634 foram encarregados de,juntamente com o Síndico da Câmara 
e o Procurador do Concelho,impedirem a continuação da recolha indevida 
de portagem sobre o sal no trânsito por Vila da Feira e Ovar.(1^0) 

A apresentação destes exemplos pretende apenas ilustrar a poli-
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valência da acção dos Procuradores do Povo em favor do mesmo. 
Devemos ainda inserir neste contexto um conflito que durante vá

rios anos (I6l3-l6l9) opôs o Povo aos Párocos da cidade,cujo fulcro era 
o problema das conhecenças ou dízimos pessoais.A demanda foi apoiada 
pelo ^enado que para ela concorreu com subsídios.(1^1 )Infelizmente igno
ramos os pormenores e o desfecho da contenda. 

Para apoiar esta e outras acções reivindicativas,os Procuradores 
do Povo recorriam aos serviços de um causídico a quem a Camará pagava 
4&000 reis anuais de avença.(1^2) 

A oposição à política fiscal e tributária 

Deixamos para o fim o sector de intervenção dos Mesteres que nos 
parece ter revestido maior alcance político: a oposição a medidas fis
cais,ditadas pelos Austrias. Retomaremos o tema na parte final deste 
estudo.Por ora,destacaremos apenas a atitude inconformista dos represen
tantes populares e as expressões concretas de que ela se revestiu. 

A oposição da plebe pagante às determinações tributárias não se ve
rificou apenas em Portugal nem unicamente no tempo da dominação filipi
na.0 motim do papel selado,em l66l,aí está para o provar. Mas a resis
tência aos impostos assume sempre aspectos políticos.Gomo quem os de
cretava^ no período aqui: estudado,era a Corte de Madrid,facilmente a opo
sição aos tributos se convertia em oposição ao governo estrangeiro. 

A primeira manifestação do espírito contestário à política fiscal 
da nova dinastia bem poderá encontrar-se nas objecções que se levanta
ram aos empréstimos forçados para pagamento das tropas,ainda no decorrer 
da 1& década da união ibérica. 

Mas onde aparece bem patente o inconformismo da plebe é na célebre 
questão dos portos-secos que Filipe II abolira a pedido dos Povos,formula
do nas Cortes de Tomar de 15»l,ítóf^) mas que- pretendeu reintroduzir por 
provisão de 12 de Outubro de 1590.(ikk) 

João de Teive ,'Contador-Mor do Reino empreendeu as primeiras tenta
tivas junto da governação da Cidade em Abril de 1591,nao obtendo então 
grandes êxitos.A ideia de que o restabelecimento dos portos, secos iria 
afectar seriamente as relações comerciais do Porto e do Norte com Cas
tela,bastante intensas na época,generaliza-se rapidamente.Mas quem mais 
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tenazmente se lhe opôs foram os Mesteirais que entendiam que o Sobera-
• no se achava mal informado acerca das "muitas opresoes roubos mortes e 
desenquietaçoes que com os menistros dos tais portos se fazem".(1^5) 

Em Junho do ano seguinte,o Doutor Francisco Carneiro,Desembargador, 
apresentou-se no Porto com uma carta régia datada de l8 de Janeiro de 
1592 na qual se defendia o ponto de vista contrário ao dos representan
tes populares:que a abolição dos portos secos resultara no proveito parti
cular de alguns mercadores e que só por má informação e deficiente enten
dimento da questão ê que a Cidade do Porto,que era a única renitente de 
entre as do primeiro Banco,não anuíra de boamente ao real projecto.E ma
nhosamente acrescentou o Rei:" muito me espantei não se comformar esa 
Cidade com o que pareceo a de Lisboa e aos outros lugares tendo ella 
muitas mais resoes".E as vantagens do restabelecimento mostravam-se "tão 
claras que soo os apassionados e intereçados as não confessão".(1^6) 

Tais argumentos bem como as palavras do enviado do Pei convenceram 
os cidadãos a aceitar "com muita vontade" os portos-secos.Terão os Procu
radores do Povo manifestado concordância com os cidadãos? Essa é a ver
são dos Vereadores que acrescentam que os representantes populares não 
haviam assinado a acta respectiva por argumentarem que não deviam fazê-
-lo por não usufruírem do direito de voto.(1^7) 

Terá sido assim? 
A verdade é que nas proximidades do dia da reunião,os Procuradores 

evidenciaram bem o seu desacordo.provocando desacatos cuja natureza exac
ta nao conseguimos averiguar por falta de documentação. 

Sabemos que os Oficiais da Câmara acusaram os Mesteres perante o Mo
narca,pedindo castigos para o seu atrevimento.A resposta do Soberano,da
tada de Madrid de 23 de Agosto fala apenas de "desordem e excesso" e pro
mete proceder contra os responsáveis do ^ovo.(l/+8) 

Nao nos parece,porém,que hajam sido afectados por qualquer punição, 
pois se nas reuniões de 18 e 29 de Julho e 1 de Agosto não comparecem 
(deve ter sido por essa altura que eclodiram os distúrbios) a partir de 
12 do mesmo mês reaparecem normalmente nas sessões sem que se notem si
nais de procedimento punitivo,nem mesmo depois da recepção da carta ré
gia que o anunciava.Apenas um deles,Pêro de Oliveira,se mostra relativa
mente faltoso. 
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Aliás,em 22 de Setembro do mesmo ano,nova carta emitida de Lis
boa e assinada pelo Cardeal Vice-Pei exprime os agradecimentos pela 
boa vontade manifestada pelos Vereadores e não se faz nela menção de 
qualquer motivo de desagrado.(1^9) 

0 que parece ressaltar,para além da denúncia inamistosa dos Verea
dores, S a oposição, porventura violenta-, dos Procuradores àquilo que con
sideravam,em última análise,sobrecarga tributária. 

Aliás,parece-nos provável que pensassem como eles alguns fidalgos 
e cidadãos,como o dá a entender a reacção uniformemente negativa da 
Gamara quando,no decorrer dos anos,lhe apareciam oficiais nomeados pa
ra actividades ligadas aos portos secos.Assim,em I6O5,Vereadores e Pro
curadores do Povo,desta vez solidários,embargam a tomada de posse de 
Fracisco da Mota Rebelo do cargo de E s c r i vão das guias dos portos secos 
da cidade do Porto que havia comprado por 55$O0O reis a Miguel Montei
ro, criado do Conde de Linhares,Vedor da Fazenda.Levada a questão ao Con
selho da Fazenda,este acabou por mandar rasgar por nula a carta do ofí
cio. (I50) 

A mesma determinada oposição repetiu-se em 1617,quando Bras Gomes 
de Elvas,contratador das alfândegas dos portos secos e vedados do Peino, 
invocando as cláusulas do seu contrato com o Conselho da Fazenda,preten
deu colocar na cidade um seu oficial para arrecadar direitos sobre as 
mercadorias pertencentes ao dito contrato,em especial sobre o açúcar. 
De novo,os Procuradores do Povo e os Vinte e Quatro, juntamente com... o 
Procurador da Cidade embargaram junto do Juiz da Alfandega a pretensão 
do contratador,repudiando vivamente a exigência de guias que deveriam 
acompanhar as fazendas enviadas para Castela. 

0 Juiz sentenciou a favor da Câmara sem que Bras Gomes de Elvas 
contrariasse os embargos da mesma.(151 ) Mais tarde,em 1625,Álvaro Lopes 
Filipe,novo contratador dos portos secos e vedados,mais uma vez sem êxi
to, diligenciou nomear um oficial na cidade.(152) 

A contestação aos portos secos não se limitava,por parte das gen
tes do Porto,a rejeitar a nomeação de oficiais.Era a própria institui
ção que abertamente se punha em causa:os capítulos gerais levados pelos 
Procuradores às Cortes de Lisboa de l6l9 declaravam sem rebuço que » nas 
aduanilhas dos portos secos se fazem muitas vexaç5es e extorçSes ao 
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per vo". (153) De resto,podemos afirmar que o ódio às aduanas era geral 
e bem o demonstraram naquelasCortes os capítulos do Clero,Nobreza e 
Povos que,distinta e separadamente,pediram a sua extinção,invocando pro
messas juradas nas Cortes de Tomar. (154) 

Igual veemência encontramos nos Procuradores do Povo na rejeição 
do imposto do Consulado.Quando em fins de Maio de 1593 o Juiz da Alfân
dega,Paulo da Ponte, mandou apregoar o novo tributo do três por cento,co
mo se lhe chamou,logo os do Povo e o da Cidade trataram de apressar a 
cô-hvocaçao de uma Junta de Cidadãos e dos Vinte e Quatro para contestar 
a nova contribuição.( 15^Nela se decidiu enviar a Madrid um delegado do 
Povo e outro dos Cidadãos a fim de tentar alertar a Corte para os pre
juízos que a inovação traria ao comércio e aos mercadores portuenses 
bem como para as dificuldades acrescidas que acarretaria ao abastecimen
to do burgo.(156) 

Pensamos,no entanto,oue,nao obstante as queixas contra o imposto, 
contra a sua indevida afectação e contra os rendeiros ( 157) que nunca 
cessaram de todo,a contestação não foi por diante. 

E até I6l8 não se nos deparam vestígios de novo descontentamento 
provocado por razões fiscais ou tributárias.Porém,naquele ano,por car
ta de Madrid de 19 de Fevereiro (158)0 Rei determinava que,tornando-se 
necessário combater a pirataria,se armasse para esse fim,na cidade do 
Porto,uma armada cujo financiamento correria por.conta do Cofre dos Cres
cimentos das Sisas,sendo o dinheiro administrado pelo Governador da Rela
ção. 

Esta ordem foi um golpe rude nas finanças municipais sobretudo por
q u e ^ partir de então,não mais se pode contar com os sobejos das sisas 
para nada que não fossem armadas e armamento. 

A indignação que a carta régia provocou entre os Procuradores do 
Povo não foi,porventura,mais sentida do oue aquela que suscitou entre os 
cidadãos honrados..Como se entendia oue aquele pecúlio pertencia ao Povo, 
foi escolhido o Procurador dos Mesteres David Pereira para viajar imedia-
mente até à Corte de «adrid com cartas para sua Majestade,para o Duque 
de Lerma e para outras altas individualidades,na tentativa de evitar a 
extorsão que,deede logo,foi olhada como "novo tributo". ( 159) 

A caminhada de David Pereira nao valeu de muito.No mês de Abril 
nova carta régia confirmava a anterior em termos que não deixavam lugar 
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a réplicas ou dilações.( l60)Mas o contributo do Procurador dos Mesteres, 
mesmo falhado,merece ser colocado em destaque.Se I verdade que por mais 
ocasiões,os Procuradores do Povo foram distinguidos em missões à Corte. 
para apresentar requerimentos em nome do ^ovo e da Cidade,a escolha,por 
si s6,traduzia o relativo peso dos Procuradores dos Mesteres na Adminis
tração municipal e o bom acolhimento que,em princípio,teriam junto do Po
der.Não terá sido apenas porque as ajudas de custo eram menores que se 
escolheu,com alguma frequência,gente do Povo para tais missões. 

Curiosamente,dois anos depois,o mesmo David Pereira,outra vez Pro
curador, foi enviado à Corte de Lisboa levando na agenda ainda o problema 
dos sobejos das sisas e o das fintas que se pretendiam lançar em sobre
carga do povo.(l6l) 

Segue-se um longo e difícil período em que a agitação social var
reu o Keino.A nossa cidade conheceu agitações várias que retomaremos 
mais adiante. 

Qual a participação dos chefes populares nas ocorrências? Ê difícil 
aceitarmos que se tenham alheado.Mas,até ao momento,faltam-nos provas 
documentais para afirmarmos o que quer que seja. 

No entanto,em Novembro de 1635,na sequência do processo de lança
mento do real de água e do aumento do cabeção das sisas em 25% ,o Governa
dor da Kelação reuniu com a Câmara no Colégio de S.Lourenço,sem convo
car os Procuradores do Povo. Estes protestaram corajosamente junto da
quele alto Magistrado,proclamando o seu direito de serem admitidos a 
todas as coisas que fizessem os Vereadores,visto que "erão corpo místi
co com elles de Camera". 

A partir dai, a resistência tenaz que os Vereadores mantiveram 
em relação aos novos impostos,pôde contar sempre com a solidariedade dos 
Procuradores do Povo,(l62) a qual foi observada mesmo quando falhou a 
do Procurador da Cidade e mesmo quando o Rei os ameaçou de cobrar de 
suas fazendas o que nao fosse recebido devido à sua desobediência.(1$3 ) 

Esta atitude não obstou a que o imposto fosse cobrado.Mas encerra 
um significado político de oposição que surge mais evidente quando 
a comparamos com a relativa boa vontade manifestada no período imedi
atamente posterior a l640. 
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5 - Conclusões 

A participação do povo no governo municipal do Porto mostra-se modes
ta se olharmos para o número exíguo dos seus representantes na Câmara e pa
ra o seu estatuto no interior da Vereação: apenas dois, colocados era posi
ção de subalternidade face aos restantes oficiais do Senado. 

Mas esses dois elementos representavam alguns milhares e esse facto, 
mesmo em tempos de Antigo Regime, não deve ser desprezado. Aliás, é na or
ganização da vida económica quotidiana do povo que a sua acção mais sobres
sai e quase se tornou imprescindível. Da sua atenção vigilante beneficiou 
o abastecimento urbano e foram protegidos os interesses dos moradores con
sumidores e contribuintes. 

Quanto à capacidade política do Povo, não sendo muito importante em 
termos de intervenção, ela contudo existiu. Os Procuradores eram presentes 
nas Juntas em que os mais prementes problemas da cidade eram discutidos,no
meadamente naqueles que implicaram relacionamento com o Poder central. Para 
além disso, os Vinte e Quatro e, às vezes, os Quarenta e Oito do Povo, par
ticipavam com direito de voto na eleição dos 6 cidadãos que, divididos em 
grupos de dois, escolhiam os nomes que deviam figurar nas pautas dos ofici
ais da Câmara a enviar para Madrid, através do Corregedor da Comarca. 

Para além da organização municipal,não esaueçamos que paralelamente se 
desenvolvia a organização mesteiral e corporativa. Ora nesse universo de 
actividade febril o povo participava amplamente e interferia na vida quo
tidiana do burgo portuense mais profundamente do aue os Livros de Vereações 
deixam entrever. 
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(24)- AHMP, LV 28, fis. I8?v.-l88. 
(25)- AHMP, LV 35, fis. 145-148. 
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(27) - AHMP, LV 29, fl. 287. 
(28) - AHMP, LV 34, fis. 167-167V. 
(29) - AHMP, LV 48, fl. 122. 
(30) - Ver acerca deste asssunto,entre outros, PASSOS, Carlos de, 6s Brios 
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(33) - Ignoramos visto que não se nos deparou qualquer documento em que 
tivessem de assinar, 

(3*0 - AHMP, LV. 43. passim; LVj+7, fl 4v. e LV 52, fl. 87. 

(35) -Sobreo assunto ver os nossos trabalhos Níveis de Alfabetização 
6 Q Concelho de Gaia na primeira metade do sécul. yvg ~ — 

(36) - CSUZ, António, Os Mesteres do Porto ..., p. XXX. 
(37) - CIPOLLA, Carlo M., História Económica da Europa Pré-industrial,,Lis-
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(42) - Comparar os Livros do Cofre dos Bens do Concelho de 1625 e I63I. 

Diga-se, todavia, que já em 1604 foram gastos ISOOO reis para 
2 cadeiras rasas destinadas aos Procuradores do Povo.AHMP, L.6': do 
Cofre dos Bens do Concelho (l6o4),fl. 39v. 

(43) - AHMP, LV 43, fis. I83V.-I85. 
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(45) - AGS, SP,L. 1527, fl. 93 (Carta Régia de 31.3.1632). 
(46) - AHMP, LV 48, fl. 122. 
(47) - AHMP, LV 27, fl. 271. 
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(4-8) - AHMP, LV 48, fis. l4?-l47v. 
(49) - ANTT, L.1Q doc Privilégios de Filipe II. fl. 170. 
(50) - ANTT, Doações Ofícios e Mercês de Filipe II, L.37, fIs.l62-l62v. 
(51) - ANTT, L. 10. dos Privilégios de Filipe III, fl. 55v. 
(52) - AHMP, LV 44, fl. 46. 
(53) - AHMP, LV 4?, fl. 127v. 
(5^) - AHMP, LV 41, fl. 52v. 

(55) - AHí-iP, L.òQdo Cofre dos Bens do Concelho (l604j, fl 38v. 
(56) - AGS, Estado, i.aç. 8769, fl. 70. 
(57) - ANTT, maç. 3" de Leis, Ver ainda Bocunentos do Arquivo Histórico..., 

p. 86. """ ' ' """' 

(58) - Ver entre outros, SOARES, Torcato de Sousa, Subsídios para o Estu
do da Organização Municipal do Porto durante a Idade Média, Barce
los, 1935; A Representação dos Mesteres na Câmara do Porto duran
te o Século XV in "Estudos", XV, Coimbra, 1938; A Organização Muni
cipal do Porto no tempo do Infante D. Henrique, Porto, I960. 
CRUZ, António, Os Mesteres do Porto, o.c.; Os Mesteres do Porto no 
século XV, Porto, 1940; Da Organização dos Mesteres do Porto, Por
to 1956. 
BASTO, A. de Magalhães, Da participação dos Mesteres no Governo Mu
nicipal do Porto, Lisboa, 19r56. — — — 

(59) - AHMP, LV 26, fis. l83v.- I89v. 
(60) - SILVA, F. Ribeiro da, A participação ..., p. 109. 
(61) - AHMP, LV 27, fis. I85-I85V. 
(62) - AiiMP, LV 2 7 , f i s . 408 -410 e LV 28 , f i s . 11 e 4 1 . 

(63) - AHMP, LV 27, fl. 214 v. 
(64) - AHMP, LV 27, fis. 336v.-357. 
(65) - AHMP, LV 34, fis. 75-77v. 
(66) - AHMP, LV 34, fl. 135. 

(67) - AHMP, LV 35, fis. 4v-5. 
(68) - AHMP, LV 40, fl. 302. 

(69) - AHMP, LV 42, fis. I69 e LV 47, fl. 4v. 
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(71) - AHMP, LVjO, fis. I83V.-184. 
(72) - AHMP, LV 46, fis. 7v.-8. 
(73) - AHMP, LV 46, fl. 66. 
(74) - AHMP, LV 46, fl. 320v. 
(75) - AHMP, L.5Q de Sentenças, fis. 356-358. 
(76) - AHMP, LV 48, fl. 135. 
(77) - AHMP, LV 27, fl. 276v. 
(78) - AHMP, LV 29, fl. 245. 
(79) - AHMP, LV 32, fl. 231. 
(80) - AHMP, LV 28, fis. 10-11. 
(81) - AHMP, LV 28, fis. 211. 
(82) - AHMP, LV 43, fl. 317 v. 
(83) - AHMP, LV 45, fl. 237. 
(84) - AHMP, LV 47, fl. 78v. 
(85) - AHMP, LV 29, fl. 167. 
(86) - AHMP, LV 34, fis. I80v.-l84v. 
(87) - AHMP, LV 37, fis. 203 e 206v.-207v. 
(88) - AHMP, LV 37, fl. 212 e L.2Q das Chapas, p. 22 (Carta de 2.8.I606). 
(89) - AHMP, LV 38, fls.l6lv-l62 e 170v. 
(90) - AHMP, LV 32, fl. 255. 
(91) - AHMP, LV 33, fis. 20V-21. 
(92) - AHMP, LV 34, fl. 195v. 
(93) - AHMP, LV 35, fl. I80v. 
(94) - AHMP, LV 35, fis. 215-217. 
(95) - AHMP, LV 38, fis. is4v.-155. 
(96) - AHMP, LV 38, fl. 256v. e LV 33, fl. 134. 
(97) - AGS, SP, L. 1511, fl. 376. 
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(98)  ANTT, 
(99)  AHMP, 
(100) AHMP, 
(101) AHMP, 
(102) AHMP, 

(103) AHMP, 
(104) ■AHMP, 
(105) AHMP, 
(106) AHMP, 
(107) AHMP, 
(108) AHMP, 
(109) AHMP, 
(110) AHMP, 
(111) CRUZ, 
(112) AHMP, 

(113) Arii'P, 

(114) AHMP, 

(115) AHMP, 

(116) AHMP, 

(117) AHMP, 

(118) AHMP, 

(119) AHMP, 

(120) AHMP, 

(121) AHMP, 

(122) AHMP, 

(123) AHMP, 

(124) AHMP, 

L. 1Q dos Privilégios de Filipe II, fis. l89v.190, 

LV 41, fis. 220 225. 

LV 42. fl. 67v. 

LV 42, fis. 59v.60. 

LV 42, fl. 105. 

LV 43. fl. 289. 

LV 44, fl. 125v. 

LV 44, fl. 265. 

LV 45, fl. 108v. 

LV 45, fl. 311v. 

LV 46, fl. I5v. e l42v. 

LV 47, fl. 45. 
L.50 de Pr6prias. fl. 108v. 
António, Os Mesteres do Porto, p. XLIX. 
LV 27, fl. 167. 
LV 3% fl. 204v. 
LV 40, fl. 40V.41. 
LV 40, fl. 79v. 
LV 40, fl. 96v. 
LV 48, fl. 221v. 
LV 45, fis. 101lOlv. 
LV 27, fl. 149. 
LV 27. fl. 318. 
LV 34, fl. 27. 
L.50 de Sentenças, fis. 473478v. 
LV 34, fl. 65v. 
LV 41, fis. 248v.249 e LV 4s, fl. HOv. 
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(125) - AHMP, LV 42, fl. 16. 

(126) - AHMP, L. 1Q de Sentenças, fis. 295-322. 

(127) - AHMP, L. 3Q de Sentenças, fis. 11-17. 

(128) - AHMP, LV 31, fis. 231-233. 

(129) - AHMP, LV 26, fis. 38O-38OV. 

(130) - AHMP, LV 26, fl. 385. 

(131) - AHMP, LV 27, fl. 157v. 

(132) - AHMP, L.5S de Sentenças, fl. 582! 

(133) - AHMP, LV. 42, fl. 86v. e LV 46, fl. 170. 

(134) - AHMP, LV 48, fis. 19-19v. 

(135) - AHMP, L. 3Q de Sentenças, fis. 127-144. 

(136) - AHMP, LV 38, fis. 269-269V. 

(137) - AHMP, LV 44, fl. 375v. 

(138) - AHMP, LV 29, fl. 269-269V. 

(139) - AHMP, LV 46, fl. 201. 

(140) - AHMP, LV 47, fis. 93 e 127. 

(141) - AHMP, LV 40, fl. 26v., LV 42, fl. 203v. e L.7^ do Cofre dos Bens 
do Concelho,(l6l6), fl. 17v. " " 

(142) - AHMP, L. 7S do Cofre dos Bens do Concelho, fl. 17. 

(143) - OLIVEIRA, Eduardo Freire de, Elementos ..., Tomo II, p. 65. 

(144) - AHMP, LV 29, fl. 305 e Documentos do Arquivo Histórico...,p.80. 

(145) - AHMP, LV 29, fis. 3O2V.-303. 

(146) - AHMP, LV 30, fis. 215-215V. 

(1̂ 47) - AHMP, LV 30, fl. 230v. 
(lZf8) " L. 1Q das Chapas, p. I56 - Carta. Réf-ia de 23.8.1592 transcrita e 

LV 30, fis. 247V.-248. 

(149) - L. 1Q das Chapas, p. I56. 

(150) - AHMP, L. 50 de Sentenças, fis. 5-22. 

m 
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(151) - AHMP, L. 5Q de Sentenças, fis. 588 - 592. 
(152) - AHMP, L. 5S de Sentenças, fis. 3^3-344. 
(153) - SILVA, F. Ribeiro da, A participação ..., p. 135. 
(154) - AAR, Cortes do Reyno de Portugal ..., Tomo VII (Gap.17 da Nobre

za, cap. 15 do Clero e cap.s 20 e 122 dos Povos). 
(155) - AHMP, LV 31, fis. 204v-207. 
(156) - AHMP, LV 31, fl. 219v. 
(157) - AHMP, LV 42, fis. I87v.-l88. 
(158) - AHMP, Pr6prias do Cofre, fl. 174 e LV 42, fl. 43v. 
(159) - AHMP, LV 42, fl. 45. 
(lbO) - AHMP, LV 42, fl. 54-56. 
(161) - AHMP, LV 43, fl. 150. 
(162) - AHMP, LV 47, fl. 305v. 
(163) - AHMP, LV 47, fl. 308. 
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